
REDAKTIONEEL 

Zoale u in voortgaande nummers hebt Kkunien lezen, ia de 

redaktie van de Sneuper intenaief bezig geweest met 

vormgeving en inheud van het blad, Na zes jaar waa de 
tijd aangebroken om de Sneuper Le doen uitgroeien naar 

een waardig tijdschrift dat qua uiterlijk en Tay=out 

niet langer amateuristiach aandeed. 

Het resultaat ligk in dit nummer voor u, een andere vorm, 

een ander, kleiner, lettertype met een uniform omslag 
in kleurendruk, Uw lijfblad is In het vervolg An de rug 

geniet, de pagina's zullen per janrgatg worden doorge- 
numnerd, zodoende kuut u de losse delen na een jaar laten 

inbinden tot een boekwerk. 
Omdat geld in dezen een belangrijke rol speelt, is ‘er 
naarstig werk verricht om geponsors en adverteerders aän 
te trekken. Dat is eveneens gelukt en bovendien zijn 
ar van verschillende Firma's en instellingen giften 
ontvangen. Het Ia echter nier de bedoeling om de Sneuper 
in een atvertentiehlad Ee veranderen waarin toevallig 
ook ruimte vaar publikaties van de leden is. De redaktie 
zal daarin een duidelijke koers varen. " ° 
Tenslotte over „het wapen aan de buitenkant het volgende: 
met ingang van dit jaar zal dat het verenigingswapen 
van de Sneuper zijn. Ondergetekende heeft namons de 
redaktie en het bestuur overleg gehad met de heer Dull 

tat Backenhagen, lid van de Fryske Rie Foar Heraldyk 
te Leeuwarden, 
be keper is ontleend aan her gemeentewapen van Dongeradeel 

omdat de vereniging daar gevestigd is. De kleur rood 
is aatleend aan het wapen van Opstergo owudat het 
werkgebied van de vereniging een gront deel van Üostergo 
beslaat: Over alles heen twee gouden ganzeveren die het 
scheifkt en het geschrevene aymbeliseren. Bovendien waren 

deze veren voorheen al op het omslag te zien en tenslotte 
wordt het schild voorzien van een herautenkroon in goud. 

Vanouds was de heraut bij toernooien die kennis van 
genealogie en heraldiek vitdroeg. Dat is tevens het doel 
van de verenigitg, met dien verstande dat ze zich niet 
tot die twee beperkt maar een breder bereik heeft. 

Dit wapen zal in het eerstuolgeutde Jierboek worden 

geregistreerd bij de Fryske Rie foar Heraldyk. 

Verder wil de redaktle u uitnodigen om kopij in te aburen, 
wanneer u onderzoek dnet/deed en iets aardigs heeft 

gevonden, Schtoom dan niet maar klim in de pen, U kunt 
een ander ermee plezieren omdat die boevallig met 

hetzelfde bezig 18. - 

Tenslotte wensen we u met dit ‘summer in nieuwe vorm veel 

leesplezier. Beakties welkom. 

Hamens de redaktie, R‚k. Postma. 

  

BESTUURLIJK 

Dit ja dan weer de cerste Sneuper in het nieuwe jaar 

199%, zoals u ziet een ander Cormaat en een nieuw jasje. 

Ala ik dit schrijf is het nog miet veker of de omslag 

gelijk oek al in kleur zal verschijnen daar we nog zitten 

te wachten. op toestemming van de sponsor oi het blad 

zo te laten drukken. 

Zoals u kunt lezen zal de jaarvergadering warden gehouden 

op donderdag 25 maart 1994 niet op ar.26 maar een deur 

verder op ar.2ê maar wel op het terrein van de 

Brandweergaragt- 

Ook vindt u in de nieuwe Sneuper de rekening em de 

contributie over het nieuwe jaar te betalen. 

Tot ziens op 25 maart 1993 om 19,45 op de jaarvergadering. 

Groetend, G. WV. 

  

NIEUWE LEDEN en LEDENLIJST 

In deze eerste Sneuper nieuwe stijl mogen we ook twee nieuwe leden 
verwelkomen: 

J. Aartam, W. Martensstraat 72, 9104 JN Damwoude 
G. van der Wagen, Holleane 68, 9041 AT Berlikum 

Als donateur heeft zich opgegeven: 
G. Minmema, Halewei 5, 9104 DD Damwoude 

Helaas js ons door overlijden ontvallen: 
L.M.K. Stoel, Goudsbloemplein 12, 2411 ZK Aerdenhout 

In de op de volgende bladzijden afgedrukte ledenlijst met onder- 
werpen waaraan gewerkt wordt, is helaas de opgave van de heer T.D. 
Velink weggevallen. De heer Velink werkt aan familieonderzoek van 
de families: Feenstra, Velink, Anema, Brmia, Hiemstra, Posthuma, 
Timoerwans en Hoekstra. 3



DHR. AARTSMA.H, REIDOMP 7, 9101 HJ DOKKUM: FO aartsma, kingna, kaatswed- 

strijden 1875-1950, schaatsweiekrijden 1915-1950, leeuwarder courant. 

DER, AARTSMA J, W. MARTENSSTRAAT T2, 9104 JN DANKOUMDE: geen opgave, 

DER. BERGEMA.L..J, NYEBUORREN 26, 9137 AT COSTER-NILJKERK: FO weidenaar 

DER. BOER de J., WLEESMARKT 35, &101 MJ DOKKUM: algemene historie 

DR, BGER de J., EELAAN 2, SIM JE DOKELM: FO de boer, tilaa, boerderij 
weerdenbras te hantumetuizen. 

FAM, BOER de Joen A, ANJELIERSTRAAT 6, 9101 KE DOKKUM: FO de hoer, de 
vries, turkstra, popta slot, vogelsangh sate, armhuia te aalsum. 

