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REDACTIE: 
Op de valreep van het oude jaar ligt er weer een blad voor U dat naar wij 
hopen enige uurtjes leesplezier zal geven. Wij ala redactie hebben ons best 

gedaan er weer een kleurig geheel van te maken. Er is de laatste tijd nogal 
regelmatig vergaderd vanwege het nieuwe blad. Behoudens de goedkeuring van 
het bestuur zijn we rond. Over de vernieuwing zelf kunt u lezen in een 
afzondertijk artikel in dit blad, maar..,.....- er zal eem duidelijk bercep 
gedaan moeten worden op de leden. 
Wil het geheel slagen dan moet er weer verscheidenheid komen in copy. Het 
kan toch niet de bedoeling zijn dat de redactieleden meer dan de helft 
vullen van een blad dat de naam heeft een verenigingsblad te zijn. Neen 
gerust eens kontact op met onze redactie en overwin die vaak valse schaamte 
tot schrijven. Iedereen is per slot van rekening maar amateur en uit 
ervaring weten we dat zich veel interessant materiaal in een kast of 
klapper bevindt. Willen we een vereniging zijn wet een representatief 
voorkomen dan is uw inbreng van fitaal belang! 
Van het Rijksarchiet ontvingen we ook weer de nieuwsbrief en daaruit namen 
we het volgende over: 
HIEUWE ARCHIEVEN: Verzekeringsmij. Weudsend, Zuivelfabriek Freia te 
Veenwouden en archieven van Joodse gemeenten in Friesland. Herinventarisa- 
tie van haet familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Ciaerbergen. 
Op de studiezaal zijn nu te gebruiken de klappers: Lidmaten Wymbritseradeel 
en de Autorisaties van Harlingen. 

Ook willen we de toegevoegde genealogieen (nr's 865-879) niet vergeten, 
daar deze voorzien zijn van heel veel namen, we noemen U: 

Bandstra/ Syperda/ Romkes/ Van der Kamp/ Swierstra/ Geertsma/ Huistra- 
Bokma/ Postma-Hienstra/Pakker/ Monsma/ Kroeg en Bleekers, 
Totslot wijzen we u nog op de inventarissen van de RK-parochie Workum en de 
Resoluties van Friesland in het RA te Leeuwarden. 
Volgens ons moet er ook een mogelijkheid zijn leden te werven, Elk heeft in 
zijn of haar omgeving wel enkele personen die onze vereniging willen 
steunen, Win ieden en bouw mee aan een sterke vereniging, die £ 20.= kunnen 
geen bezwaar zijn. 
Als redactie wensen we u met de uwen een heel goed uiteinde van dit jaar en 
een heel gelukkig begin en voortzetting van het nieuwe jaar, opdat we 
straks weer valop bezig Kunnen zijn met onze hobby en 1993 voor ons een 
vruchtbaar jaar wordt. 
Wij willen u nog wijzen op de inleverdatum van de copy voor het maartnum- 
mer, dit moet voor 15 januari in ong bezit zijn!!! 

de redactie, 

BESTUURS MEDE DEL T NG 

Dit is alweer de laatste Sneuper die in 1992 uitkomt. 
We hopen u weer wat leesplezier aan te bieden in deze 

laatste maand van het jaar. Dit is ook de laatste Sneuper 
in deze vorm. Wat de werkgroep “De Sneuper" als nieuw 
uit te geven blad ons wil aanbieden, zuilen we maar rustig 
voeten afwachten. Ín februari zal hiermee een begin worden 

gemaakt. Wij als bestuur wensen de werkgroep veel succes 
toe met de produktie van ons nieuwe blad! 

In oktober hebben we een schrijven ontvangen van het 
Admiraliteitshuis, dat ons in 1693 expoaittiervimte heeft 

aangebeden van ÌÌl september — 27 november 1983 in het 
museum, Wij els bestuur en de werkgroepen zijn bezig één 
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of meerdere onderwerpien) te betenken voór deze tre houden 

expoeitie, Macht u een onterwerpiidee in getachten hébben, 
melde u het dan even aan het secretarjast: Festhue D6l, 
6100 Al Bakkum. Wij houden wu ep de hoogte van de. 
ontwikkelingen, 
ak kwam het verzoek van Eén vaa sure eden amp de Lelefoan=T 
nummers te vermeiden. Daar willen we als beetuur graag 
aan voldoen, Pe werkgroep zal gevraagd warden deze bij 

de namen te voegen, 
Teneciatte wil ik u veg namens het bestuur en de werksroepen 
ven geoêde jaarwisseling toewensen en een geed begin van 

1u35. Ì 

Groetend, G.N, 

BNEUPIS BLEUE STIJL. 

Na de instelling van de werkgroep “De Sneuper” in mei van dit 
jaar heeft deze uit vijf personen besteande werkgroep Vvar- 
suhiltetmis malen van gedachten gewisseld over het waernieuwen 
Vin ons vearanialndsktlad. De besprekingen hebben ertoa geleid 
sbat U, Îlmjaande het nieuwe jaar, een geheel vernieuwd blad 
KUDDE verwachten. 

aaruil Hevtaan deze veranderingen? 

In de eerste plaatse sad het formaat van ons Hiad danig veran- 
Garen, Gebruikten we tot nu Ewe een normaal AA biad rechtop, 
verstaan zal aan Folievel gebruikt warden, det in hat midden 
gevouwen Wardt. Hierdoor ontstaat heit model Bh, een handzamer 
Mesiai dat gemakkelijker in de heoekenkast geplaatst ca geraad- 
Flete Zan worden, 

Däatnaast zal de uwmelag wan een geheel nieuw LOGO voorrien 

Herde. Het volgende mummer zal u een en ander tonan. Er Wer- 
vant pogingen in hei werk gestald em de omslag in meerkleuren- 
dtuk be wervaardigen. Op die manier woedt “De Sneuger” een 
vaaitekaart ge Kaarmee onde vereniging goed voor de gat kan 
kerr. 

Maaar het uiteriijk js natuurtijk tuk de inhoud van afrtat be- 
tang. Ck gaar heeft de redaktaia, ze te de werkaraep zich vän 
liever tee gaai naemen. zich madnnkkerd hk veer gebogen. Indien 
Mtek JA Kemstt ck de inhun van de neuper wat “opgekrikt” 
wish. Daarbij is AG huig van GH heden amatnthweeridjk. Ím- 
kers het Kan uiet wu zijn datk ge retaktie zelf Hert blaf gaat 
“Chari jv 
bad he Ban Liu Ker ogen Van Pat er aliemaat tn Sha Blad zou 
kunnen staan, Geven we u dé wilgende Litat met mogelijkheden. 

venidktie- en bestuursiouiedtet gen 

eius leden gu Andar Laedanrij GW 
— ergankaalne van Het amer zach 
—ebreuikte teampurer) pregramta's en de ervaringen daarmes 
> romenuitgaven (Fers lnúiuts weerivekan, topentemen, Bira.St. 

wErBLKGEN Van LOUENNVIENS MEt... 

veventiea van GrÁettwi versehenen haken 
pubiiceren van egedocumente 
LTr vader Bn «nbr der 

  

   



artikelen over: huizen, beerderijen, bedrijven, straten, na- 
men, gilden, dorps- en streekgeschiedenie, 
genaalogie en heraldiek, enz, enz. 

Ook de mogelijkheid om een serie vervolgartikelen te schrij- 
ven Ás aanwezig. U merkt het, voor ieder is er wel wat bi ji: 

U wordt dan ook van harte uitgenodigd om eens een steentje, 
een hiadziidet, bij te dragen. Voor velen zal er misschien 
eerst een hepaalde drempel overschreden moeten worden, maar u 
zult allengs merken dat het u gemakkelijker afgaat. DOEN DUS! 
De redaktie hoopt dat het vooral om oorspronkelijk onderzoek 
tal gean, waarbij gebruik spemaakt wordt van archieven oÉÊ 
boekwerken, en Waarbij de schrijver een eigen neerslag van 
het onderzochte naar voren brengt. Hete stukken overschrij- 

ven et kopieën van andere boekwerken inleveren js er dug niet 
bij (uitzonderingen heveatigen echter de regel! 

Een mate consectentie van al deze veranderingen is een forse 
verhoging van de drukkosten. De redaktie heeft ap verschil len- 

de manieren geprobeerd om aan extra geld te komen, Eet nu toe 
echter zonder succes, Om toch ons blad vernieuwd te kunnen 
laten uitkomen, is besloten om voorlopig waar drte keer per 
jaar te verachijnen, Dat ie tammer, maar heleas onontkoon- 
haar. Hopelijk zal er in de toekomst weer gelid beschikbaar 
komen voor ona blad en kunnen We terugkeren naar vier keer 

per jaar, volgens de redaktie eitventijk het mind vm te ko- 

men tet een geregelde uitwisseling tuseen schrijvers en Ìe- 
zers. (kmera, na vier maanden ig er waak weinig behoefte meer 
om Ee reageren op een aerder verachenen artikel, 

Wij hopen u op deze manler wat te hebben “bijgepraat” over de 

werkzaamheden van de redaktie in de afuetonen maanden. De re- 
daktie ie vol goede moed over ons vernieuwde blad en Hhoopt 

dat Gok u “vernieuwd” san de eiag wil doer in graten getale 
artikelen aan te leveren vaar De Sreuperit 
Tet slot de verechijningsdata van De Snetper im 1943: 
eind februari 

eind juri 
aind govenber 
De kopy dient ven weken van tevoren binnen te zijn: 

15 januari „15 mei == ih oktober 

Hamers de redaktie, 

R.T. 

EEN _BARKERSZOON UIT DOKKUM, 

Pick we Jager schreef in de Eneuper van februari 1888 
een artikel over zijn geboortehuis in de Nauwstraat Án 
Dokkum, Zijn vader had daar van 19326 rot 1975 een bakkerij. 
In de voorgaande jaren waren er ook al bakkers in dit 

pand gevecatigd. 
De eerste die in dit perceel een hakkerij was begonnen, 
was een zekere Thijs van der Laan. Deze waa op Ì2 maart 
1828 in Dokkum gebaren als zaeon van Êrnet van der Laan 
en Fokje Jans Westra. Thije van der Laan had het wak 
geleerd bij bakker Jelle Bam, die in de Hoogstraat no. 

IÌb was gevestiad. Hij trouwde op 1ä september 1853 in 
Dakkum met Nieske Draitsma vit Kolium. 
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Qp 12 mei i854 verliet Thijs van der Laan met vrouw en 

zwon Ernst Bokkom en vestigde zich in Franeker. Daar werd 

etn zoon Wietse geboren, die vijf jaar later getierf: Op 

IN mei 1858 keerde Thijs van der Laan weer naar Dokkum 

terug en betrok het pand ne. 46 in het Dryivestraatje. 
Omstreeks 1860 verhuisde hij maar de Nauwstraat, Wijk LE 

Da, &Ì. 

Kinderen: 

Trust Fhakkum 24 nav, 1853 av, Leeuwarden 1} mei 1862 

Wietse “Franeker & mrt. 1855 av. Dokkum Il dec. 1860 

Fakje “Dokkum 24 apr. 1857 av. Dokkum 25 Okt. 1858 

Jan “Dokkum 16 mov, 1858 

Aaltje “Dokkum 10 mrt, 1862 ov, Dokkum 23 apr. 1892 

Aaltje *bakkem 20 febr, 1O63 

Fakje “*hokkum 13 dee. 1865 

Ernst SPaokkum Ì jan. I&G8 

Wietze FLokk um sept. 1870 ov. Den Haag 5 mrt. 1958 Ce
 

Zij kregen due negen kinderen, waarvan er vier jong 

stierven. Cop 8 sept, 1870 werd hún jongste en laatste 

kind geboren, Dit kreeg de naam Wietze. 

Kort hierna, op 13 mei 1872 verliet Thijs van der Laan 

met zijn gesin Dokkum en vestigde zich in Aafsum, Hier 

was het verblijf van korte duur, want op 30 mrt, 1875 

vertrokken zij naar leeuwarden. 

Wietze Fa der Laan ziet blijkbaar weinig An het 

bakkersberoep, wan hij kiest voor het schoofmeestersvak. 

Hij doarteapt in Leeuwarden de Normaalschool en 15 in 

die stad daarna van 1882 tet 1SIÌ als enderwijzer aan 

een lagere school werkzaam. Fijn aspiraties gaan evenwel 

verder, want hij solliciteert naar de vacature van hoofd 

ener kagere school in Leiden. Daar is hij van 1911 tat 

1922 hoefd van een lagere school @n van 1922 tot 1934 

hoofd ener opleidingsschool voor her U.Ls0. (Uitgebreid 

Lager Onderwijs}, de Harnix van St, Allegenderschool aan 

de Maresingel in Leiden, 
Rén wan ziin Jeerlingen was Mijn vrouw Catharina Gerardina 

Bouter, “leiden 17 dec. 1021, Eön van zijn enderwijzere 

waas Hentrik van der Werff, “Dokkum 25 febr, 1862, mijn 

vader. 

In het apenhare Teven in Leiden waa Wietze van der Laan 

zeer actief, Mij maskte enige Zaren deei uit van de 

gemeenterpad voor de Liberate Staatspartij. Hij was vale 

jaren lid van de kerkerzad van de Doopsgezlmde Gemeente 

en maakte vanaf 1910 dee) uit van bet bestuur van di 

Seaoktoherverenigtng. Het G-nktoberteeer ter herdenking 

vaù het beleg en het vatzet van de Spanjaarden is án Leiden 

jaarlijks een groet gebeuren. Van 1044 tor HSE was Wietze 

van der Laan veerwitter van deze vereniging. 

In 1924 werd bij benvend vor Ridder dn de Orde van Oranje 

Hassan ter gelegenheid van de viering van He jaar enteetr. 

In 4950 ontving hij ter gelegenheid van zijn Be verjaardag 

de erepenning van de stad Leiden, 

Op 5 maart 1958 oeerteed nij in Den Haag op öfvjarige 

leeftijd. 

A sept. ING 
‚ van der Werft. 