MEIR, BOERSMA H, NOUDWEG 37, 91IOL VJ DOKKUM: FO boersma, buma bibliotheek, 
scheepvaart museum groningen en sneek, 

DAR. MOSRHA FT. de KAPELLE A, 9105 KV RINSIMAGEEST!: FO boskma, armena, 
ruisch' uit friesland, folkersma uit ternaard. 

DER. BODNSTRA T, PROF.V.GINNEEENSTRAAT 7, 6544 RB NIJMEGEN: FO dijkstra, 
Kanstra, huizinga, boonstra, 1 

DER. BOUMA G, WALENG TIJKSTRASTRAAT 2, 9151 JK HOLWERD: FO zoodsma, 

heulw)ma, Punda, zwart, bewie, toornstra (=klaarc}, Families uit minnertsga 
en historie van minnertsga 

MEIR. DREEHEN Tj. VAN MARKERICHTERSVELD 304, 7347 JL APELDODEN: cafe de 

Veehandel te Dokkum, FO toornstra ult dokkum, publikatie in de sneuper. 

INR. DRODEL 5, LOODGLANS 58, 1703 CM WEERIAARIWAARD: FO sape visser, gosse 
sljens, sâpe vonk allen uit wierum, hoersaa. 

MEVR. BURGER C. de STERN 3, 9101 XW DOKKUM: FO de vries, burger. 

MEVR, BROERSMA-HAAYER, KOBBE 53, GEOL ZJ DORRUM: FO haayer 

BER, BRUIN L. VOORSTRAAT Là, Old WR NES CD}: Commentaar op het reisjour- 

naal wan G.Huijsthof (reis naar Laos, V.0.C.) (= klaar) en geschiedenis van 

hek Thaise schrift {in het engels). Interesse In geschiedenis van gebouwen. 

DHR. CUPEMS G. LANCGROUSTERWEI A, 9137 RM OOSTER-NIJKEEK: ÊO cuperus, 
rijpetra, 

DIR, DAMSTRA G, K‚l.HAISMASTRAAT Zh, GDG1 BV GIEKERK: geen opgave 

DER. DIJK H, 101 MUNTER ST, 12401 KINGSTON NY USA: PO dijk uit ee eu, 

PUR, DIJK wan J. GEGEHELAANTJE 4, BITL AL HUNSPEET: gemeente Ferwerdera- 
deel, boerenplaalsen Ferwerd, Genum, Jisium, Reitsum, Lichtaard, dorp 
Kongebelntum. 

DHR. DIJKSIRA Joh. de JISTER 24, 9062 HT OENKENK: FO streekstra, sLpma, 
bremer, dijkstra. 
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BER. DIJKSTRA FP. GIJSBERT JAPIESTRAAT 3, 9061 BT GIEKERK: FO dijkstra 
C1B11) te lekkum, sije reiners uit oenkerk, heidema uit kollum eo, van 
neekeren uit hindelopen, boorsma uit zwaagwesteinde. 

DR. DOMA D. TUINSTRAAT 21, 9123 JG METSLAWIER: FO douma, kranteknipsels 

en foto's van livessens en metalawier. 

DER. DOUMA U. NOORDWOILDERWEG 122b, 9781 AL BEDUM: geen opgave 

GEM. DONGERADEEL P/A DHR. J. WALDA, POSTBUS j, 9100 AA DOEKUK: n.v.t. 

IKIR. ELZINGA M. JALTADAHEERD 216, 9747 HP GRONIKGEN:- FO. van tholen uit 
meereden (gr). kruger ult schotmar, elzenga uit Ficessens, heerings uit 

schaonhoven. 

MEVR. FOKKEN-RIEMERSMA H. BEUKENLAAN AA, GO RA DOKKUM: geen opgave. 

FRYSKE ACADEMY, DOELESTRJITIE 8, &911 DX LEEUWARDEN: geen opgave. 

GEN. WURKFERBAN, DHR. Y. BROUWERS, MOZARTSTRAAT 103, 816 HA LEEUWARDEN: * 

verzanelbanden. 

DHR. GRAAF de Kl. BUITENDIJKSEWEG 13, 9132 LN ENGWIERUM: kadaster, boerde 
rijen, doniastate Le engelerum. 

STREEKARCHIEF NO-FRIESLAND. RONDKEG-NOORD 26, 9101 AD DOKKUM: atudiezaul. 

DHR. HANIA Sj. BONIFATIUSPLEIN 19, SID! VD DOKKUM: geen opgave 

BHE. HANSHA A, HEGEBUCHREN 25, 9151 HE HOLWERD: FO hansma 

THER, HARMSMA DO. JASMIJN 24, 9103 HR DOKKUM: vrijwillige brandweer oost- en 
westdongeradeel, veerdiensten waddenzee en zuiderzee, noord friesche lekaal 

spootwegmaatsechappij, kloosters, Andustrieele smalspoortijntjes, FO 
harmsma, scheper, de roos, braam en dokkum algemeen. 

HEVB. HAVINGA-TERDSTRA F. NIJKERE 13, @073 TS MARMM: geen upgave. 

DHR. HEERINGA J. PFENKEWEL 8, G146 CE HANTUMHUIZEN: FO heeringa en vele 
kwarkierstaton van friese Camllles. 

DER, HERREMA 6. AYLWAWEG 6, 9151 HR WOLMERD: ned. herv. kerk holwerd, FO 
herrena, diverse publikaties algemene historie. 

MEVR. HIDDEMA-ENOL T. LINDE A45, S204 Af DRACHTEN: FO hiddema-knol en 

genealogie in het algemeen. 

MEVR, HIEMSTRA-ALBERDA. YT, STATIONSWEG 24, SLÚL HE DOKKUH: FO hartman, de 
jong, speciaal interesse in oude (amilielato’s, 

DAR. HOEKSTRA J. FOSWERTERSTRJITTE 13, 9172 PR FERWERD: FO jac.r.boekstra 
en grietje jahsdouma uit ee, gegevens nedergerechten, algemene geschiedenis 

dongeradeel met kloosters en buitenplaatsen.



DER. HOEKSTRA K. VOORMEG 78, 9200 JN KOLLUMERZWAAG: FO hoekstra uit 

livessene en moddergat, vastgelopen in 1770 met tjipke trakes en aaltje 
aanta te Tiorssens, 

DHR. HOLWERDA HK. de PELFINKE 10, &124 JK HETSLAWTER: alle hoiwerda's in 
oostdongeradeel en te nijenhuis. 

DHR. JACER de D. ZUTDERBOLWERK 1il, 9101 NE DOKKUM: FG de jager, zytema, 

brunia, de groaf, eilander, ronner, Kingma, joodse femilies in dokkum. 

BER, JONG DE G. WIESTERWEI 20, 9143 WJ NES (D): FO de jong, geref.kerk nes, 
dorp hes. 

DIER, JONGELING G, SKULESTRJITTE 21, @123 KB KETSLANIER: diverse publikaties 
in dagbladen en periodieken. 

DHR, JOUSMA Y. MAEKT 24, 9203 AA DEACHTEN: FO jousma, pauzinga uit dongera- 

deel, de groot uit holwerd, Lilmn uik Ferwerd. 

MIR, JOUSTEA J. TIPUS BRANIGHASTRAAT 49, G104 WH DOKKUM: geschiedenis van 
zijn bodonvondsten. 

MEVR.KEUNE-POETMA G. LEGEWEG 39, 9101 MC DOEKUM: n‚v.t, 

DER, KEOEMAN Dl. BROEMUT B, GIGI EX DOEKUM: FO kuitert. 

DHR. KIKSTRA F., WESTEEDIEPSHAL 10, G491 CH EOLLUM: FO Kloostra. 

DER. KOOI van der Kl, BOTERBLOEMSTRAAT 13, 9101 EL DOKKUK: PO van der kooi 
vanaf 1500, halje van bwets, hedzer keinpee un Jantje geerlts (1bOd=1680) 
uit nostra, koolboerderij vanaf 1640 be rijperkerk (stem 29). 

DER. KOSTER BR. LISDODDE 5, 9103 RS DOKKUM: algemene belangstelling voor 
lakale geschiedenis. 

MEVR. KROODSMA-EOMMERIE T, SNELLINGERDIJK 89, BAM EL OOSTERWOLDE: FO 
kroodsen, konij, eisma, peterson. 

DHR. LEY DJ. SWEELINCKSHOE 23, 2454 HE VOORSCHOTEN: FO ley, huizen in 

vaanwoudsterwal. 

DHR. LEY van der BR. DLOEMKAXP 29, 0302 CB DRACHTEN: FÒ van der ley uit 
kollum, huitinga, bruersna. 

INR, LUDEMA J.B. DR.CAMPHUFBENSTRAAT 37, 9101 ET DOERUM: FO ludema, flapper 

uit bolsward, workum, sneek, Leeuwarden, 

DER. HAST G. PASTORIJSTRILPEE 7, 9141 VC WIERUM: eendenkoolen. 

DER. MEEHS J. JINKEPAED 3, 4207 HC TWIJGELEREEIDE: geen opgave 

MEVR. HEER-DOUMA vd G, WELDINKHORST 20, 7531 EK ENSCHEDE: FO douma's ult 
hbergum (publikatie), bosgra, syhma/siebma, van der laan. 

MEYER. MEINDERSMA-ALDARDA 5. HUMALDAKEI 6, GION EP EE: geen opgave. 
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IIR. HEINSMA J.B. MEINSMAWEI 5, 9142 DL MODDERGAT: FO aalsma, dijkstra, de 

boer, meinsma, schregardus, wijksna. 

IME. MHEINSMA M. EWALUWSTRAAT 26, 9101 TE DOKKUM: FO meinsma. 

DHR. VAN DEE MEULEN B.D, SYOWENDE 124, 9204 Ke DRACHTEN: FO wiegersma, 
kooistra, oegema, feddema, hoekstra, dantume, lijzinga, rculsch, de heop, 

halbesma, anmema, van der zwaag, oberman, Tintjema etc. etc, alle meren- 

deels uit dantumadeel. 

KEYR. VAN MEURS-SCHEJFSMA A,5.C. STERREKAMP 52, BAj4 MH NIEUWEHORNE: FO van 
der veer, meurs, emigratie. 

MUSEUM HET ADMIEALITEITSHUIS, DIEPSWAL 27, SIOE LA DOKKUM: n.v.t. 

MUSEUM UET FISKERSILIGKE. FISKERSPAAD 4-Ha, 9142 VN MODDERGAT: n.v,t. 

NIEUWE DOKKUMER COURANT POSTBUS 6, 9IOO AA DOEKUM. m‚v.t. 

OPENBARE BEHLIUIHEEK, HARDDRAVERSDIJK 1, S101 XA DOKKUM: Leeszaal en 
archief voorziening. 

DR. FLANTING D. HALDERTSHASTRAAT 1, GI45 SB TERNAARD: FO planting, 
bosgraaf, 

DER, POSTMA K.H. PRURUS 5, Gauh KX OUDWOUDE: FO te nijenhuis. 

RIJKSARCHIEF LEECWARDEN, POSTBUS 97, 8900 AB LEBUWARDEN: archief. 

DER. SCHAAFSTEA J. FULDASTRAAT 5, 9101 WE DOKKUM: PO schaafstra's 

DIR, SCHOORSTRA PF. J.T.COENSTRAAT 34, 5684 BG BEST. NEr: FO schoorstra, 

DER, SLIENS J.K. TERNAARDERWEG 25, 914L TW WIERUM: geen opgêve. 