é 
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Verschenen artikelen in de Sneuper vanaf 1987. 
Naast de vaste rubrieken van redactie , bestuur en algemene zaken. waaronder 
kleine wetenawaardigheden en bekendmakingen volgt hier een lijst van reede 
verschenen onderwerpen: Te 
Het nummer achter het artikel geeft Sneuper-/paginanummer aan, 
ee en A nn en ne 

aaltje jJohannesetoiz 1809 14/7 
adreawijzieingen 13/13 
adressen en ielefoonpummers 12/24 
afkortingen en uitdrukkingen 6/12 
afscheid dhr. keune 4/4 
afschrift uit het communieboek …. 12r7 
=ktiviteinten 17/8,18/35 
…uerika di, di, dll OLLAND 
“mer pleatsen yn de 7-en 18 ieu 15/14 
“auariteit at=aece 12/28a 
mie wiertm 10/5 

“Kkerij de jager nauwstraat Art? 
arcepen met latijnse meerdere namen 18/25 
„ortraft weegens de ontugtigheyd 15/21 
nestuuremededeling 19/4,20/4 
werijding van anime in 1213 a 
veruinigingen 1936 di3 
mmek migeven? info 9/4 
wier on Wygera sate under enwierum 16/25 
Luit gerbens schoorstra 344 
vrantgum in weetdongeradeel dl, di 12/11,13/14 
vetef van een fries bit amerika 11/5 
wronnen fiskershuske 13/8 
cafe de veehandel te dokkum 17/13 
cholera in 1832 5/10 
vursqs cud schrififarchiefonderzoek 12/13 
de foto's in het admiraliteite museum 
de friege schaatser gerrit plantinga 
de friezen 
de gemeente anjum in de franse tijd LI 

13/29,14/4,15/5,16/10 
19/6 
10/2 
10/3,11/11 

de historische achtergrond van het papierverval 18/13 
de keu en de keuplaits op schiermonnikoog 16/33 
de relatie dongeradeelster en schraader elgerama 16/38 
de visbuurt o/d terhaard 11/18 
de vrouwelijke nakomelingen van pietje jacobs 21/28 
de weesboeken van ocstdongeradeel 14/8 
dijkdoorbraak 1686 6/16 
doelstelling vereniging 1/3 
doet t de "awastika” hjir baas wie 2017 
deckum een stad in ocstergoo 20/26 
deminee sneed de kaatsballen stuk 14/31 
doniastate o engwierum in 1473omvergeworpen 13/16 
douma's uit bergum 5/15 
eastdongerdielsters ut de blagen fan de. LI, 13411. 14/ 15 
ee in vogelvlucht 18/23 
een bekende persoott...lILININ 16/2,18/4,139/3,20/6 
een gezinablad d/16 
eigenaars en molenaars van de koren- en pel- 15/22,20/20 
molen "de groote moten”, later ’de hoop” aan 
et zuiderbolwerk in dokkum. 

elfstedentocht 1909 AAG 
emigratie naar amerika 5/6



en van je een, twee, drie... 
faï leeuwarden , 
fertaling fan'e brief fan samuel marcus 
Financien 
fiekershuske 
iriege admiraliteit 
foto nieuws. 
foto's in het admiraliteitg museum 
fryslan en de nije evtl 1701 
geert rijks van meekeren=vd werff 
genealogie de vries 
genealogie fopma (kleimni 

genealogie infa 
genealogie kerkstra engwierum 
genealogie leij 
genealogie per comouter 
genealogie geepma's 
genealogie Zuidema 
genealogische dag 
gensdata/bba en geradata/nh 
gene nostra 
geschiedenis van een oude baas 1250 
higveldman te enewiertm 1865 
harke sipkes houtman molenaarte Dokkum 
harke sipkes houtman (vervolg? 
harke sipkes houiman (vervolg 
haza=data 
hebt u oek zo'n probleem met oude jaartelling 

herstel zeepalen te antum 3717 
het adiiraliteitehuie 
het "avlva hus” te ternaard 
het college van burgemeester en wethouders. 
het fiskerahuske 
het geheim van obbema aats fe ee 
het geslacht burrie (burrw,burijburv,yv buuren) 

het geslacht van der veen 18 eeuw Dokkum 
het kadasterprogekt 
het landbouwmuseum “de brink” te veenklooster 
hel mysterie van het cera badaboek 
hoe komt tmmen ta genealogvek undereyk 
inkele vrdrukken dan ue iepen dei 2-11-1991 
inleiding tot de perceelbeachrijving 
in memoriam 
iensume ferbanning fan tacke jans ut anjum 
in pleats in 'e beammen 
jaarverslag 1987-1988-4990-1991 
jacob jane osinga 
jellema state te ternaard 
Jan barteies van der hoek 
jan reitses meesterbouwer te anjum 
kadaatraie en prekadastrale atlas 1640-1832 
karel jeusma, slager te dokkum 
kenntemaking dhr. medema 
kerkelijke onenigheid de.pieter cramer hantum 
kooiplaatste ee 
kooiplaats op schiermonnikoog 
Kriminele aintinsjes 1700-1761 
kwartierstaat a.m.wijbenga 

13/10 
11/21,13/28,18/16 
18/15 
23 
11/10 

145 
14/10 
T4/4,1545,16/10 
G/L 
15/24 
873 
14/10 
2/9 
11/12 
18/26 
1E/1Ü 
11420 
Ui/34 
18/8 

21/5 
A8 
1222 
i/d 

BAldAA 13, IAS 
AALO IA LAA 14 
1374154 
ALB EEE 
L&fA7 
ZAO 

Za/ if 
JAS 
1af6 
ZOALL 
1IAZ5 
Lr 
jafan 
21/26 

19/4 
19/5 

11/7 
18/14 
i1fië 

19/31, 1/A 
1715 

1a/14 
6212/4157 4,19/03 
4/1 

14/5 
3/3 
19/20 
AAS 11/17.14/30 
5/4 
4i5 

21/17 
15 

14433 
14/20 
zis



ledenlijst met onderwerpen maart 1994 
dedenlijst 
leeszaairezelement 
ionof 
micrefiehes 
milictenboekje 1891 
meockema STINS ofee 
nammen ut de hbylagen fan de eivile 1728-1747 
nammen ut de hvlagen f d kriminele 1700-1761 
nederland of amerika LILA EVV, 
nederland of amerika vervaig VI, 
nieuwe aanwinsten op de studiezaal 
nieuwe bronnen 
meuwsbrief rijksarchief lecuwarden 
netolen jaerverzadering 1990,1991,1992 
vm bij de hand te hebben adrvensen onderzoek 
oottdonseradelers uit testamenten 1, 
mp de valreep... 
epen beief gan B en W dongeradeel 
apen dag avt-ternaard 
Gen des september 1950 
organisstieplan van de vereniging 
oud dokkumers 
perikeien rond de loting vaar militie 
pieter daskes visser 
pleatmen vn eaetdonseradiel 
ra nieuws iseuwarden 
rechiszaak wit 1763 
regelment beertschipvers van anjua 1742 
religieuze afbeeldingen in heraidiek 
rjachtsaak ow in stimdrapend hoernleger 1763 
Fyxmaá gaihe branteum 
sape pranger rinsumepeeat 
sivile sanrtinsjes coatd. dl en dll 
sjoerd wijbes osinga, buren. te dokkum 
apeciecahieren 
statenresaluties 
statuten 

stavarinug te dakskuis 
suchting 't fiskerahuske 
stichting geslachten zijlstra 
eytze feikes de boer 
terug in het verleden 5. « Tilburz 
topeniemen der proclamatiebeeken LI ULEV,V 
toponiemen der proclm.vervolg VIV 
uitnadiginpen 
uilamakherne onder halwerd 
van kieffens te raard 
verslag RA te Den Haag 
verslag van der werkgroep "opdrackhten”. 
verslag v h bezoek a d atudiedag archiefbeheer 
vragen en andwoordenrubriek 
vragen en andwoardenrubriek twervolg) 
waar of niet waar (van breemen? 
witmonmikhuie te holwerd 
zeebad ternaard anna 1937 

bijgewerkt t/m no,2t teeptember 1992), 

12r 1 

MARIE RIIS 

6/21 

212 
14/15 

/1H 

s/n 
id/i6 
14/20 

i&fE AEL 

E/IADOAEL DIAR 
19/19 

1Ë/8 

l&f10 Nr 1,18/35 
1246 19/01, 20/08 
12/24 
16/36, 17/8 

16/43 

15465 
ij 7 
12/5 

10E 

6/2,8/16 
LAAT 
15 

10/8 

Ard, 11 
i6/13 

11/22 
ZEld 

18/12 
716 

13/10 

VEA, LAA1S 
A13 
473 

AIG 
PS 

E12 

1EAAG 

LES26, ZO 3E 
dE 

18A 17 

SEALE RAAS 14/13,17/10 
16/29,20/20,D1/18 
15/4195 
A10 

5/1 
1E 

18/31 

LAAT 
1228 IZA, Im SEG 
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BPEURTOCHT IK NOORBOUEF EulEsbakh ZA. 

in het Admiraliteitetuig 18 Fen manuscript aanwezig, ana be- 
zorge door de heer D. van der Werif, van de hend van de  Dak- 
Kiumer boekhandetaar/uitwgeversvergamckaar/“uneuper” Loederus 
Johannes Kamminga. De heer Van der Wertf verzordâes Am vier 
Sneupere (nummers 16-20} actterarimtinftorwatle uver Hent. 
Het manuseriet, GÎ pagina's dik, bevat reisverstaden van Kam- 
mitida en zijn compagnon Heekatra Ia de jaren 1945 SE. Het 
manuscript begint alsvaiset: 

“De Eizarkamgster breug over de Ee under Raard heeft pen bedie- 
ningswan nodig, anders wenst gij niet te draaten. De praviit- 
cie kenvemde daartoe Jan Hoekstra, eeh man die de tekenpen 
hanteert en zwerversbioed in de aderen heeft: Belangstelling 
toont hij voor kunst en natuur, Is het een wonder dat hij de 
beekthandel bezoekt om zijn gevoel te bevredigen deer aankoop 
van hoeken, pranten etc? Gevolg dat de wan voor de teooubxik 
en de man athter de toonbank (die cok aliuces heeft Gie ge 
deeltelijk paraltel lopen úét die van Hoekstra) plannen maken 
voor cet dag te sneuúper in de Beongeradelen. * 

In korte hewoerdingen, Soms zelfs telegramstijl, doek Kammin- 
gaâa in de hierna volgende bladzijden verslag wan bun tochten, 
want bij één tocht is het miet gebleven. Op kur toehten ramen 
ze ook vaak derden mee, va. Halbertsma, Yoe Paartinta, di P. 
Glazena, Wassenbergh, ep Hun gebied deskundigen, worden in de 
verslagen genoemd. Ook versìiagen van "speurtochten" in archiae- 
ven, boelgoederen, wederwaardigtheden van de straatnameneoamie— 
bie, gesprekken met oude Hukkumers komen in het wmanuscriët 
voor, Het Figt In de bedoeling Om in de Komende Sneupers 
steeds Zets nit dat mennaerigt te publiceren. 

Door de speciale cübouw Van het manuscript ia het oamogeliik 
G& vooraan te beginnen en er steeds een aantal paactina's var 
at te drukken. Op die márnter zou ef bijwourbeeld van Aalsum 
bijna elke keer wel wát geschreven kunnen wórden omdat de 
Tocht Vaak eerst langs Aalaum Ging. Er ië echter een soort 
index gemaakt waardoor eÌk artikel zal gaan over één dere of. 
bn onderwerp dat op verschiltende plaatsen in aet manuserigt 
voorkûmt, Peze handeiswijre ieek cn a dit geval het heste. 

Een tweede "schending" van het manuscript zal zijn het fatace- 
neren Van de tekst. De telegramstijl en de epeliing (Kauminga 
schreef Dijvoorbeeid nog “oud-Fries”) zál aangepast worden, 

Een derde aanpassing zal zijn bet weglaten van de plaatsen 
Wierum, Moddergat en Pacaans. Daarover werden namelijk in de 
Dokkumer Courant van begin maart 1983 vier artikelen geschre 
vèn onder de Kittel "Wierum, Paesens en Moddergat beschreven 
tijdens de corlegsjaren. 

De eerste keer is de “speurtucht” geheel gewijd aan het deep- 
je Foudgum. Dit artikel ia in zoverre een uitzondering omdat. 
dit dorp deo Kamminga slecht &én keer "hehandeld" woirdt maar 
dan ook seer uitvoerig, veel uitvoeriger dán de andere dorpen. 

RT, 

E



J.iüögekstra hat mei iu Lyts ploechje ve Feudgum in Ervak=- 
siahige rönte nprjotheer, dat de name krigen het fan "De 
Jünpraters!”. Aa bkjir no ys'e vakomsr ek sokke stikken 
ferhelle wurde sille ag op Gabe Skrear svn jünen sa as 

de Halbertsma's se ûe gkildere hawwt, den kan der meat 
GArs ae goeds fan kanme. 
fen tan de ûaderwerpen dy't ya'e takamät walris Gansnien 
wurde kinne, js de doarpeskiednis. ÖErom ha ik dy ris 
hyinoar awile dt 'e hoeken: sa ub'e atael by de waarme kachel 

en jicht zu'e bettens 
Én dachs salfe wi kuieurjt. Ik kem fan Dokkum. De aeig meter 

hege terp, dy't su ticht bebeui is, dat de gketnende hân 
Fan'e terpsravers der neat mei begjinne kinne, sa bliuwt 

it der wol iizeen. Wy geane det Streek út, Betterwird troch 

en bylâas Faarnwerthuzen, lafts, ien en aar dêr't master 

Banga alrja cer akreaun hat. 
Tt is gech gjin hjerst. Pe priene wodderdyk is bêst Le 
herinnen, Op if Raarderhoekje slane wy Taira êf, De viochte 
dek nei Foudgum is der pet. Êyv meat naoek wanlein wurde. 
It Ruard wei at grêf fan de fêrneamde le jeuwske politikus 
kr. Eaam Fockema Ïitte wy ek Fizze en slaan rjachts de 

reerd cp. Fn Istrs wvintsje en jn sydtak giet nei it Alde 

Braarnwert. In Eejerkje Gt ZIEK à Z360, it kaoarsein is 

fercare, datsen mei de healrâne kleasterdakpannen. dy't 

Eastrum ek noeh het, mar êyv*r men va dizze hoeske net mear 

tejinkemtee sil. 