DIR. SLAGMAN F. TROUGADOURSTRAAT J2, 2171 TU SASSENHEIM: FO buwalda, 
slagman, jaarsmà, 

DHR. SMITS E. GTENENDAK 10, 9101 MZ DOKKUM: Lrlesche admiraliteit. 

DHR. SHITS E, RUGEBOLSTRAAT 19, O101 BG DOKKUK: publikatie boek fam. 

schoorstra en Seépea van ternaard, geschiedenia van de visbuurt, diverse 
periodieke bijdragen im sneuper, historie eigen region, FO amits uit n‚- en 
t.helland, v‚d,hoeken en osinga's uit n.o. Friesland, emigratie naar noord- 

amerika, genealagieën met aangetrouwde takken in enkele generaties. 

HEUR. SPAKJER L.8. POSTEUS 71084, 1005 EB AMSTERDAM: FO wieringa 

NEVE. SIJBESMA G. MIDDACHTENSSTRAAT 36A, 483 PC BREDA: FO van der ween, 

burrie (burry, bury, van buuren). 

FAR, TIESMA=v.d.MERFF MH, VINCENT v GOGHLAAN 22, 23443 RW OEGSTGEEST: FO 
Liesma/tijsma, boonstra uit weuterswoude, van der werff, lokale geschiede 
nis ferwarderadeel, dantumadeel, dongeràdeel. 
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MEVR.- TILBURG van S. WLEESMARKT 53, G1OT MJ DOEKIM: FO smits} uit de 
dongerades) en stiens, van der zwaag vit oostrum, Fopma, dijkstra. 

IR. TOLSMA B. de LYIS EIN 16, 9437 SH OOSTER-NIJKERK: geschiedenis 
onsternijkerk, boerderijen in ovstdongeradeel, toponiemen. 

DIR. TORENSMA J. OPHIRSTEJITIE Go, 9051 LW STIENS: FO torensma 

DHR. VEENINGA G., DR,CAMPIRMGENSTRAAT 3, 9101 HS DOEKUM: FO veeninga/venin= 
ga, velesenä, 

IER. VELINK Th. D. JELTE BINNEBWEG 29, 9063 JN MOLENEND: geen opgave. 

LR. VELLEMA J. TJOTTER A, 8446 DX HERRENVEEN: FO vellema, dorp ee. 

DIE, VIERSEN OG. de EONINGSHOF 7, D255 IM: SHIFTERBANT: FO ype dirks vlersen 

(1653-1721), viersen algemeen: doel publikatie. 

DER. VISSER F.F. WESTERBOLWERK 6, SIL MG DOEKUM: geen opgave, 

DHR. VISSER MK, BULIVLÁSTRAAT 13, 2622 BK DELFT: geen ODgave, 

INR, VOR G.F. HILARIDESSTRAAT 6, 9101 CG DOEKUM: FD helman, tania, de 
vries, galema, akkerman. 

HEVR. de VRIES-de JAGER G. SCTHAPEDIJKJE 11, 9101 ET DOKKUM: FO van der bij, 
bes, de Jäger, jilderda, rijpma, de vries. 

DR. VEIEA de U.K. NHEEUWE HILVERSUKSENEG 44, 1406 TC BUSSUM: FO de vrles, 
Feddema uit dantumadeel en dongeradeel. 

MEYR. VROUM-SCHMELTE de J. TIOFAKKERS 7, G431 BD WESTERBOREK: geen opgave. 

VVV DOKKUM-DONGERADEEL POSTDUS 53, 9100 AB DOKKUK: inkijk exemplaar. 

DHR. WEGER de G.M.J, FISKERSPAED 2, G142 VN MODDERGAT: FO groen, de weger, 
de rotte wit raottevalle, geschiedenis noord-oost friesland (i.b. occulte). 

DER. WERFF vd D. KONINGSIBAAT 2, O101 AR DOKKUM: FG van der werff, houtman, 
panbakker, Feugen, kamminge, Fotoarchief maseum ‘het admiraliteitshuls', 

DHR. MERFF vel L. VALKSTRAAT 28, 6822 KT ARNHEM: FO v.d, werff, v.d, kooi, 

DK. WIERSMA H. WILGENLAAN 15, O910L SB DOKKUM: FO wierama, westerbaan, 

woelinga, van dijk, 

DHR, WITTEVEEN A.G. RODBENOORT 5, 9976 VA LALMWERSOOG: geen opgave. 

DHR. WIJBENGA J. SKIERSTINS 3, 9269 UN VEENWOUDEN: geen opgave. 

PER, WUST TA. BOERKAMF 47, GAJL HT WESTERBORK: FO gerritsmá 

DAR. ZIJLSTRA T. LANGGROUSTERWEI 31, 9137 RL DOSTERNIJKERK: FO zijlstra. 

DHR, ZIJLSTRA B.B. BURMANIALAAN TB, 9204 PK DRACHTEN: FO zijlstra's in 
nederland em daarbuiten d.o.v. de stichting zijlstra. 

DHR. ZWART D.A. TIESTERWEI 32, 9131 EE EE: otma en wellema sate te ee, boer 
en koaïker onder ee, dorp ee algemeen, diverse publikaties. 

EUROPESE BIBLIOTHEEK UITGEVERIJ 

Van de "Europese Bibliotheek" ontvingen wij de navolgende 
informatie over het eventueel samenstellen van boekwerkjes 

in de serie "‚.vin oude ansichten". Wie van onze leden 
voelt zich hlertoe geroepen? 

Het verheugt ons bijzonder dat wij vla uw verenigingsblad 

de mogelijkheid krijgen om auteurs te vinden voor het 

samenstellen van hoeken uit onze serie "‚.sin oude 

ansichten". Graag willen wij van zoveel mogelijk plaatsen, 
die nu tezamen de gemeente Dongeradeel vormen, een boek 
uitgeven. 

Een aantal plaatsen in Dongeradeel is klein tot zeer 
klein. Als ondergrens voor het uitgeven van boeken 
hanteren wij geweenlijk als uitgangspunt dat een plmata 
tenmtnate 2500 inwoners moet hebben. Wanneer wij echter 
weten det een historische vereniging achter de publikatie 

staat en binnen de eigen kring bekendheid geeft aan het 
verschijnen van het boek c.q. het beek promoot, dan 

hanteren wij een lager inwonertal. 
Daar meerdere plaatsen In een boek te behandelen da het 
waarschijnlijk aak mogelijk boven de ondergrens van 2500 
inwoners uit te komen en kunnen kleine plaatsen toch 
nog te beek worden geateld. Misschien kunt u aangeven 
welke plaatsen in dit verband het beste gecombineerd 
kunnen worden. 

Het boek dat wij uit willen geven belt 80 pagina's en 
38 Foto's of ansichtkaarten. De tekst bij elke Foto dient 
zo veel mogelijk 2500 ä 3000 lees- en lettertekens te 

bevatten. Dok de inleiding mag een dergelijke omvang 
hebben. De periode die in het boek aan de orde komt, 

dient te liggen tussen 1880 en 194, 
Hadrukkelijk wil ik hierbij nog aantekenen dat het 
boekwerk geheel voor en risico van de uitgever 

zal worden uitgegeven. De auteur enutkrvangt voor her 
samenstellen van het boek f Z00,-, Verder krijgt hij 
acht presentexemplaten en hestaat voor hem de mogelijkheid 
om tegen een auteurskorting van 44 1/35 meer exemplaren 
van mijn boek Ee bestellen. Wanneer een baek in 
samenwerking met eer historische vereniging wordt 

uitgegeven, zijn daarover nadere afspraken te maken. 
Liefhebbers kunnen zich rechtstreeks melden bij: 

Uitgeverij Europese Bibliotheek b.v.,, Waalkade 34, S3OIC 
Zaltbommel, Fostbua Aĳ, SAD0AA Zalrcbommel, af eerst 

kontakt epnemren met de vereniging. 
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GEGEVENS VOOR DE SAMENSTELLING VAN BOEKJES IN DE 

DIVERSE SERTES VAN UITGEVERIJ EUROPESE BIBLIOTHEEK 

De witgaven van Europese Bibliotheek willen vastleggen 
hoe een bepaalde gemeente er uitzag in de periode die 

ligt tussen ongeveer [8560 en 1940, Het moet beslist geen 
werk worden dat de gehele geschiedenis van alle eeuwen 
beschrijfer, of in woord en beeld monumenten en andere 
historische punten vaatlegt. Uitsluitend beelden &r 

gebeurtenissen uit de tijd tussen 1880 en 1940 dienen 

te warden opgenomen | CHaewel het aums natuurlijk 
noodzakelijk kan zijn dat woor een beter hegrip van een 

bepaalde zaak wardt teruggegrepen op een vroegere 
periode. } 
In de afbeeldingen moet de autochtone Anwoner dingen 

vinden die hijzelf nog weet en waarvan hij zegt: "Ach 
je, ze was het"! Voor hem dienen de teksten in feite 
als een soort geheugensteuntje. De jongere inwoners en 

de nieuwkomers zuilen in het boekje kunnen zien hoe hun 
woonplaate er vroeger uitzag en zij zuilen zich een beeld 
kunnen vormen van de samenleving in die dagen. De 
historisch geinteresseerde zal ap de afbeeldingen gebouwen 
en straten vinden die inmiddels gesloopt of veranderd 

zijn, terwijl hij tevens een indruk krijgt van de 
ontwikkeling van de plaats, de straatstoffering, de mode, 

de handel, het vervoer, eng. 
Behalve prentbriefkaarten kunnen er tal van Foto's worden 
geplaatst. Wij denken vooral aan groepsfoto's, 

bijvoorbeeld van de brandweer, schoolklassen, 
gemeenteraad, schutterij, palitiekorps, harmonie, 
zangkoren, de poat, verenigingen, enz. Tenslotte kan 

er een enkele foto geplaatst warden van zeer belangrijke 
peraanen, zoals een bekende pastoor, predikant, 

burgemeester, dokter, enuz., terwijl vaak ook bekende 
peraonen als de dorpsomroepen, lantaarnopsteker, 
aanspreker of atraattypes een plaats kunnen krijgen: 
In de teksten moeten voor zover de ruimte dat toelaat, 
zoveel mogelijk namen, data, feiten en anekdotes worden 
vermeld, maar men dient te vermijden dat de teksten in 
telegramstijl warden geschreven. Elke zijn moet 
styiistisch juist worden opgebouwd en een onderwerp en 
een gezegde bevatten, terwijl afkertingen vermeden dienen 

te worden. 
Het wordt door de uitgever zeer op prijs gesteld indien 

de tekst wordt ingeleverd in getypte vorm, met een flinke 
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kantlijn en een regel wit tussen de tekstregels. Men 

wordt verzocht voor inlevering het manvacript mog eens 

zorgvuldig door te nemen en te controleren of alle namen, 

data e‚d. wel juia zijn; dit, om later onnodige correcties 
te voorkomen. De afbeeldingen dienen op de achterzijde 
id potlood Ee warden genummerd, overeenkomstig de 

nummering ven de teksten. et zal onnodig zijn te zeggen 
dat het materiaal dat ter beschikking worde gesteld, 
in dezelfde staat aan de auteur wordt teruggezonden als 

het werd ingeleverd, Het materiaal wordt op geen enkele 

wijze beschadigd of aangetast. Meestal heeft de uitgever 
de afbeeldingen alechta circa twee maanden nodig. De 

grootte van de ingeleverde foto's is onbelangrijk; ze 
kunnen naar behoefte door de uitgever worden vergroot 

of verkleind. 