It atee is fulte âlder. Ïe kege sânkop har in geakikt 
fünenment weet am der in terp op can te lizzen. Mei út 
fergfraven is der hiel wet üt'e erfin katmen. be sÔnkop stekt 
neeh wai 1 à ÌÀ meter hoppe it weanfjild ût en Ül de dingen 

dr it Frysk museuw bewaecrre hut, docht hiiken dat yn'e 
Romeinske tijd. ít hjir at bewerne wie. Urwpen met ferkbarnde 
bonken hat pen te Baarnwert fän en [rreoch sthdtje Ger 

gelikense dingen derearre at'e Festa teu foar ûs Hiertaelting 
Gt krekt aan dieze kant fan dr tizd. 
Beppe de yugang it Hryske rym fan ds, AÌthuyzen fan de 
Lrese bouwer, Ik tiak, Fan de jenichvte Fryske tinkstien 
can jn tsjerke yn Fryetân. Tè rykste leit fFersküle Onder 
de heuten Eliet: De hebyldhoude grêfstiensen fan Frans 
van Aylva en Rixt van Únta, staart vn 1463. De grutte swiere 
stien is in prachtich steal Hernêssânce wark fan 'e hán 
fan B.G, vn 1565 bebeiteit. It stt Moaai wete af oa'n stien 

restanrecarre opsert wurde koe, wadat eltsenien sa'n stik 

kultuerwutk sjen kras. : 

Be terp is fergraeven, GÄâne veropodder js cer Frralâns 

lege groeiden AStrpatd. Ft doarep ig hjir wel aa skeind as 
bygelrkas HKaard en ĳ…….…-…. Foudzoa, Be wei siingert nei it 
vaekten, Lit Foudguu, Brantgum en Waakeens wast fan him 

liege en kumt dan up wat. no de terhurde dyk ia, nei Haolwert 

op. Opmerkelik is dat dizze rige daoarpen net oan de dyk 
ieir, mar elite met jn vak vaensiût. Dir ait fFerbân häide 

mei de oanbis fan de terpen va Ît ekiere ferline, dêr't 
ĳs âlde Eryske werven kâsten mei oanwizings toar opsteld 
ha. Lêr kan men Jêze dat omt if doacPsbesit in wei rinne 

moast fan Zo Foet hreed. Bits dy't in hs of hiem hie, 
moast der An diei fan Gaderhälde. Fan de wei Of, wie ic 

fourskeifi, moasten Fjouwer paden rinne oei de tajterkes 
Inu tsjerke fan heut dursen met reid, fen fan dy paden moast 

H



  

dy'e net da mäklik te Äntsilerjer 
Gfkoart Binae, kin men dertee 1 

ik 

  

sa breed wêze Eoydaj vier gersonen de vijfde konden dregen 
en den deode ter earde hesrelisa!, Neftena dv wetren, 

soe ik sigaa, Te Foudguwm boed. De vejerke pi it middea 
op ÈL plak der!t de huutend Htien hek. 
Om 1260 Hinne krije wy de Bekatteabheu. In riogvande wii 

mei gaten net de Eajerke: beamen a 24 Taferkhof, 
aerbliuwsel Fan de Guidenake wijde kesker, Süader vetter 

wie it Úihber nei vämnkbert De Feart 35 zichtubhu. Mar CÉE 

de hiete oantis kin men wien jr heheinde faa'e Fauvije. 
Meiinoar de Ivùse mieuskin opbouwende &n uk ux baeten 

hebavwende. Giin Eerter Pa cart debsenttngen ëR EAWE 

hûslik. Pêram kar ek elts daaro ia Gfsüaderiik plak 
VIE GELEEN Letter. pa: sil zen treo wantis Lan dykies, 

dr tsfinst dien ke, ‘se wol men, as webrerkearting,. ‘terbân 

mEeielkvar stthkt Häwwe. en  Bibnet dte or inii eve ween erk 

Hutst Tern 

En hoe jang hat men if der mei AwaAn kinnen? Pas An Letet 

LOD jier ferlyus ve 1538, te der An ulan Kommen Om in 
Ueunstwee” oan te iizwen Farâf Haltwerr, Wasksens, Brantgum, 
Foudguw, Boaruwert “an zulke uven de verzen”. bee is Crech 
Ìr modern fartdarmiddet feriet kumment ait mear hy de 

waat skarp aan te sluren: mar Ae it Leuwen Alda rergbytá 

skairnd, kêste is noeh meer heard, en anks ia Eige 
saitiech, Erethdat wen va È8HG Heafn is tkerpwoitder He 
graven. Hao Tiege vaaken buzen an eilaentsjes jan verpredlder 
diippe eerten mei jn ferrianewward daarpskyid. Dat 45 
zet wear va'e aarder Le krijgn of men moast da Lermwielers 

aplizze it wer Eel ne kraadsjen. Bieeh ew in Faarbyid 

té hawwen dat te amelte paat tar vie dat mint Fan de 
Boakpteats nei de twietke, 

ht &ravan jout &k walrig war wult, Ankelde Largirnsken 

bians tant tE Ijacht kammen, Eerst in stik Ean in mümestien 
rack muoniaan Zeigerd ür Müivslâa. Et ie Gu searta Eäit 

Lävà Br de bergen dêr 
Hoagtik ke der mh mear hijr Eidheidkeamer 
hat der un pratte belanu ha. tout Da in beid 

free't Ge Eoarâlden Jibbe a. nea Lerittke 
dat AE a Jiktende gemiachrt ilkige zafÔn, 
opsmiken, hebeud, eroch Ge fat Jr Kikba at 
striden ha ek me ed har winsitk Hij kar heeekeiden 
fän hHä, Hild, wat der Fan atr be ya wäre, hewvennets Fan 
dit Its A kaitner, Want Avùb ie dit Kkempleks wu 
te skynt ek net Tat it hi Gewreidsje kin te in grét doer. 
En 1811 wennen nit Öl minsken; va EBAG = AT2s orn H86n 

== 1187 4 IAS e= A En pa va BLA — AGl. Ber eik dus 

wel wat grèei En. 
Ger de kejerke Fertelsr ûa “Oec vaorlerige lijst van 

mönumenten dits Boud vu. IBO, de âlde kuer wamittaele 
mei Irtse etten, Gursen mei sealtkek, Yu 1807 praatcen 
Fiereengnltchtigen Cbelestingbereikers} ver Ate Foery Ay 
bautallia wie. En iter Petkes Ee dk hauwtn Of ramuijen 

Ganbeskeed, De iken praekstael ie fan £ IJDÛ, Et carget 
is jonger, By myn wikten ie der Ean de eardere Lajerks 
siin âlbyldine bekend. 
in âlde Freon, Brits Fan Alderdoa, wear hoch Pibben, 58 
de klak: De äldere vn dizee writenij. Yn gealvske Letters, 

su Taak 

gar 

ek Gitaar 

it 

BANE, 
êxu ueftens haak



klekosskritten fan Vaan Bereum Wacikes: "In het jaar onzes 
Heeren 1395 is Hete kiek gemaakt var eer van de vrome 
maagd”. Fierder in bvid Can Maria en twa Iytsere byltden 
fan kiltigea. In figuer stiet der ek noch op. It biker 
op an MX mei in stileard krûs der bappe op. Faun dizze 550= 
ilerrvrige kin men sigzse dar er yu it dwvarpstfermidden fn 
ûnmisbere skeakel 1e en de spreuk dy't opte Tester klok 
sciek fan J643 zoe hjir ek aop avn plak wese. Uy tekst ies 
Ick Luyd de Luyden an haer werdk 
lek Need de Christenen Tor Gods Kerck 
Teck Brom de Frueght Én drofnie ut; 

„Iek Fuyd naart of ack wordt Geluydt. 

Heist dizze Alde baas hinver in jonger ekae. De Kaomske 
tiid ize foorby. De hilligen wurde net mear beneamd. De 

mineke is dertoor en at plak kommen. Ìe is 31 en tk 

opskrift is vane iene kant: Johannes Leeopoldus Emanuel 
Coulerua Predikant te Faoudzum en Raard, Broers dans Meinema 

Kerkvoogd re Foudgum. Oane oere kant: Jonker Douwe Ifessel 
Ernst (van Aviva} Griectaan van Westdengeradeel medegecammi= 

teerde in de Generaiiteits Kek enkamer te Hage, Curator 
van de Akadeni te Franeker. As tersieriag it wapen van 
Ärlra. Dan Talgetr goch dizze meidieling dy't faar üa fan 

belang Is: dun Kicaiaas Derk tat Hoeren Kergeot mij an 

den grond, en weeg he behooren JU2 pond. He Weaertriese 
Derk hat deus aise klak getten. De specie jaepijs wult 
Hollâns) wie Fan in oare, dus eardere, klak, dy meagti 

ek in oare tekst nôa hat, Tige mijseiirrich 1e de 
meidjeling: Heravar Er in den gerard, Want dêr beervo ik 

GL, dat hy hjir ope terp setten is, bat ia wol mear hard, 

sa as krekt vna Janum hewezen 18, trochdat men der án 
braokstik Fan ie negatyf vn kiaarfoarm werom fûn hats It 
meitsjen fan'e foarw, it rcanén fan'e specie ûnder hege 
temperatuer en it jitten 15 in hiel stik wurk. be 
Foudgumerjonges Ean 1732 hauwe nei skoaltiid gan ek wart 

belikbe, 

Fan de deade dingen nei de jibbene, mar no ûnrbrekke de 
dokuminten. Folle soe men neisneupe moatte vn it esjerklik 
argyíf te Dokkum, it argrt te Ljouwert of te Fernaard en 

ik ha aït seint Ik sit opte steel. Dachs ig der wat Ean 
er'e hispel konten. 
Fn [449 wurdt der in akkcard sluten ser slugen tesken Gabe 

Holiingaë en Jeppa toe Foudtgum. Yn 14E? wurdt al meamd 
in Srate Stinstra, der't Schotanus fan ferteir dat der 
zo in Sasbuut Srinstra wenne dy tronade mei Uytek Siukema 
van Waekseis. 

Aylva'e en Stinstra's hawwe hjir hiel wat te sizzen hân. 
Bit ie vn ÌG22 rtcrach Winsemius optekene. Orytmen Dauwe 

ik
 

van. Aylva, bysitber Oe Jie. Jansen Stinstra (Schotanus 
1664). Orvtman Ernst Sicke van Byiva, hysirter en Jurjen 
Jackles. Stinstra. He Stinarra State, dert ne de maate 

nach fan de howerdertj nach fan cer is, wurdt fan skreaun 

dat de Slatcrorea of Stins +1745 GÉhrutsen ig. Ek dar wie 
márkante gehou de dan ferdwûn. 

Yn 1511 stiet yn in belestingregister dat hjie wenne in 
Birek op Westertielden. Fierder ê.a. in Meynert Hemstera 

en in dac, Kimmerts, Mear omtinken hawwe de diimny'es hân. 
Wy, dv po Fiif jier, eigenlik al fFalte langer, de strijd 

wei in stelsel arriden hawwe, dat Os net paste, Kiate ùa 
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better begtipe aa ta wat ft fruchhrekken fan in geastbike 

beeniking, dy't du ùerfaarmind west bat, hatmtorte. KT 

Heetoile akriklik Hijen der rt Fuorrkoamen iks Mat ek 

hoe satrielend dat jacht Erarbrrekn ig. De befrti Lig 
fan dé zesst Ge de Keomske bän hat gerueke WbelLafutring 

hân foar Fryslân, ek Foar Faudgumr en amkriten. 
Johannes Pastoor t& Boarnwart mudt, amdat hv de nije Teara 

vanhinget, tn 1507 al vn ballingkap gean, In oare Janannes 

stie Hii va E54, doe't er lid fan 'e Sincade te Deklum 
wie. ÌÏa tretde, Johannes Gyvsberts Kia, komt va ult Paar, 

Gofovizers hinne Vielitus Gornelit en dan Hiaeles Mierits 

i Latyvnske remmen fear Wisgle Kurael en Doek Fiesta 

verhtid hee 't de Keformaaste evn hestach krige, hat de 

koumisjes vosteld, dr meigean masten Wabe en Hoe de 
bestttingen fan de tajerke derhinne Lednen. un sä ta 
hjir te Feendum, sa aa Ak det ekregüt 25, de mentor 

zaagje apmakke, In kitdem Ettnatt Et 
fennen. Gp falle wiakkes ia Be Er 

warden, Mar hjie is Peneamd Cakes 

Bim de 2 eate Eaur Ek wint 

simter stie de skoalte stift. Ik 
it Fitd arbeideie moast. SDe à 
1887 epheven, 300 Tier Als, dik Kus 
De Geezen, dye ek vn Erevaläa 1 

dienen Câmelân wie hat smwûükpiakt 

attributen 

it Spui 

sultvertn 

Faudgum hat men anhu n 

  

Feters en deppe Mellema eu sa Ei 
tua sulveres Bekers, wvatjeletgen 

fiessen der't oalje va hewarrt 

  
  

fear de Btterrtaden), in evhuirtd 

wersE de wijde cuwels Bewarrt Dier 

kandelaar Ha Maemeija Le in metsalkea 
Like. Ta earmendiaken waarden ù 

Willem Etinstra en Derrit WMeasei 

der Hy GANTEkene, 

  

ban komt de skieding, Foudguu en Kaard wurde komhinrearre 

en der ta in bange rige predikanten, De earste, vn A64, 

ia Petrus Nauts fen Harns, mar dy moet yn 1678 Cvaor niet 
nader te Heoemen herdetingen) zeië wike Skorat warde, Wer 

sille se net aiìlegear neaat. Inkelden wel. tygelyke De. 
Colerús, deseide dv ayn namme ople iytse kiek aties EF 
hie Dots hined. Net nmooglik dat ur riet hie om ayn 
namme te Ferivigien. Meutschland uber alles Ya IFA gie 

in da. QG. Piekenbrack aa predikant nei Batavia. Ya 4767 
kaam dae. Fr.bavies en stie hjir maai bang, oant IBI& ta, 
dee!t by syn emerituar ovanfrege en ap'e Streek be Dakkum 
syn Lästre iiervren Trechhrocht. 