Omvang van de teksten. 

Serie "tn oude ansichten" of "‚..in grootmoeders tijd. 
Bij de uitgaven met 38 afbhecldingen mag zowel de inleiding 

als elke tekst minimaal 1000 en maximaal 3000 lertertekens 
bevatten. De uitgaven met fÒ afbeeldingen of meer hebben 

een inleiding van maximaal BOO lettertekens, terwijl 
elke tekst minimaal 500 en maximaal 800 lettertekens 

mag bevatten. 

Serie "Kent u ze nog..." 

Zowel de inleiding ala elke tekst mag maximaal 3000 
lettertekena hervatten. 

Berie "toen en nu!" 

he inleiding mag 400 jerterrekens bevatten. De tekst, 
die zowel gegevens over de "toen"-fotu, als over de "nu" 
fata dient te bevatten, mag minimaal 500 en maximaal 
1000 lettertekens groot zijn. 

Een eenvoudige methode om te herekenen of wen onderschrift 

niet te lang 1e, ie het volgende, Men stelt de 
schrijfmachine in op een bepaalde regelbreedte en telt 
vervolgens van een getypte regel alle letters, leestekens 

en spaties, Stel dat dit aantal bijvoorbeeld 5Û is en 
er mogen maximaal BOO lettertekens per Eekst worden 

gebruikt. Een eenvoudig rekensommetje leert dan (BO0:50) 
dat de tekst zo'n 16 getypte regele (maximaal) lang mag 
zijn. Uiteraard dient men de eenmaal vastgestelde regel 

breedte daarna niet meer te veranderen. 

Li



SPEURTOCHT IN NOORDOOST FRIESLAND (2) 

27 oktober 1949, Op verzoek van burgemeester 5. van Tuinen 
kwamen ‘s middags van 4 — 6 op de kleine zaal van het 
gemeentehuis samen: … S,E.Kendelaar=Bonga, D.l.Kamminga 
en een atenograaf om uit de mond van Alb, Steensma, 
vroeger hospes In de Altena op de Streek, 83 jaari 
F.G,‚v.d.Meulen, voorheen keoperslager, oud 78 jaar, en 

Anne Sloterdijk, vroeger suïikerwerker bij Fortuin, later 
concierge op het stadhuia, Z2 jaar, ietea te vernemen 

over het onderwerp: Vervoerwezen van mens en dier in 
hun jeugdrijd en verklaing van eukele dingen. 
In Dokkum waren 2 trekachiporganigaties, gesteund door 

de hapdel, De- ene was D.L.V.V., de andere was een 
deurjager, die regelrecht naar Harlingen ging en getrokken 

deer à paarden, die in Leeuwarden verwisseld werden 
(sneldienst). De brugies in het jaagpad hatfden geen 

leuningen. Dit was voor het gemak van de scheepslijnen. 
Eerst werden veel peranthen en goederen vervoerd, later 

alleen goederen, Hieruit ontstond de dienst van Drukker, 
Het steegje op de Vleesmarkt heet daarom Harlinger 
steegje. 

H.Drukker, gereform., was Ìid van de raaë en had een 

petroleumhandel. De Dokkumer boedel was het bestuur van 
de trekschippers, of aandeelhouders. Toen de stoom kwam, 
kwijnde het bedrijf. 

Een warme vracht was een ettra dienst. Van de à 
trekachepen was er êén zo smal, dat die door het Nauw 
kan en haalde b.v, vtacht van de relleblaterij. 

Scheepajager was bay. Boomsma met de maskelinene hannen. 
Concurrent van de trekschepen was o.a. de "Minor", een 
steomheetje van HI ten, dat gestookt werd Pmet de 
motschep". Fer dag Zx naar Kollum, vrijdags naar 

Leeuwarden. Vervoerde een keer een bolle, die te laat 
wvasì Dokkumers 1iepen soms naar Smidshuis om daar op 
een trekachip te komen. 

Éuos lavrersmidt voer op Retterdam Ix in de 2 weken. Jan 
Haversmidt voer op Amsterdam. Later deden dit Ò. de Jong 
en HH. de Jong om de beurt Ix per week via Harlingen. 
Ameland (oek via Herlingen) kwam voor grossier Klaver 
bfd Zijl. Jongbloed van Sneek kwam 1x per week naar Dekkum 
op weenstag. Deze was vek aardappelhandelaar, Rooie Krist 

(Rozema) was zijn besteller, Later zijn vrouw Stien, 
Snikjes waren er vele. Blija (bij Nauta}, Brantgum (KI. 
Diep), Hantum, Ternaard (Koornmarkt), Kollumerzwaag (KI. 
Diep}, Muntsjezijl SEuidema}, Groetdiep-bijk, Veenwouden 
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(Klein Diep), Rinsumageest (Kl. Diep}. De Schipper was 

zeer misvormd. Men zei dat hij zich verkocht had om zich 
na zijn deed te laten ontleden. Hallum, Engwierumer boot 

(Grookdiep) Èk woensdags v‚v. Ee, baat, (bij G,Wiemstra}. 
Driesum, boet Kap. Dantuma, later Algra. Groningen, boots, 
Kemp. Maandagsavonds + 12 uur vertrek, Donderdags ging 
Boersma mee. 