Yn 1842 kaam de, A.M.Rokma de Boer, dy't letter nei Kes 
(ED) gie. Hy git de moderne kant aer, trochdat bv mat 

de Pakkumer Crans vn kontakt Kaat. Bv ig due heit fan 
Sjoukje, dr as Nynke Ean Hichtum as  berneskriukwgter 

Terncamd worden js et as waratbe Ficu Fan Pieter dJelttes 

bekend waard va de paoltivike strteit fan dy jierren, 
Dan hat hjir trije jier stien ús, Francoia Haverschmidr, 

dv't Ander de namme Ean Piet Paälftteius in heekwurk mei 

rymstikken “Snikken cat Grimlachies” ûtiân hat. In inkelide 
akrafa skeiuw ik vur:



De morgetdamn hanrkt over |t valid, 
En kieurt de herferdraad wit 
Vaar 't venater up de Hooge waard 

Een minnertachter zit. 
No dan kinne wy opte terp sitte. Do ditigence komt faarby 
en der sit in Friezin ya. It geariaer hHlinkt vn't Tjucht. 
Hy rekker har kwyt, siket Fryatân Af. VEn moet dwars dear 
snecuw En ils, tear Friestands harren crond!, Ban wal 
hy har folgte. Inu skafrete Tetrer seit uri PKent gij hert 
land waar de klaisardappel sroait! Waar trouw aan vorat 
en menpenwaord, @n waar de wvecteeit Blseirt® Wy priuwe 
Fryslân en Foudgum spilet yn syn vinzen in grutte Pel. 

Üan dr printe liet, dy't griet van IHEU ra kinne noch mear 
tafoëze wurde. Heast binne de dâmaov's hjir net sa lang. 
Foaral aa wy ús Sldere tiden yncinke, hoe de pastoar hjir 
arbeidzje moast vn kierst en wincker, yn dridze en ante, 

dan 1e 15 te begripen dat men wolris am nofliker plak 
siker as ijt te krijen ie. 
Yn'e printe kroniken wurdt Foudgum nochris neamd, na mei 
in ündergrûn pradukt: Pe terappel. No Gs @nmisher iten, 
nar doe't er hjir fia Frankryk kaam, ne, dee het men him 
mel in gkean each cansiaers 

Ijir is va!t koart de skiednis. Jkhr. Vegelin te Joure 
brocht yo A7Î7 de ierpel yn Fryslân. Hy joech grytman 
Van Haren te St, Anne guadn. Úy stjoerde wat oan Kroon, 

de tänman fan Marijkemuoi. Ya 1742 koe hv se al op tafel 
sette doe't Prins Willem IV kaam ze iten. It hälde nochal 
efkes van feardat se populair waarden. Yn dit ferhaattsje, 
dat men Jôzé kan pn Wumkes svn Stads- en Dorpekroniek, 
stiet dat: Tussen Tijummarum en Foudgum het eerst een atuk 
land is hepont, As wt mei de Flesnmasine dit grutte terrein 
ris gerafen soenen, dan soa it bliken dwaan dat der 
vûzenden stikjes hou lisse, Dêrom jon ik Fandgum de eure 
net. ÌÏk tink Foar it neigre dat it in prinkflater ia en 
dun sil it Firdgam wêze woatte, Daft Leit tvichtehy 
Taunmarrum, 

  

DR ON EGEWELT KE NAK OMEL TNG EN 
VAN P TET Jh CPYETRIK) JA CG BS Cdeei JJ 
    

in het doopbeek (klapper) wan Bakkum vond ik bij de doop 
van de Kinderen van Here Johannes Feenstra en Antje Klagen 
horduiùsma het velgende: Here Johannes Feenstra, gezworen 
klerk, Vjitske Klazes (hav. Baude Jacobs) doophever bij 
de geap van Kinsketlif3}, Jahannestiits}, KlaaskellTtaj. 
De deoghever van Pietteli?84) en Jahanuestlt?B7) was de 
weduwe van Trijntje Klazes, hsv. Lieuwe Geerte, 
Lieuwe Geerts van der Veer, voor 1Ì64 horlogemaker te 
Bergum, nadien mr. uurwerkmaker te Dokkum, huwde PR-i01764 
Dokkum mer Vrijntie Klazes, van Hokkum, Haar alle 
waarschtijiniijkhetd de zuster van Antje Klazt5, die 
Fü-lelfä4 te Dokkum gedoopt was. Boch dit biiikt nier 
uit de namen van de kinderen van Lieuwe en Frijntje: 
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Taetje, gedoopt 20-7-1766 Dokkum 
Srijntje, gedoopt At=-l2-1768 Dokkum 
Getkrie, gedeant Sl-t2=1768 Dokkum 

Oeertk, gedoopt el2-lffl Dokkum 

Bode Jaecche, atuurmen, van Dokkum, huwt IJ=d-lfâ& Paokkum 

met Tjitske Klazes. Bij wie een 4ovon: Jacob, gedoopt 

124 Lleitfáf Bekkum. 

Tjitske Klazes is ale grootmoeder aak doophever van de 

kinderen van Jacob Budes Kooistra bij Yeje Jans Helder, 

gedoopt tussen 1776 en 1796, Fjitske was op 15-5-1781 

weduwe van Bode Jacobs, en overleden op 26-10-1796 Dokkum. 

In de huwelijksklavper van Cestdongerkdeel vond ik Jacob 

Boedees, van Engwierum, huwt 8&=S-1712 Anjum met Lrijntie 

Marten, van Anjum. Tu de pezinsklapper van OB winden we 

de wvoïmende gedoopte kinderen van Jacob Boodest 

Baade, gedoopt == 113 Anje 

‘Pyrerik, gedoopt Zb-iteifiá Eadun 
Poode, gedoopt Tá-Zlfif Anjum 
Ymkje, gedoant 30-7-7190 Anjum 

Ymkje, Eedoert Zo-RlfE0 Anim 

In deel 1 meldde Ik reeds dat Fyerrik, ook Pietje genoemd, 

in TFIA/ITI5 geboren was. Pit klopt met het voorgaande, 

gedoopt ap Z6-l2elfl4. Bit het voorgaande biijkt ook dat 

Boade dacabs haar Hreer was, en Jacob Bodes en Trijntje 

Martens haar ouders zijn. Verder vond ik dat Pyvtcrik Jacats 

eerder gehuwd was met Claas Pouwes, van Morra, of Zl 

1735 tea Anjam. Uet dat huwetijk heb ik geen kinderen 

gevonden. 

Fyttrike moeder, Yrijatie Hartans, werd SO-lZ-1680 te 

Anjum gedoupt als dachter van Marten Sybes, Andere kinderen 

van Marten Suheae zijn! 

  

Doeke, gedoopt bri-l557 Anjum 

Janke, geduart Geb=l604 Anjum 

Jan, gedaapt E=ll=lG44 An jam 

Jahannes, gedeopt A-tZ-iGhA Anjum 

Doeke Martens huwt Feáriilâ te Anjum met Gyvasel Tyasea, 

van Antum. De audate deechter vit dit huwelijk is Pycirik, 

gedoopt Ziet=lfi5 te Anjum. 
In de huweltjkeklagser stond: Jahannes auwes, van Ee, 

huub Ij-5-i164 te Ee met Pyttrik dans, van Ke. Naar albe 
waarsechijnlijkheid ween dochter van Jan Martens. Hewijs 

heb ik niet gevonden. 
Bit het voorgaande kan geceneludeerd warden dat Trijntje 

Martens moeder de naam kreeg vans Pyrtrik anar 

Mogelijke familisteden van Marren Svyvbea aijn: Moeke Sybee, 

die op AF=it-l6#S te Anjum cen zoon Drmeke Taat dapens 
Sybe Paoekes, ar. schoenmaker, die in 1683 een dochter 

Maaike, En 17OO een zoon Peek, in WFO3 een zoon Kienk 

laat dopen. Ta Aut. OD 1656-1685 datum 2-3 1668 stond: 
Doeke Sibea, curatar over Simon Sikes, die Z4 jaar aud 
is. 
Pyteriks vader, Jaceh Bondea, kan een woon zijn van Baade 

Jacobs (bewijs nag piet gevonden) die in Aut, BD 1656- 
a 

1685, datum Gei-lbäk.sgenoend werdt ale breef van Doede 
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tacabu, ew vuerator ever diens kinderen Dieuwke, *I62S 
en. Eefke, *EOÊU, Doede dacthe Is gen zoon vant Jaceh Doedes, 
weerteden 1567 Morra dn Bitunke data Folkeréma Cdacob 

Deedes, van Antea, kuwt Süele-toäd [ermaârd. met Dreuwke 
dans, van Ternaardì, Broers war Boode zijn verder osa.t 
Stuck en daf [Kist BE lutte 185, dee 38: Ai 1673). 

graers vam lacob Deedea ziin oee.t Wvger, Belke en Siuck 
Aut. OD IGEG-IGAL, nete 380, J-16rhj acte IE, 3-5-1656: 
werd TOA, TeZettolk, 

In agel tt Teb ik de gederatter È t/û V behandeld. Ek 
vervolg du wel: 
VI=l, Antje Geerts Rasier, gehoren IA=2=I846 Licessens, 
tp Bedel879 Paencns, Húst ZOef-lëG6 Wb(Ternaard), met 
Ver mge Bakkers gehoren Zale} Haddergat, ov. 6-3-1053 

Haddergat, mr. breaotbakker,; kastelein én Landbouwer, zoon 

van deehum Bakker en Orseltje Dijkstra. Kinderen: 
Klaaske, geboren 1O-Bet867 Haa, volge VEI-l 
orgeltje, geburen Hield1876 Nes, volgt VII-? 
dechan, gebaren bel-1873 Nee (Hoddergat) 
Jantje, gebóren 2f-rt-1874 Nee, volgt VEE-3 
Petie, gehoren B-Zet876 Nee, volgt VIE=4 
veert, veeboeren Geh-l#78 Faecons 

VI, ziee baetes Kóema, geboren 25-1-1866 Morra, 
dienstbode Bekkam, op 28-82T88r naar Dantumadeel. 

ZI. Aukje Bites hosma, gebaren G=d-l874 Metslawier, 
huwt 2i-5ri80ä OOiterstawier) wet-Klaas Toornstra, geboren 
Zet-lA?A Danrumewvute,  Schipvser; zoon van Jehannes 
Faarsstra en Melag van Klaarbergen, geen kinderen gevonden. 

  

Fles, Geertje Sietes Boewa, geboren JGe-}-1877 Merslawier, 
hat de 180% Doksua met Wiebe Teervätra, geboren 20 
Wet Dekkum, ZeChiEGer, ij LE: KOELEN: zoon van 

dabantea Teorntera én Meiná „af Klaarebergen. Gezin aop 
sTebhelbd maat laariem, Zee 008 tecta En Bekkum, geen 

Wiaderan Even diu. 

Holwerda, Weboten Heb-tô/2 bivessens, 
ftw rvalawier! wer Douwe Wieratra, geboren 

Hate Aa fun, dee Eet VE Biebrenr kieretra en 

aafke VIASRE, ‘hinderen 
Sybren, webovan jej- RHG Anfom (dn EEZ naar Andi ik) 

Antie, weboren Mu-A-iS02 Anfufi, walgt WES 

Hens, gebtten TeZeiiök Énjum (in 1634, nar Andijk) 

Haatke averbajde Gel-Âëlf Anjum, Hauwe hertfouwt E-lZ- 
18E mer Wytsiea Bilt, 

BE, 

    

VI-&., Aukje Vmes Gsusterlaud: gehoren 24-0-1881 Oogtrum, 
At “Johannes Terpatra, geboren If-3-tä8l  Marra, 
tandhauwsr, woon van delie Verpeera en Maaike Poutsne, 

Eidereend 
leile, gekortn 2e letd Heren 

Frijntiä, geburen Heb l91& Morra, volgt YIE-ú 

YET. Baukje Yusé Geasterlaud, geboren 22-5-1884 Ooatrum, 

Kut geel EL GifMetslawter) det Tjitske Boersma, 

tandbeucer, aebören 2d-3-lä8l Gasrtrum, zoon van Justus 
Agersma eu Stijntje Juuwsmá. Gezin Kinderldos, 

7



Vij-i. Kiasske Foprves Bakker, geboren IO=&-1867 Nes 

Soddergat 5, Toverteden je5=-1895 Nes (Moddergat), huwt 

Ïfr5 L&G WO(Ternaard} Marten Cuperus, geboren J-B-1864 

Mes (soddersat), zoon van Karnelia Jans Cuperus en Tjamke 

Ronkes Meinsme. Marten hertrouwt TE-b-I896 WD Aaltje Groën. 

Kinderen: 

Antje, geboren 2ĳ-A=l80l Pacsens, GV. VOOr Zara ö05 

Wiamke, geboren IZ=5-lAGÁ Kes, volgt VIET-I 

VII-Z. Grsettje Sapbes il-12=1870 Nes 
‘Modder FaAt ds averkeden ijkerk, huub  Zá= 

  

gtt Ohiteteslawier} met es rdeuter, geboren 

irt LBT Pacaenb, WEUN- WEN Eje Hoibes Bakker, zoon 

van Minne igersma en Hendrikje van der Jan, hert rouwt 

Zi-Z-td4 Obimerste zwier) met dankje Rínsma, Kindeten: 

Minne, geboren Gell-iëjt Gosternijkerk, GV: Fait 

    

  

    

  

VII-3. Jantje Foppes Bakker, geoaren ZA?mil=ibfá Nes 

Moddergat t, grerleden  Tt-b-1270 Puokkum, hek Harmen 

Aalsmta, weebaren EA-b=l&7i Kee ‘Hoddergat}, vverleden 13- 

5-1858 Paesena, schipserfcurthande: Lut zeen van Goaitsen 

katsma en Crierie Brkarr te Kinderen: 

Ht Maidergat. volgt VETI-À 
“ 

Grietje, sebaren Bt 4 

ioidergat, volmt VELE Anna, geboren dÀ= 
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   VII=á, Üye geburen Bai-läëf& Nas 

(Moddergat), avarbaden jj Peusens, kuwt Zh-h=iGG 

ObiMerstauterì met Uiba HIgErSRa, VORrmEE, geboren Al 

Gif Faescns averbeden AST d-iH47 Hardagar ij, zeen 

    van Minne ea Heudrikse van dear Jaa, hertrouwt 

Za Oper alauier } ven Üürgelitie Bakker, Kinderen: 

Minne, gebeten dette LU Carecens, ove Aivieit0ë Paesens 

Antje, geboren 5 Pasen, Uv ARe-ieiht Pansens 

  

    

  

geburen I-b-i4 Z 

Jimke Urkastra, gebaren 
VIES, 
huwt met 

    

  1B=i=ldG bioeugens, zoen van Pimte Uykstra en Jantje van 
der Han. Banderen: 

Bate, geboren Zorb-isdö 
Gezin up Hb ief 3 

Klaaske WV. inwonende vaa IUE4 = 21928 

   

  

WIE=G. Erijntie Fmug horen Zfr=h-19tá Horra 
Meer gegevens Uver Dis 

VEET-1, YFjaake Darters Cuperus, geboren IZ-5=149é Hes 

(Maddergat), huwt &-il-i820 OD(Hetslawter) met Gerhardus 
de Jena, geboren Ë=d-1865 Pamsens, zoon van Sjouke de 

Jeag en Pie kinderen: 

Klaaske, Ee zesene, volg EE-1 

Sjauke, Heb nn eis AGHEnS 
Marten, geboren Brie! 