Birdaard, Kingma boot (eerst trekschip) kwam vooral voor 
vee, omdat in Birdaard veel kooplteden woonden. Bij 
"Altena" werd ingeladen. Soms bij't “meitiid” wel 1500, 

op Eên dag eens 100, Vervoer wan f 1,- per koe. De boer 
liet f Ì,- staan, 25 cent voor de drijver, 75 cent voor: 
nieuw hoorntouw â 12 cent deor hospes te leveren, verder 
voor drank Cl liter’ kostte 60 cent). Bij de Woudpoort 
Wed. Hacquebord en de Groot als caté's. Laatst genoemde 

had eén mooie dochters... 
Bij het vrallaat (spoorzicht) geen scheepjes, vok niet 
in de HBoerinne waar alleen Van der Wal kwam wit 
Tiltjeburen met aûpe. Wel werd daar nog wel eena wat 
bijgeladen (b.v. hout vad. Wint}. ' 
Boot ap Dokkumer Nieuwe Zijlen, geen vaste dienst. Boot 
was om snel te varen te scherp gemaekt, geen voldoende 
draagvlak, was rank. Eens was hij zo geladen en scheel, 
dat Jelle Touw er af sprong bij de Dwinger, toen de boot 
dicht bij het land kwam. "Az jim fersûpe wille, moatte 
jie witte, mar ik net”, Het is goed gegaan, maar de boot 

was niet stabiel. Jelle Touw is later in een sloot 
verdronken, zijn hondje zat op de wal, 
Bij uitslatten Hauw, afgedamd en waar men de drits er 
uit reed was werkvolk. Rooie Pé, zoen van Pieter van 
Bijk, ging naar de Oost en kreeg f 60,- handgeld. 
Trakteren, allemaal dronken, niet werken. 

De Berge was een vrijdagsdienst extra, A„äteensma Is 
lantaarmopsteker geweest, 2 petroleumlantaarns: 1 bij 
de. brug en 1 bij de Altena. Bij de Woudpoort woonde een 
smid J.v.d.Weit, een Ie klas vakman. Maakte cok schaatsen, 
zeer smalle harde ijzers, v.d. Meylen had een paar gekend, 
wegende 3 one! Voor 't vissen door de jeugd werd een 
centers hengeltje gekocht bij Hoekstra, wat garen @n 

een omgebogen naald. Kiaar! 
Diensten over de weg, grote wagens. Holwerd van W. de 
Kuur, later Glas. Hallum, Binnema. Dokkumer zakenlui 
baändags extra dienst op Ferwerd en Paesens. Minne Ulbes 

(Elgersma). 
Uit de Wouden liep men veel, Toen de tram kwam in 1850 
durfde men er eerst niet in. De beerinnen in de stad 
kochten en theedronken bij koopmanske, Éen slag om was 

Diepswal, El. Breedstraat, Waagstraat, Hoogstraat 
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De Beurs had het druk, Handel in graan en aardappelen. 

Hei 2 à 3000 lammeren. ‚ 

Valkslogementen voor zwervers: Vlaai (Oranjewal), Ooievaar 

en Eohting, Karrepad. Bij bolwerk Streeksterpoort waar 

nu G.kuitert woont, woonde een vrouw Naatje Hup of 

blikkene waterduvel. Lustte graag drank. Oak 

volkslagement . 

Kroegje Rut (bij de Bontebrug) was een beste kraeg. Druk. 

Kreeg 't bij ezxhoofd thuis. Sommige mannen van de 

gemeentereiniging staken daar vrij geregeld aan. Maandaga 

bleef de askar dear ook staan, het paard wist zijn Weg: 

maar dan zei men: “Verrek peert, wij hewwe gyn sinten … 

  

TSJERKLIK SEGEL ALDWALD-WESTERGEAST 

Al wer in oantal jierren Iyn waarden de herfoarme tsjerken 
fan Aldwâld en Westergeest (ütsjerkitk ten gemeente) 
opnommen ya de tajerkepaadrûrte. Party 1ju dy't sokke 
dagen delkomne fPreegje om in stimpel yn harren boekje 
mei yanfermaasje. 

Om't der net in stimpel Foar hannen wie, hawwe in pear 
gemeenteleden yn it Rykaargvf Fan Ljouwert sacht om âlde 
aegela of ôfbrldings dy't model stean koene foar in nij 

stimpel dat yn wêzen in gelikense Cunksje hat aa in segel, 
Pas op it lêste stuit waarden der vn it kleasterargyf 
fan de Oliifberch te Feankleaster in pear ÖEbyldinge 
Eûn dy't segels, of packen Fan segels, werjaegen dy't 

op Aldwäld en Westergeast sloegen. 

It iene wie in zegel Üût 1491 Fan Koert, pastaar yn 
Aldwäld: An skyldhâlder häldt in skrld beet mei En 
winkelheak derop Sfbride, de skyldhâlder sels ia in ealman 
mei in stêf en in wikel, It oare wie wat jenger en 
datearret ût 1924, ft wie it segel fan Thraert, ficaris 
te Westergeast en toant ûa in hillige aa skyldhälder 

mei op it skyld in balke öfhylde. Betsjutting en carsprong 
fan beide wiene by it yn gebrûk nimmen net bekend, se 
waarden gearfoege en ta ien stimpel omfcarme. 
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Likegaed ynmapirecarre soks my dochs ta fierder Ündersyk, 

wat binne betajutting en komôf fan de segels? 
De beskermhillige fan Westergeast is Sint Maarten, syn 
vaäpenskyld is heal wyt en heal read en symhbolisearfect 

it stik fan ayn mantel dat er Euortjoech,. De balke Fan 
kKestergeast hat dêr grif gjin relaasje mei. 
he beskermhillige fan Aldwäld is net bekend, sadwaande 
ha ik ver de kwestje Kkorrespondearre mei G. Verhoeven 
fan de Fryake Akademy. Dy hat de Öfbrlding yn it R.A.P, 

besjoen en seitt it soe in ealman mei in stêf en in wikel 
wêze kinne mar de foarstelling kin ek oars üttleln wurde. 
De winkelheak heart va de ikanagrafy hy Sint fhamas mar... 
gewoanwei wurdt in hillige öfbylde mei syn attribût vn'e 
hän en het in attribüt los op fn akyld. As it al om Sint 