  

     
VEEL E. Harmens Aal mms geboren Leek B 

Maddergat, overlaten : Hokkum, huwt 
Ob(Merstanfer) atet dan landbouwer, geboren 2- 

10-1803 Paesens, overtede GTI Pacsens, zaan van 
Wiiles Heinsma en Taitske rte . Kinderen: 

    



Jantje, geboren 4-7-1024 Moddergat, ov, 12-4-1930 Moddergat 
Fijirske, geboren 13-12-1928 Moddergat, volgt IX=-2 
Harmen Wiltem, geboren 25-5-1631 Moddergat 
Wiltem, geboren lá-Z-1934 Moddergat 

VITE-5. Anna Harmens Aalsma, geboren 12-1-1904 Moddergat, 
overleden 25-10-1365 Puaesena, huwt B=l2-1627 OD(Metslawjer) 
tet Anne Meinema, Kkoepman, geboren 30-3-1904 Wetsans, 
overleden „.=,‚…,19,: Paësens, zoon van Jinne Meinema en 
Grietie Weidenaar. Kinderen: 
Jinne, geborun 31-10-1058 Faecsena 
Harmen, gebaren bi=f=184} Paesens, Ov. 28-7-1931 Leeuwarden 
Jantje, gebaren Il-f-1831 Paesent, ongehuud 
Harmen, geberen IJ=T-iëjl Sarsans 
Meinte, gebaren Zá=3=-1036 Paesens 

EX-1l. Klaaske Cerhardus de Tong, geboren S-ll-1923 Paesens, 
huwt  Ii=-á-l952 Wil Fernaard) mer Catzse de Beer, gehoren 
ree lDZi Wierum, Jandbouwer, zoon van Tiigke dâ Beer 
en Antje Hiemstra. Kinderen: 

Tjipke, geboren Aelk=-i054 Wierum 
Gerkatdus, geboren ZO=E-1G55 Wterdm 

EX-2, Ijibke Jans Meinema, gebaren 13-12-1928 Moddergat; 
huwt if-Gr1456 GilHetslawier} met. Sjoerd Heeringa: 
veehouder, geboren b-dritff Ee, zoon van Jacob Heeringa 
en Wytske de Kous, Kinderen: 
Jacob, gebaren Zi=b-iö48 Fa 
Jan, geboren 3l-id-19850 Ea 
Grietje Jantje, geboren I2=j=-1067 Bokkam, volgt Kei 

Wytske, geboren 27-1-1665 Dekkum, volet K=2 

Kel. Grietje Jantje Meeringa, geboren IE=7-10hd Bokkumt, 
kandidaat nakaris, huwt 1ü-hetëät Ïnokkum met Geert Jurrien 

Pieter Heltrhuie, leraar, geburen Zie-5-1056 Weiwerd, zoon 
van Pieter dur ien Haletuis er Hijtechien Ealsema, 

A-Z, Weteke Heering, gehoren 2Tlei&65 Dakkum, 
administratief medewerkster, huwt Het=-liBA Dokkum met 

Meindert Wiersma, eleetriciën, geboren 30=5-i05K Driesum, 
zoon van Sjoerd Wiersma en Elisaberh van der Woude, 

Op deel Ì heb tk geen reacties ontvangen. Muckt u ra dit 
deel wel eanvullingen en/of cerrecties hebben, zend deze 

dan. TAaar: 

J,3.Heeringe 
Fennewei & 

GIA CX Hantumhuizen 
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ir HANSKE RIET SIDERIJS — Reinder U, Pa getua, 

Yn 165Â hegün Heynte Mathys te Ljouwert dn hênskrift dar sa bezjint: Memordel 

oer wij Meyzte Mathys, beierger hopman an Leeuwarden an oet Mynnama Espel, 

son van myn geslaaechte gehoertedagen, Ermalgegen on veerkrinens u, als hierna 

volgt van mijn naeste vrijemden. 

ien Hernte svn kertiersteat nwt beskriuwing fan 

hk n : 

in 

tsien ferskillende Eamyljeuspens. An dt hänskrift 

  

perBoare. 

Ì i Deli y Warnens neem Mar ie inne a „5 dea binne pal Ey HApensS OPO oERCi MA5 14 Eine Barfis ant Gen 

Es
 Mernte brùkte dêr suiveren munten foar dêr't de wapens op stiere, smarde dêr 

Iyfkas op in stimpel inker op en printe se dan òf, bar häldt dus yr dat ae vn 

spegelbeid steane, mar ek wer net ebiegear went vuont binne skenber Yn 

spegelbyid suien met de bedoeling om printe ve wurden. We treffe ú.o, de wapens 

Hante, Fogelsangi, Jaarsma an bidefiuë GA. 

Fierder=s jout er biaten fan herten, boagken en terstjerren sadar dezelde 

kammen moat regelmititkeich wernmkomte. Men kin dizze Meynie Mathers met rjocht 

èn reden in geneslooch seats. 

Cau de ein beeldt er mei rofumvaarsje oer mastekiplike posyejece en oantekens 

cer de Ljeuwerter skutterij, 

Dit 

myn frou vn Foerkomt, trach de froulike 

  

Anskrifk waard Loar mv nijscjirrich mit der foar in part famvlie fan 

jie stamt sv tan fan Merte arn 

  

ze suster Elske Mathrs àl. Yn ie geneatogsak fierbonkje fan 1654 stiet al in Iyts 

griuwke út die hÄnakriit werjûn mei ia bal Famyliewapeit, 

Vache je dy ynformaajse net fuistein wat der sitte foile mear feiten vn. Chat 

it hänskift taar in grut part dreech te lêzen ie, haw ik kontake zocht, mei 

de eigner Ean it ariztineie hänekrift. Cder stiet in kugv op it EAF) Hv wie 

ek fan bezinken dat in goed wie, dit Hänskráit te ünteluven, Ber binne grif 

tekat, Satwaande wurde der EL
 

zi
 

(a
 

ak
 

ts
 

E 
5 

fn
 mear belanzetellenden dut fêserinne an 

prikken yn it wark teid ribear jen, te annatearien @n 

  

fan fterdere snformaaaje 

it teit pn de bedoeling dat der mei Ferrin fan tiid in ürjetre komt dêr't 

priuwkes út. it orisjjneel, iÌluetraasjes an wapens Ja apnoe worde. 

Wa't der mear cer witte wel, kin konrake rei mmv ooninmse. Hitrnjarken in foar- 

bvid út. tr hänskrift on it waper Siderius Acfergrutte en breurke. 
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GAKENE SATBE of de latere Bierma's pleats te Ternaard. 

Deze eathe Tu. 13 van het cobier had in 1858 een grootte van 74 
Pa en was bezkaart met 18 florden. 
Kr. PIETER de BEAUFORT en zijn minderjarige Kinderen, Cornelia, 
Anma-Britia, Ena-Roeslia, Willem-Hendrik, Rijnhard-Karsi, Antecon= 
Godin en BienertePhliir de Beaufort zijn dan de eigenaars en 

gebruiker van de Tä Pm is GERLOF JORANMES JENSMA, Belendend Len 
Koerden aan Leseiv (me 1d, ten Zuiden aan Weldseinde ino Äj en 
ten Westen aan Havma (ne Bi. 
De volledige geschiedenis van Gaykema's Pleats zou sen heel boek 

kunnen bestaan, doeh in dit geval maken we de combinatie met een 
echt boerangeslacht m.i.de BIEENA'S van Ternaard, 

in 188 werd de zerste Bierma eigenaar van deze plaats, 
AKK ANNE AIENSES BIERMA !geb, Ternaard 1866) an TRIJNTJE HIGGERS 

DIJKSTER gek, Teruaard 1874) “rouwden cp 22 mei LAST te 
Ternaard. Aij vuigden de Jengme's op en Herden boer en boerin 
op de Gerkens sathe van andheer Baren Barimma theo Sioeten, 

Dat Anne vak boer werd ie niet zo verwonderlijk, want zijn vader, 
BIERSE GERLOFS BIERER (1S3i-idilj, was boer op 'de Dobbe pileata’ 
te Ternaard (no Mij en later op ‘Versand’ eveneens te Ternaard, 
(ne B, 

Saykema Zathe was van ocurstroug een boerderij met bouwland 
en een Rlein gedeelte weidegrond voer eigen gekvuik. Herk 
verschafte mer aan 7 vaste arbeiders, aïlisen 'a winters zal er 
wal verloop in. Enkelen bieven dan thuis en vulden de dagen met 
het. braken van vlas. Een van de ouds? Langer. gebleven arbei- Le a 

ders Was JELTE HEULENALE. Hij kuaam als Ì 
cr 

a ig-jarige Jengen en beeft 
er in tatsal 46 jaar wan sijn LEVEN Sewt Sekd. Van 1924 tok 1970, 
waarvan Il jaar Bij Anne BSienseg en daarga 31 jaar bid zoon 
biense Annes pa Leen evy d jaar bij Hieinzgcon Anne Bieases. 
in 1935 nam BIEVEN ANRES BIMNRAA de Hoerterij Over. Biense gebarrn 

Ternaard 1805, huwde Ih met van det jaar met LIEWWKIE CIJSRBERTS 
HEERINGA, geboren Ternaarú 1906, 

Vaar hun began toen de tijd wan hard werken eerat nog veel bij- 
gestaan door water Are, die elis dagen op de boerderij te vinden 
wer. De betrokkenheid met de sociale toestand van de arbeiders 
Was groot en hiet ging dan ook bweede hande naar hun gezinnen. 
Hen hed ar 7 werkpaarden, want träkkers waren er toen nog niet 
cie kwamen pas vaal iater. Haast de werkpaarden waren er altijd 
enkele jonge paarden die opgeleid werden voor het landwerk. De 
veulens werden gekocht van Gerlof Pierma, een broer van Anne, die 
ap Ameiand gen boerderij hed en paarden fokte, Op Gaykems had men 
nde zomer, naast de vaste en losse arbeiders, ook nog zo'n & 

meisjes in dienst: meestal uit de Visbuurt (lag er dichtbij} veor 
het binden van de schoven en het ‘poìle' en aardappel zoeken. Het 
‘polle-zceken’ was een bezigheid die ontstond na het eggen van 

het land als de ograskluiten geer boven Kwamen te liggen. Deze 
arden dan werwijderd, omdat ten geegd land sen zwart fand moest 
zijn. Als waate dienstmeid, vanaf haar Ide jaar, je vals Jaren 
Boukje Stepma, doonter van Willem Seepwa en Elisabeth Kierama. 
daar in dienat geweest. Soma Kuam er van het land ook ned één van 
de vrouwen oi Beisjes om mee te heipen in de huis shoudtng. Helaar 
voor Boukje Kwam hieraan een sind, omdat haar vader Willem zich 
verhuurde bij boer Lieuwe Boersma met dienstmeid en Boukje moeat 
mee. Lleuwe Bversma was Doer op Jeitema Gathe (no 4j uelke ten 
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weston lag van Hayma Sathe. 
Io ging dat in die dagen. Dat de verhoudingen goed waren en ble- 
wen, biijkt wel daar Boukje nog lange tijd als ze van Boerama 
naar huls liep even langs ging bij vrouw Dierma. 
in de periode van Biense Bierma noemen we enkele van de vele 
arbeiders Ale er gewerkt hebben: Jelte Meulenaar, Waling Heule- 
naar {iater naar Amerika), Willem Seepma, Jacob Seepma, Pieter 

Stesthumus, Jan Kingta met zijn 3 zonen, Kleus HM. Posthutus en 

vale anderen, 

In vroeger Zijd verd er in de schuur gedorst met paard en roi, 
dat was een gezellige tijd. Iedereen was dan in en om de beer- 
derij bezig en werden vele verhalen over het lief en leed van de 
derpsgeneenschan besproken. Toch stond vok hier de tijd niet stil 
en al wauw Kwam men op het idee om een trekker aan te schaffen. 
Een hele investering en daarom verd de eerste Ford-trekker, ge 

kocht samen met hoer Fokkema en Idaardi. Doer de hoeveelheid werk 
en minder arbeiders verd cok een schevenbinder gekocht met z'n 
drieën, de oude Ford werd ingeruild voor een grotere trekker, 
een Munteli, Pe mechantaatia hed nu duidelijk zijn intrede gedaan 
en de vroegere laudarbeiders werden voor een gadeelke fabrieksar- 
heider An Dokkum. Op een gegeven moment moest er toch weer uit= 
breiding van het materieel plaats hebben en omdat een ieder 
steeds meer zelistandie verd, besloot men over Cs gaan naar esi 
loonbedrijf. Zodoende Kwat gerst Yme de Haan van Holwerd op het 
tand. Later ging de zaak over naar Van der Zwaag, die vele Jaren 
het werk van de boeren hier beeft verzorgd. 
Ondanks de lange dagen en vaak zaterdags cok tet 15.00 vur dat ef 
gewerkt werd gee de zendag een echte rustdag. Hieraan hield men 
streng de hend. 
Slechts éénmaal in de lange periode van Biense Bierma iz tegen da 
gewoonte in op zondag gedorst, dit gebeurde in verband met het 
slechte weer en daar de hele oogst Hierbij in het geding was, 
werd tussen de buiten samen met van der Zusac besloten met al het 
rijdend materieel de zaak aan te pakken. #ierover viel later nog 
wel eens egen hartig weerdje, dech met het standpunt van de Bier- 

ma's dat het om woedsel ging en niet cm materieel gewin werd de 
zaak als afgedaan beschouwt. 
Kapper Veldhuis van Ternaard schreef nolt eens in een krantenar- 
tikel over hee! " Biense is sa tjocht ut dat je der in spiker op 
rjocht slaen kinne". Bij kon het weten, gant elke week kwam 
Biense bit bem over de vloer voor het knippen eu scheren. De 
Pierma's hadden bij bem hun eigen stheerspuiien. 
aast de vele Pondenaten boowland hadden we het al even over een 
klein gedeelte waideorond. Deze weide was nodia voor het Lleinvee 
en dearnaast. had men cok noa 18 melkkoeien. Biense en Hiller 
Seepma zorgden woor het melken met de hand. Hen begon hiermee oa 

14,90 uur, waarna er nog gevoerd mosat worden. Was het erg diuk 
dan zprong vrouw Bierma zelf bij en melkie mee. Zondags dan ging 
Willem ni het welken mee thsedrinken op de boerderij an werden 
verschillende zaken besproken, want Biense had oor voor de ideeën 

van het personeel, 
Door uitbreiding van de lamierijen ca. 7 Fa in de kolken onder 
Faudgun waren de arbeiders vaak de heie dag van Buis en dan werd 
door vrouw Hierga gezorgd dat men daar eten en drinken kreeg, 
le zomertijd was zen setra drukke tijd, Hen hed dan naast de 
landbouw oek nog te maken met het grasmaaien en hooi binnen ha- 

len. Dan waa et vaak geen tijd voor melken Gn moest Biense's 
vrouw Dietukte met Germ Stiemsma voor het vee zorgen. 
De Stiemsma's waren geen cnbakenden op de boerderij, daar oek bij 
Anne/Trijntje er al gewerkt werd. Germ als arbeider en Zijn YrOUK 
Hinke als 'faam', 
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In de begintijd van Bienss en Liegwkje kerd de noordelijke Kamer 

wan het voorhuis als poteropstag gebruikt, dech aint jaren 50 

werd er voor f 1200,06 een poterhok naast de beecdertj gebouwd 

door Gjalt Keuning, een cum van Lieuskje. Dit was ben nele im 

vestering waar lang over werd nagedacht. Ais de "alde Bierta”, 

langs kwam zehudde hij vaak het hoofd en zai:'- nach net iens Lek 

mei de pleats en dan al wer bouwer". Bie geef eon duidelijk 

beeld van de Bierma's. Nen was gekent on geen schulden te henben 

en hier werd zomaar voor 1200 aiden oen hek neergezek. Pat de 

Biersa's een eigen stempel op de boerderij gerukt kekben zal 

duideïijk zijn. Hen Has niet beng voor veranderingen en in over- 

leg met de dandheer warden dan dok verschillende verbeteringen 

aangebracht. Jammer, niet aitijd tet woordels van bet karakte 

ristieke van de 'pleats'. Dok de binnenkant kueeg ep gezerte bii 

den een beurt: zo werd de oude poteropslag nu een prachtige ka 

mer, de zog. sttte katter. De brede lange gang wet zijn vele te 

gelmozaïken is altijd dezeifde gebleven gvernale de gemetselde 

boog in de gang ter hougte van de keuken. 

gek enderging de tuin zijn veranderingen en werden de gaden ver- 

vangen deor sen bloemen” en plantentuin Haan Lieuwkie vale uren 

in doorbracht om alies in pracht en praal te houden. 

Helaas kwar aan dit alles gen sind toen in sept. 1972 door een 

verwoestende brand de kapitale boerderij verdusen en een stukje 

geschiedenis get zijn vele herinneringen met zich mee nas. 

De boerderij stand toen al onbewoond maar Koch verdween ar éen 

stukje tandschapsbeeld hetwelk niet vervangen kan werden. 

  

Chronologische geschiedenis Gaykema Bathe t_t,v, de Bierna’ s: 

1898 overgenomen van de Jensma's door Anne Bienses Bisrma. 

1535 overgenomen door Biense Annes Bierma. 

1866 overgenomen door Anne Bienses Dierma, 

1871 opgeheven en niet weer in bedrijf oesteld doer de landheer, 

1973 door onbekende vorzaak afgebrand en ziet herbowed, 

Land overgedaan naar L.G, Hiddema te Holward. Een meta Len 

opstal gezet d,v.m de verzekering. 

De landhser Baron Earinxma thoo Slocten was bij iedereen eën 

geliefd en gezien man, Kij bed als geubenze sik jaar zelf bij 

zijn werschittende boerderijen langs te gaen an zelf de huur te 

innen en de toestand in agenschouw te neten. Vaak overnachten de 

Baron en Freule op Gaykena Sathe en zijn dan ook stees goede 

wrienden wan de Bierma's gebieven. Zelfs de Kinderen, tage doch 

ters, hebben er vaak gelogeerd in Fur: jonge jaren. Ook waa zijn 

belangstelling groet woor het jand en Hij moest aan ook aitidd 

met de boer even langs elk stukje land, Hen zag ze dan fepen boer 

en landkeer met de laarzen aan en banden tn de zakken gemoedlij 

keuvelend over alles vat gaar met de bouw be maken hat. Ha zolmn 

dag ging men 's avonds onder het genot van éen glaasje de hele 

zaak nog seus doornemen, Toon heeft hij zieh nooit bemgeit met de 

gang van zaken, wel stond bij altijd open vact raad en adviang, 

i= poteropslag, later witte kamer Ee keuken 

ie gana met lijkdeuren g= stal voor melkvee 

3= zuidelijke voorkamer iG= hooienslag 

4e slaapkamer ie paardestal 

S= opkamer wet eronder de kelder rie werkvloer 

G= platte stal, bijkeuken 13= iyte hus. paerdestal en 

T= dienstmeidenkaner kleinvee 
ir doorgang met bomenrij 
15= gracht 

e.smita (C51992



Om U een beeld te geven van de boerderij laten we een scheta 
volgen zoals het in de laatste periode eruit zag en gebruikt 
verd. 

plattegrond Gaykema Sathe 
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Claes Sijmens, geboren Oostrum 1716, overleden Dokkum 3 now 1803, 47 
jaar oud. 

Claes Sijmens, die afkomstig vas uit Oostrum is de voorvader van 
velie bekende Osinga's in deze regia. 

De tak uiteindelijk samengevoegd door huwelijk met bekende 
families, zoals de Kamminge's uit Dokkum. (zie de stukken van D. 
van der Werff), De 'van der Haaken uit deze kontrseien en niet te 
vergeten de eigenaars van hef vroegere cafe ‘Epoorzicht'aan de 
Aalsumerweg. De bekende aannemer Osinga, die in zijn tijd vele 
apdrachten voor de gemeente uitvoerde. (oa de Honte Erug ta 
Bekkum vernieunde) en de Doopsgezinde kerk te Deawoude bauwde, 
Hie kent ook niet de bandelslui uit Dokkum met de naam Osinga, 
van die er onkele naar het westen (Amsterdam) verbuisden en daar 
een goed lopend vervoersbedrijf hadden. Zo zou men nog wel even 
door kunnen gaan. 
Om nu alles op een rijtje te krijgen en de gaten op te kennen 
vullen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk gegevens 
verzameld worden van mengen zet de naam Osinga. Het name van 
Cute Claes Sijmens is nag weinig bekend. 

sanar De vraag je dan cok om gegevens uit reeds bestaande 
familiebestarden. 
corr. adres: e, smits, ragebolstraat 19, 9101 EG DOKKUM of via 
de postbus. 

Bij voorbaat dank. 
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Bid is gebronud Dokkum 14 jul 1742, op 26-jarige leeftijd (1) met Metje 
fokkes Hamersma, geboren Dokkum, overleden aldaar 12 dan 1776. 
Bit 

iE 

a 
à 

7 

Kij 

dit huwelijk: 

Einske, geboren Dakkum, gedoopt aldaar 23 dec 1742, 

Fokke Klasse, volgt onder II, 

Sijmen Claeses, gedoopt Dokkum 17 sep 1748. 

Sijwen Classes, gedoopt Dokkum 22 apr 1756, 

Wijlemke Klases, gedoopt Dokkum S apr 1752. 

Sijten Klases, geboren Dokkum } feb 1754, gedoopt aldaar 10 feb 
1754, overleden aldaar 6 okt 4834, 80 jaar en B maanden eud. 

Fillemke Klases, gedeopt Dokkum 3 mek 1756, 

is getrouwd Dokkum iS dec 17/6, op EG-jarige Jeeftijd (4) met Pyctje 
jans Yädera, geboren Dokkum, overleden aldaar, 
Bit 

8 

dit huwelijk: 

geen. 

It Fokke Klases, zoon van Class Sijmens (lj an Meije fokkes Hamersma, 
geboren Dokkum 12 okt 1743, gedcopt aldaar j6 mei 1745, overleden 11 srt 
1612, 64 jaar en 4 maanden oud. 

Rij 
jut 

was gohuwt met Janke Durks, geboren Dokkum 1740, overladen aldaar 9 
1800, 69 janr oud, 

Bit dit huwelijk: 

É 

7 

Klaas fokkes Oeinga, geboren Bekkum 22 mrt 1765, timsermatt, 
overleden Dokkum. 13 dec IES, 55 jaar en 8 maanden vud. 

Eij is geïreuwdt Dekkum Ii} mei 17/94, op 28-jarige leeftijd met Aaltje 
meinderts Reiaiger (25 saar oud), dochter van Keindert tiisses (vd 
Hoek) en Korneliske jogchuss Reisiger, geboren Dokkum 1768, 
overleden aldaar 26 apr Lb34, &5 jaar Oud. 

Dirk fokkes Osinga, geboren Dokkum 1768, gedoopt aldaar 

Durk tokkes Oainga, geboren Dokkum 1966, gedcopt aldaar, overleden 
aldaar Zi aap JÖ28, 59 jaar oud. 

Sijmen fokkes Osinga, geboren Dokkum 1772, gedoopt aldaar, cverleden 
vijsá, hoogstens 2 jaar oud. 

Sijmen. fokkes Geinga, geboren Dokkum 16 jan 1774, gedoopt aldaar 23 
jan 1774, overleden aldaar 6 okt 1795, 21 jaar en 8 maanden oud. 

Tiipke fokkes Osinda, geboren Dokkum 3 apr 1776, gedoopt aldaar 8 
apr 1776, mr. bierbrouwer, overleden Dokkum 21 aug 1826, begraven 24 
aug 1826. 50 jaar en d maanden oud. 

Eernat fokkes Osinga, geboren Dokkum 10 jan 1780, gedoopt aldaar 23 
jan LFED. 

Hetje fokkes Geinga, geboren Dokkum Ai mrt 1282, cedeopt aldaar 14 
apr 1782, overieden aldaar 59 dec 1846, 67 jaar en 8 maanden aud. 

zö
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HERBERG EN BROUWERIJ TE NES, 

Het volgende artikel heschriift de wederwaardigheden van 

de op bijgaande kadastrale kaart van AHA2 bij de pijltjes 

sangeperen percelen: B iä&l. B iá2, B 143. 

Alle gotegen te Nes (Dong, j. 
Achtereenvolgens zulten besproken worden: 
B 142 — ilerberg en brouwerij: Eigenaars eù bewoners 

Afschrift van een koopakte 

B 143 — Timmerzaak: Afschrift uit 1801 waarin nou sprake 
is van een “lege plek gronds, Op 
dit terrein is nadien de Eimtmerzaak 

gebouwd. 

Twee advertenties, waarvoor mijn dank aan mevrouw he Baer, 

zuilen Sn en ander iilmatrerctn. 

Eigenaars van de Herberg en Bierbrouwerij. 
Voor 1713 Sijbren Harckes Brouwer en Wed. Btibren Harckea 
Brouwer. 
1. 1713 Louw Harmens. 
de 154 Heinte Keneman. 
ä. 1750 J. B, Baeekerus: 
h. 1762 Jan Tjatles =d. D. Backerus huurder. 
5. 1Z6Â Jan Tjailes. 
6. IÌfä Melis Postmus en Fakke Brangert. 

Huurder Tjerk Ages, en Wad. den Tialles een gedeelte 

der huizinge. 
IAF Tierk Agen huurt de gehele Huizinge. 

7. 1780-178557 Trijntje Jans, huurder Tterk Ages. 
B. IJpe Holwerda eig: Huurder Anne Menses, 

… Na 1785 IJpe Halwerdäa, Anne Mensea huurder. 
Di 1797 Beernt Nannes Weil, 

10. 1800 Nanne Beernta. Sinda 1866 hutanr. &, 
_ In I&16 is Manne Beernts Bouma nog kaatelein. 

il. Floreennr. 157 in ISIS en IES Frederik Schregardue. 

Bakker, 

12, Kadaster 1832: WES — B I42 Huis an Erf en B 1&t Tuin. 
1.10 are, IJbhele Frederiks Schregardus. Bakker. 

14, Voar 1847 Uibe Wiegers Postma. Bakker. 
l&, L&Gl Halbe Jeuwerts Turkatra. Anjum. 

15, 1872 Gosse Keimpes Groenveld. Korenmolenaar Betterwird. 

Wed. Dieuwke Klazes Koopmans, Bakkerin Nes. 
16. 1875 Murk Jacobs Lamminga. Bakker Hes. 
I7. 1864 Mirk Klazes Talma. Koopman Rinsumageest: 
18, 18U/ Johannes Haltbes Halbesmta. Bakker Halwerit. 
19, 1910 Pier Agema. Bakker Neae 

20. TGZ Anne douwervs de Vries. Bakkersknecht Drachten. 
Zi. 1945 Dark de Jane. Bakker Kea Wm, 

22. 1947 Meinte van der Brug. Bakker Nee We, 
23. 15j Bouke Hibma, Bakker Hee WD. : 
Zk, 1962 Gemeente Westdongeradeel. Afgebroken 1972. 

Verkoping van de Herberg ent Bierkrauwerij te Nes in 1753, 
Meinte Keneman gewesen proet schipper án den Dorpe Nes 
woonende, Begeert Boden en Consent op de koen voor eerst 
een defrige Úwisinge, Brouwerij en Herberg, samrt grote 
Sechuire en Stallingen Cum Annexis, staande en gelegen 
in gemeide darpe Nea, bij Win Louw Harmens met de doodt 
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antruimt, hesteande de Huisinge iu twe hrave voorkamers, 

groot voorhuis, twe opkamers, de eene heel groot, Ewe 

kelders, een Rojale moutearijs als mede een eroutte 

Bierkelder, witsguders alte de BErcuwers gereetschappen, 

se van Kuip, Ketel, Koeïback, Vaten, Mingeka, Kannen, 

Kraenen, en voorts alle het gene bij en aan de Brouwerij 

is behoorende, sampt Put en Back, en vordert commoditeiten, 

Beswaart met twe Carglde sestien stre s,daarlijkse Keuwige 

Rêente, aan de Pastorie van Oostrum, en veertien sErs 

insgelijks aan de kerk van Nee, te betalen vrij van eenige 

huiringe, konnende datelijk warden aangeveerdt, hebbende 

de Weg ten Uusteon en Zuiden, Hendrik Metta ten Naarden, 

en Tjerk Johannes ten Westen 

Voorte met alle sodanige Lasten, actiëù, Prakijten, 

dervituven en geregtigheden, altk var outs hierop hebbende 

gelegen en nog Zijn bebhasrende. 

Ten tweden een grote hovinge met een Schuirke daar Inne, 

Staande wete tot Hee gelegen, Vrij van eenige Huiringes 

konnente datelijk worden aangeveert, boswaatt mek Gen 

„Oardt Lands Floreen, en twe gelde s,daartijkse Keuwige 

Rente, te betalen aan de ‘School van gedagte dorpe Nes. 

lebbende de Wea ten Hoorden, de kerk van Nes ten Oesten, 

H.deusma ten Zuiden en Westen, 

Vaoarts met. tasten, At iris Frafijten, Servituten en 

gerestigheden als van outs. 
Aldus in koop bekomen van Jan Viailes, Iluisman onder den 

dorpe Nes, els geauthborisecerde GCuratar Bararam over de 

gerepudieerde Poedel van Win Louw Harmena, An leven Mr 

Brouwer en Herbergier tot Hes, voor de zumea van Een 

Duisent drie Hendert ven ween gelde a xaviii Stre ijder 

gulden (dsende, ve betalen Aum Silveren klinkende munte, 

sonder eenige sslLandächaps Obligatien off Thoonder deses, 

en dat op drie Termijnen, ala bij het Passeren en 

Perfeeteren dezes Coopbrieffs het eetste, Maij 1754 bet 

twede, en Meij 1755 het darde en Laatste Vermijn te elkens 

een geregte darde Part, en dat in «rij kost en schadelasen 

gelde se van Consent Aüste Penn, Prociameren sampt alle 

wijdere Eeen uitgesonderde omgelderen, voorts reder 

vermogens Coopbrief daar af zijnde. 

RUS - B i4S, 
Sjoerd Dirks meester Timmerman te Nes begeert B: & C ap 

de koop van Fen plak grond aldaar, geleegen tussen des 

Verkoopere hutsinge en de Huizinge van Hendrik Melis Erven 
met de daar in zijnde put en de daar op staande Boomen 

Cum AnACAis. 

Hebbende ven Oosten en Cuiden de Verkoper, ten Westen 

Hendrik Melis Erven, en ten Hoorden de Straat. 

Ktdus in Keop bekeounen van Nanne Beernts Kastelein te Nes 

voor Een honterd en zeven curgida, te betaaten met goed 

gangbaar geld en cen Termijn bij de verteekening des 

koapkrtefe waarin alles breeder is omschreeven An data 

den LK danuarij 18OL ter Secretarie berustende. 
ded arne nnee sn PE 

In het heek MNaerdelijk Oostergo De Pangeradelen etaat 

op biz.l4} nr.236 ven Loto van de bakkerij met een nokanker 

gedateerd 1795. Het huig ertaast is de timmerzaak, Nes- 

5 143. ú. DE JONG, NES 
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[HUIS MET TMMERZAAK EN 
BURGERS TE RES (WD). 
Hetntii B. PD GROENIER ta Metdi- 

1 December 192 
2 4 

BAKKERIJ c.a. te Nes. | 
‚ Mr. F. WITTEVEEN, Kotaris te Tesnaacd, | | wter zel Dandetden 1 Be He 

‚mal op Died 18 Aril 188%, 'aevonde âf ‘ear To num) Bie Heder Jong ie Nas 
NE, kij de Wed van Galder te Mes, PYG- Uikdh, Úne phhlield verkaapen tt 
Er: ; . * ! Eben sao pueduia nieuw RURGER- Welensel verkoopen : En: IDA mk Sinke HOULSCHEUR an Mane beklante BAKKERIJ, mob vorgororteng : trai erf. on „lie 

   

   

    
fel menkoop van Sterken Drok me ket hili, | sleek, staandd. Ep naer guastigen stand, 
zal Eri, Hook en VERGSCHUUR on, | ide bunt tn Nor CW HT, thans ju go L in de Buurt te Nes 8 Weeki T Ì bruik bij den heei. Mingne. AA 
shuande eu gelegen in FL ve skf ín het puroeek:womit een best be- 
kad. groot B ara 15 cent, in breur hij B, Klente Wmmersaak bitzdoëtend on ja 
Hellinyp voor f 209 in bos jaar. Í darin te nj gran: eennitind. hd nk ‚ i : Airs, & dn A Fan MU ' tbe aanvaarden 13 Mei saodsande. | Gab fd 

Cn
} CT
:



VRAAG EN _AANDOD: 
Van dhr. NEVE uit Leiden ontvingen we de volgende vraag: 
Graag zou ik de rijppjes uit de Dokkumer Courant willen hebben, die door 
iewand uit Ternaard voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geschre- 
veen. Een van die rijepjes gaat over mijn vader kleermaker Neve, die toen in 
Ternaard woonde, Een ander rijmpje gaat over een knapenvereniging die het 
Wilhelmus zong toen ze thuis kwamen van een reisje. Mit gat nogal wat 
opschudding en werd in de krant vermeld, 

Mijn vraag is er iem in het bezit van die rijmpjes ot de kranten? 

Reacties praag aan de redactie, pasthus 361, 9109 AJ Mokkum, ouder vermel- 
ding van "HEVES, 
ne EE EE jn dn 

Mevr. G. Bijbesma te Breia vraagt omw oude grammofoonplaten wet bekende 
friese liederen, gezongen door gen mánnen- of gemengd koor. Misschien is er 
onder de leden iemand die deze liederen voor haar op een cassettebandje wil 
zetten en tegen gemaakte kosten haar toe wil sturen. Haar wmoeter en 
schoonzuster zongen deze verzen altijd graag, zodoende hebben ze een 
no&talgische achtergrond. Reacties aan de redactie, postbus 3éf, 9100 AJ 
Bakkum, onder vermelding van "Si jhesma”. 
En nj ae nn en eer 

Dhr. E. Smits vraagt aan diegene die in een ander archief de naam JORAN 
JOOST SMITS (SCHMITIS of SMID) tegen komt uit het gebied van Geldermalsen/ 
Beren of Tricht deze gegevens overtenemen en aan hem te melden via ous 
postbustumeer. De periode bestaat het tijdvak 4750-1830, 

er en emme mn mg re   

Mevr. Y. Hiemstra-Alherda te Dokkum vraagt ef er iemand is die haar verder 
kan helpen met het onderzoek naar voorouders Jan Yedes — Yede Jans. 
Aangenomen maan in TäÌt is 'de Jung’. 
Hans Minmes de Jong, geb. Liektaoard 18-8-4625 ale zoen van Minne Ydes de 
Jong. geb. logeheintium 6-3-10i} en Hiltje Hantes Kroodsma, get. Snawoude 
30-513. Hans huwde le Ferwerderadeel of Oostdongeradeel up 7-5-1859 met 
Antje Berends Krol. Zij emigreren in 1882 naar Noord-Amerika. 
De oudste zoon Minne gaat nief wee. 
Wie weet. meer over de voor mulers en Zot het gezin dat naat. Auwerika ging? 
Reacties aan de redactie, postbus 561, 9100 AJ te Dokkum, onder vermelding 
van "Îiewstra", 

Totslot een oproep aan alle lezers! 
De vereniging zou graag haar bibliotheek willen uitbreiden met boeken, 
scripties, kwartierstaten, genealogieen en ander onderzoeks eh tastagnate= 
riaal. Eventueel te copieren is aak mogelijk. Op deze manier zuilen velen 
ar gebruik van kunnen maken, terwijl kel anders op zolder of ongebruikt, In 
een kast ligt. Vraagt U ook eens aan buren, kennissen ol familie, Metdingen 
en Zendingen graag oan het pestbusnummer. Porta en ândere cedelijke kosten 
warden vergoed. 

Eegaten ot materiaal vadat wen wet de hebby gestopt is krijgt zodoende oek 
weer ven nuttige bestemming. Help U ons? 

NTEUWE LEDEN. 

Net voor het uitkomen van deze Sneuper mochten we nut twee 
nieuwe leden noteren. Vanuit ona verenigingsblad een harte- 
lijk welkom voorz 

Mevr, Burger, de Stern 3, S101 XW Dokkum, Zij doet onderzoek 
naar de families de Vries en Burger. 

Dhr. K. Hoekstra, Voorweg TE, 9298 JN Kollumerzwaag 

31



GESEUR FAN FOLMACHTEN YN 1570. 

Yn it koartlyn ferskynde boek “Skiednis fan Eastdongeradiel" 

fan Samme Zijlstra wurdt in pastoar fan Easternijtsjerk neamt 

dy't as Eolmacht foar de gritenij klaget oer de finânsjele 

tastân fan Eastdongeradiel (side 35). Om't ik my dwaande háld 

mei de skiednis fan Nijtsjerk like it my wol aardieh ta omt de 

ynhâld fan de akte dy't Zijlstra hjirfoar brûkt ris wat wijid- 

weidiger te besprekken. (RAF, Staten voor 1580, nr. 113) 

“vèrthaenen ende remonstreeren heer Iepe Yeghesz, Fastoer toe 

Nykercke, ende Popcke Fijesz voor hun zelven ende als volmach=- 

tyghe van Dongerdeel Aesterzyd der Paesens naecomende dye 

mondelinghe aensegghinghe dye gemeene volmachtyghe ghedaen, 

hoe dat dye Grietenije voorachr, naestgheleghen aen dve zee, 

deese voirleden beruerten ende noch dageliecKx wordt insisteert 

aengevällen ende beschadicht vanden vrybuyters (zo zy ger 

noempt worden). Waeromme ende om de ghewelt vandien te obni- 

eren ende te resisteren ende andere dienende tot dienste van 

Coininklijk) Matjesteits) saecken hebben gedefourneert ende 

verechoeten deese naevolgende penninghen op haere floreen 

renthe owgeslaeghen” 

Dat is it begjin fan dizze oarkonde, dy't fierder alhiel giet 

oer de ûnkosten dy't de vnwenners fan Eastdongeradiel alle- 

gear hân ha troch de “beruerten” (bedoeld wurdt de bylde- 

stoarm fan 1566 en de dêrop folgjende oarlech fan 1568) en de 

"vrybuvtere” (dat binne de Wettergeuzen). Sa't Zijlstra ek al 

akriuwt, lei Eastdongeradiel gefaarlik troch de lizzing oan 

de Waadsee (de Wettergeuzen sieten op Skiermuontseäch) en 

tichteby Grins (dat lang Spaanskgesind wiel. 

“In den eersten aen Hopmans Lacken knechten gelecht ende four- 

eert zijn geweest op Collumer zyl tot victualye ende onder- 

holdinghe vandien gecontribueert van een yder floreen renthe 

: wl cort stuvers” 

Bedoeld wurdt Quintyn Lacken van Buren, vn tsjinst fan Alva, 

dy't yn april 1568 mei 200 goldaten fan Snits nei de akäns op 

Kollumersyl gie om dêr de ferwachte ocanfal fan de Wettergeu- 

zen Ôf te slaan (sjoch Vrije Fries 1886, bl. 459). 

Foar it stjoeren fan weinen nej Grins {wôr't by Heiligerlee 

in ferneamde fjildslach holden wurde soe): “3 str min 1 oert” 

Gm iten fan Dokkum nei Grins te stjoeren en fanwegen ûnkosten 

fan Jan Abels (dy tei mei soldaten yn de Skáns):"1 braspenn.” 

Item noch tot enderholdinghe ende betalinghe vande soidye van 

Hopman Katstepuers knechten: FE stuvers” 

Ut dizze post docht wer bliken dat de gcldaten betelle wurde 

moasten troch de grintenij wêr't de soldaten legere wiene, Yn 

dizze roerige tiden leine der in soad soldaten yn Eastdonge- 

radiel, der moast dus &k in soad oan soldij en iten betelle 

wurde. 

Foar it Ünderhäld fan de carlochsskippen: ua stuvers” 

Foar it ûnderhâld fan "Loepekoets knechten”: “jl eatuvers' 

Nochrie foar kboopekoote syn soldaten: "6 stuvers en Ll oort” 

“"Bedraeght alsce al tahene zoe voorschr, opte floreen Reanthe 

opgenoemen, neghentiendehalve stuver. Ende zoe dye voorschr. 

Grietenije achiet ontrent zesduijsent floreen Renthe. Soe heb- 

ben Ingesetenen der voorschr. Grietenije opghebracht ter cat- 

32



SA VOOBCI.: 5250 agulden 

Dat liket al in hiel bedrach. Yn in gewoan jier hie de grie- 

tenij In 6 tûzen goudgûne op te bringen en no mei dizze stri- 

‘deraagje kaam dêr nochrás hast likefolle oerhinne!! Mar” dat 
wie noch net alles want de oarkonde giet fierder mei: 

wEnde daer te hoven hebben dIngeseten der voorstr. Grietenye 

noch gehaët ende geleden daenfall ende donkosten van doer logh 

schepen van Boshuisen ter wyten dye aen Oestmahorne gelegen 
zvn, ende donkeosten lasten ende maeijten gedraghen Leeuwarder 

en Harlinger Bloekhuijsen knechten ende dye dienaera van Jus- 

titie In tyde Jan Ablet aen Oestmaharte was ghecaemen ende 

oek dye bezwaringhe van de voorser. knechten ende haeckachut- 

ters In tijde Weerdt gebrant wordde" 

Mei Boshuisen wurdt Bossu bedoeld, de admiraal fan Alva dy't 

in skoftaje mei syn fleat vn de haven fan De Skâns lein hat. 

It kleaster Weert, ûnder Moarre, waard op 20 augustus 1563 

troch de Wettergeuzen vn de brän stuteen. 

‚Dan kraene Hopman Karstepuers gyn soldaten haet Eiif wiken “op 
‚den huisman gelogeert geweest" en foar de soldaten fan Hopman 
Lopekoets moast de grietenije zeis eeis moanne soatgje Fear: 

Fkast, dranck, huijvastinghe, brandinghe, schipvrachten, wagen 

vrachten ende diergelyveke" 
De soldaten fan Hopman Pauser moasten pech Anderholden wurde, 

de skippers fan Dokkum en Grins moasten betelle wurde om't dy 
helpen hiene om de Skâns op te meitsjen, it materiaal foar dy 

Skâns wurdt as ûnkoaten opfierd “boven den dach ende nacht- 

wacht dve die Grietenye over lanahe in groote getal ghehadt 

heeft ende nouh moet hebben”. 

Al dv Orkesten wurde apfierd fuar: &DO0 ggûne 

It begjint wat langer wat mear op in kleiliet sûrnder ein te 
lykjeu. De peastoar fan Nijtsjerk en gyn koltega helje fansels 

ek de gewoane swiere lêsten nei foaren, ommers hoe slimmer af 

sy it fearstelle kinne. wat mear käâns at se ha dat de Steaten 

fan Frvalân harten temiitte konme ail. Dêr is íÍt allegear om 

begún: 

bWaeren hoven dye voorscr. Grietenye altoes noch blijft be- 

last met denderhaldingh van de zeedyoken dye zeer qroot ende 
zwaer zyn. Item noch twee zylen als Teseda ende Oostrummezyie 

adve groote aaenfal van wateren lyvden ende daeromme met grote 
kosten zvn te maecken ende onderholden" 

Ta beslút konstatearje de beide Folmachten dat de gritenije 

elk jier kelesting betellet oan de Kening en dêrmei frijsteld 
heart te wêzen fan "alle vordere petitien ende bezwaernisae" 
en dat av docha alle hoppesteande kosten drage moasten. Dêrom 

wolle ev ântelein wurde fan de Ferplichting om Kkommend jier 

belesting te beteljten. Wurdt dit net tastien dan feraykje sy 

om boppesteande kasten &f te lüken fan it “geschenck ofte pre- 

sentatie" dat van de Kening betelle wurde moet "alá zynde qe 

Iycke ghemeene Landeslasten”, 

De akte wurdt troch de Nijtsjerketer pastoar Gnderskreaun as: 

EPIUS IGO. Sok Latyn Klinkt ek wat mear as Ype Yges fanselae!! 

RT. 
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TOPONIEMEN. - en BOERDERIJEN uit de PROCAMATIEBOEKEN (8). 

Zie voor voorwoord en bedoeling Sneupers 13 en 13, Het genoemde 

cijfer is de bladzijde uit het Prclamatiebcek: iv betekent de on- 

genummerde achterkant van bladzijde 1, Ter oriëntering ds hier en 

daar aan de rechterkant van onderstaande bladzijden het. jaar waar- 

uit de akte stamt, weergegeven, We gaan verder met M3 uit de jaren 

1641 — 4655 omdat MA te zwak ie om te worden ingezien, Binnenkort 

echter komen oak voor Gastdongeradeel de Rechterlijke Archieven op 

fiches tn de Jeuszaal, zodat daarna alsnog de nù ontbrekende Pro- 

clamatieboeken geïndiceerd kunen worden. Onderstaand boek is op 

het Rijksarchief aan te vragen als Atchief 13-21, nummer 94. 

Reinder Tolsta 

M 3 : 164i — 1655 

1 44 om te blocagens "de Wierden”, de gemene mitde ten oosten 

iv cornelis Folckerts koopt Eveinga State te Anjum, 64 pm, zelf 

bewoner, 40 flor. gekocht van Pieter Dionisiug en Micolas 

Hendricides aïs tasthebbers van de gezamentiyeke Crediteuren 

van Dûtiwe boekes Jenrnemá, à Aâ — 14 ad 

à Execntoriale verk. valt Hunckbuljeter buijeina te Anjumtcopy) 

Av the drievaet” Ee Anjum, A4 pm land 

ä De miengchar ondet Ee 
Av Prie pa “de Goxen” te Anjum 

E gdehwartzenbergh koopt Meinsma te biovessene "huis met een put 

en duivehuis” van Pieter Gerbens vaar à26 gd 

Ey Huta bij de molen te Lioessens 

Ev Verkoop Altena met tap, keper Feije Tierxe olde burgemeister 

vaar S4ä qu 

8 Een huis, tuin, een koegras in de Marster buierfenne, met 

een halff Morstor feerachip gelegen Lot Morra, 213 ga 

gv Huis by de rooster van de kerck, de heerewegh ten 2. en die 

scholle ten oosten, te bioessens 

IÀ Een ga eeuwige rente uit Watma Hate te Ee, voor 16% qu 

A4 roede zeedyvek "opt suijd van Manckewiel” ‚ 

Liv Een 17 pw tand “leggende in Loenia sate onder Ee” 

Läv Land gelegen op “de Iytse acherne" te Metslawier 

13 Vier pm grevdatiandt gelegen by de kooij in Dyexhorne 

Lá Land op de Paesummer felingen 

Lay Verkoop “het Priesters huije” te Anjum 

16 belle &vbrandte, Coopman in Dokkum Koopt 7 pm in Rommersma 

ta hioessens, zelf de rest, gebr. Tiaerd Pieters, 1lá gg 

17 Twee pa "de Styeckelcampen" te Anjum "aen de buijren” 

wijftien eingsen land, hebbende “Bieucke hoog” ten zuiden en 

belast met 2 voeten dvek “in de smalle hanssen” 

18v taco Jacobs koopt gate te Aalsum, 71 pw, zelf bew,, gekocht 

van Alle van Burum en de schepen Wybrandus Aitsma C5 à 65-14 

tj per pm 

2l Een huis ’buiten de drie piepen” ten zuiden de Eewal onder 

Bokkam 

Zea pm “de drost venne" buiten de kalsuwmerpoort, hebbende de 

bleeck ten zuiden, de heetewegh ten westen, de Paesens ten 

aonstern 
25 Smttte te Ee 

Be huijlekfente toe Tibnma onder Ee 
De kleijne dJiten te Aalsum 

29 band te Wetsens "by k Fogel ländsters zet”, de zuijder Ea 

ten zuiden 

3ú Frouek van Scheltema en dhr Lenniadgk Georgh van Andreae kop, 
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sate te Lioessens, 50 pm, 20% fior., gekocht van Capíteijn J 

Popeke van Roorda & 63 ga 
Land gelegen op Muntie Colcken te Anjam (ook op 44} 

Frans van Eringa Koopt sate, 34 pm, te Wetsens, bék, Tiepcke 
Fockens, & Elor,, gekocht van Yae Deckens à 154 qa 
Drie pm te Morra " de geje (hele?) hou" 1 flor. 
Batkerije te Aen tum 
ve Hranda Mieden te Wijkerk 
Schwartzenberg Koopt een Sate te Aaigtm “aant Terp”, 15 Pa 
var Jacob desehe en Anvie Piers, huurder Sascke Feijte ende 

Antie Tierk, koepprijis Â706 ug 
it moet klossterland geweest zijn omdat vermeld wordt dat 
eerdere eigentars Alie van Burum, Harmen Dirk et Wibrandus 

Atsma Hel land van Get. Btaten hebben gekocht) 
Niaervergaer van Feije Fierx 

Copy 
Land gelegen "bv de Ealinae dam” te Ligesaens 
Land gelegen vp de Couwen te Niawier 
Erouhuis en brougertedachappen te Alijumt in 1644 
as pt “den Grou genaempt” te Anjum 
A pm Colekland, de aolekwech ten oosten 
de tigeldobken huijten de Halve Maenspoort Le Dakkum 
band "huijten d'olde dvek, eynde van Syvtamajanden" Pacoens 

2 pr land op Minnematerp op Sciem, Asndum 
Haide Tiercr koopt 1/4 deel van 30 pm leggende in Reyxkma Ha- 

te te Jousuter, miser van Class Chobas, ouk 45v nog 2/3 deel 

gekacht van Sipke en Rienx Riensent à 85 au Riendkmal 

Zee pm op Ezumazijl hebbende "het Caïckgerck” Len oosten 

Drie pm (uit & pm) ep Aengiumer Celeken, “d'halve hou” 
Verkoop helft van Altena met Gepperie voor 925 ud 
Jeakan Onuvebriug Schwartzentbergh koopt sate van 40 pm, bewer 
ner Taecke Swvdeen, gekocht van Hero Kinama à 68 go laj.ptak} 

Bouwland lLeagsnde achter "t Soen, by't draeijhout” mogelijk 

te Lioesaserng. Gok Köw "Ey 't Gaoen” 
3 pm te Anjum "de trievoet", 1 Tler, 3 sters 
Land gelegen Bij 4' knijpe te Wetsena, de Couweneweg Len ons 
ten, de Grietmanslanden ten weeten 
Vijf om greijde "de soenwegh ende het terp ten westen” 

3 pm = het terp genaëmk, ha flor. (mogelijk Gerroltsmalanden 

te Licesserns} 
Johan Omuphrius Sechwärtzenbergh koopt Sicerdema huijsinge + 
3 pm land (Ll Fior 1 vardi, gekocht van Lieuwe Folckerta voor 
675 uu, het fand à& 174 om twaarschijntijk te Ar jum} 
Svmen Gekes keant sate te Oudtcerp “Bouta', 63 pm, te Ee, gek. 

van Catharina van der Meutern, wed. Feijma, Aa 64 qd, niaer- 

verscek Gerrit van Wijtema, "ratione vicinitatis"-=naastieger 

Een koegrag in de buiers fente van Morra 1645 
Aelte Lollies, wijncooper te Leeuwarden Koopt een sate aen de 
dvek te Lioessene. Gerroltema Staete, 112 pm, met een weijer 

regt van 56Óf gq en 7 jaeren huijr, velgens huijrcontract 

van wijten Tiete van Feijma en Dieieat?) Stoffels, gekocht 

van Catharina van der Meulen à 137 ag 21 stra 
Aelte Loiles koopt sate te Metatanier, 40 pm. 15 flor. (ont- 
vanat weer 2 flor, uit plaats van Fookel Epes Feijtsma te 
Wetsens (Hovtema?t noi twee jaar huur à 80 qu, gekocht wan 
de erfgenamen van Jduoat wan Oeckinga à 53 ag 
Twee koegracen in de árme enne te Niawier 

Tapperie te Morra 
Land uit Eeyntema sate te Jouswier, geheel groot 60 pe 

Spitterie te Niawier 
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De Ángel, andersins cogtverloren genaemt, met de gerechtig- 

heid van t aengewas vandien, de zaetaen ten oosten, zijiried 
naar Ezumazijl ten westen, te Anjum 
Jahan Önuphriues Schwartzenberg koopt huis + ä pt 4 stem van 
Marten Hania van Peleckema, erfgen. van Joannes van … Eelvkama 
voor Beh ga (waarschijnlijk Gostrum) 
De Mienachar te Wetsens 

Zee pm gelegen in de Colcken "de halve hou” 
Le jongerkeensfenne te Nijkerk 
Marten Jacobs koopt 40 vm van Sabbe botma, schietende 18 of 
13 gij eeuwige rente aan de werven van Ciaes Sijmens 
Land in de Morster faëlingen 

Verkoop huis en twee Kkalekovens ta Ezumagijt 
Twee pa “het neeochien" genaarnt, Reyner Arriens koper 
Zes pm losse landen te Aengium "Felckama camp ofte fenne'', 
2 Flar., Tamme Fen Len noorden, heilinghwech ten oosten en 
de Popmalarnden ten zuiden 
Twee pm gelegen by t havahten 
Tree koegraaindsee in de buierefenne van Niawier, int geheel 
groet 14 pm 
Vier pe “de hogeneijnde".te Anjum, 1 flor. 

Verkoop i/á deel van 50 pm hoylands in Taecke Jepma gebruij=- 

ckende plaats, te Anjum 
Verkoop Gerroltama State te Livessent 
T pm == K vaa 48 om genaandt De Pollen tussen de oude en nieu- 
we dijk te licssbene 
4 pm en 2p "Op de qrote Scharne” zonder plaatsnaam) 
2 pm bouw op de Warren leggende in een stack Htenschar{Be?) 
Feije Tierx binuen beeuwarden koopt halve gate van 138 pm te 
Engwierum, meijer Jaco Phonie, à 31 ug van Pieter Dionysius 
4 pm areide "de hogersijnde” te Anjum 
Eelske fen, 7 pw te Anjum 
Ll om bouw aentt terp te Fe, de burenfenne ten zuiden 

4 pm “verwinie landt” te Meislawier 
5 em “int Suaterdeel” te Ea 
Exacutoriale verkoop sate van LZ pm te Morra * die Fjallingh 
Jelpers in teven bruijckende heeft gekocht van Allert van 
Jdongestal voor 1550 daa 1647 
Juffr. Hiakia van Avlva, huisvrouw van Luitenant Gerrit van 

Lun Kkopt 35 pr binnen de keecghbadajck, 14 flor., beswaert 
met de huisinge, bá huijrjaren à 4 og, gekocht van Dirck 

Idses CU à 75 ad 
Cornelis Aegea te Doccum Koopt sate tot Sybrandahuijts, Aucke 
Jacobs gebruiker, 50 pm, A huijrjaoren à O4 gg + 5 gg eveuwi- 
ge rente, B flot 7 ates, gekocht van Siecke van Hemmema à 75 
T atra, niasrversoeck Van Albada : 
Fieter Dicrvsius koopt sate te Engwierum, Ti pm. 6 £l. 21 et 
Folckert Luoitiens gebruiker, gekocht van Bernardus Hesseli à 
de nad 
Tiaerd Kienéx wonende opt Boochiemr te Engwierum koopt huia + 

2 pm “t Hoochiem” gethaengt, verwandelt met Reiner Axrriens 
Aesge Allerta koopt sate te Aectsum, IU2 pw, Stinstra genaamd 
zelf meijer, 3 x 9 jaeren, gekocht van Roelof dana à 100ng 
+ 80Û cq vererinas 
Executoriale verkoop van hornatra Sate te Ee, 64 om, Jaen 
Wilterms curator over Jaatie Wijjieme opdrachtgever 1644 
Juffr. Eue Piatx koopt aäte te Ee, Geexk Pytterg meijer, 72 
pm (71%) 22% Éloreen, 10 jaeren huijr à 106 gy, gekocht wan 
Johan van Avara tot Marrum à 65 gg. riaerverscek Philippus 

van Humalda 
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