Thomas giet, moat noch berwifele wurde oft hy in 
beskernhillige fan de tsjerke yn Aldwâld wie omt we mei 

in pastearswapen fan dwaan hawwe, It soe dan earder in 
persoantik as in tejerklik segel wêze. Fierders skriuwt 

hy: as in om in segel fan in pastoar fan in Sint Thomas= 
tajerke giet, hoecht det pach net te betsjutten dat 

Aldwäld in Sint Thomastajerke hie, Pastoars wikselen 
wol fan plak gÔnder dat se in nij segel meitsje lieten. 
Dêrmei Is dus neat bekend oer de relaasje tusken de 
winkelheak en de beskermhillige fan Aldwâld, in lêstich 

gefal dua. 
Dêrnei gie der in skriuwen nei de Fryske Rie Foar Heraldyk 
oft it mooglik wie om de wapens fan fn kleur te foarsjen. 

In it skiere ferline sille se dy ek grif hân ha. 
On't der gjin kleuren bekend binne Gt oare Sfbyldings 
mei deslde wapens, moat dat op eigen manneboet dien wurde, 
skriuwt HK. Bremer. Myn idee foar dat fan Weatergeast 
wie: read mei wyt fanwege dt feit dat it in Sint Maartens- 

tsjerke is. Dat wapen komt der: dus sa ût te sjen: in 
read skyld mei in wite dwersbalke, de akyldhälder An 

wite mantel mei ín” reade kraach en fn wite mûtse, it 
gesicht yn natuerlike kleur en de mantel mei in gouden 
penje. à 

Dat fan Aldwâld woe ik mar oanstute litte hy it doarps- 
wapen: griene iken op goud en it wurdt dus sa: In gouden 

winkelheak op in grien akyld, de skyldhâlder wer in witc 
mantel mei in griene kraach en in griene mûtse, hän en 
gesicht fan natuerlike kleur, mof en burd brün, in gouden 
ketting, in gouden stêf en wikel. 

Fierders skreau Bremer ek noch oer it attribût de 
winkelheak: “it soe wêze kinne dat dizze wapenfiguer 
troch Koert oannommen is om't Sint Thomas de tsjerke- 
patroan fan Aldwäld wie, mar at ik êfgcan aop'e prvater= 
segele dy't. ik vant no ta beskreaun haw, krij ik earder 
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de vadruk dat de geastliken ya Fryslân segelen mei (it 
symboal fan) bar persoanlike patroanhillige as mei Cit 

symboal Eau} har tsjerkepatroan!, 
De winkelheak slecht neffens him wol op in hillige en 

ver op in Eamyljewapen. De betsjutting fan de ealman 
as skyldhälder lit him net maklik ûtlizze pn dit gefal, 

Wa't de wapens vu kleur Öfbylde ajen wol, kin ao yn de 
pij fan de tajerken fan resp. Aldwäld en Westergeast 

oantref fe. 

B, NH, POSTMA 
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HET HARKE DE ROOS MYSTERIE 

Op vrijdag 16 november om 9.30 uur werd in huis no? 
te Engwierum geboren: Harke, een buitenhuwelijks verwekt 
kind van Sytske Harkes de Roos, 26 Jaar, dienstmeid te 
Engwierum. Harke werd door de vroedvrouw Gerhardina de 
Leeuw, huiarrouw van Renze Kamstra, wonende te Kollum, 
aangegeven. Getuigen waren: Eid Pieters Kooistra, 60 
jaar, en Auke Harkes de Roos, oud 34 jaar, beiden 
gardeniers te Engwierum, 

Sytske Mlarkes de Roos werd op 26 december 1805 geboren 

te Engwierum en overlijdt, ongehuwd, An huis no, JO te 

Engwierum op 19 april 1849, 
Volgens Elisabeth de Roaa GĲ]R,VII) (âlde Lyske} waren 

de Tjallings, Tjalling de Koos CdR,VII) en Tjalling 

Alberda naar dezelfde vernoemd. Wit werd bevestigd door 
dan Alberda CAL,.VIIT}J. Volgens Elisabeth was de familie 
Beintema (Be.III) voogd over Harke. Volgens haar kon 

Harke goed schrijven en dit wordt beveatigd in de actes 
die hij ondertekende. Volgens Tjalling de Roos LAR.NVIIJ 
hoorde hij "te Boer" te heten in plaats van "de Roos". 
Hit voornoemde gecombineerd, zou de gemeenschappelijke 

voorvader een zekere Tjalling de Boer geweest zijn. Deze 
heeft bestaan: 
Tjalling Menses de Boer, gedoopt I7-2-i74l Engwierum, 
tandbouwer te Engwierum, everleden 20-10-1819 Engwierum 
nr. 44, Tot op heden is er geen enkele relatie gevonden 

de familie de Roos, de Familie Alberda en de Tjailingse. 
Wel is het een felt, dat Paulus Harkes de Roos, zoon 

van Harke (dR.VI), 40 jaar lang le arbeider was bij Fetse 
Alberda (AL.VI). De familie Faulus de Roos kon geen kwaad 

doen bij de Alberda'se, Elisabeth Paulus de Koos {dR,VIIJ 
was kindermeisje vver Jan Alberda, De Familie Alberda 
hield altijd de Familie de Roos de hand boven het hoofd. 

Elisabeth de Roos (_R,VII) en Jan Alberda (AL.VII) wisten 
hae het zat maar hebkhen nooit wat losgelaten. 

In het bevaolkingsregister van 1839, Engwierum, koet hij 
voor ala: Harke Tietes de Haan. Volgens het 
diensthodenregister 1849-1861 Oostdongeradeel is Karke 
de Roos (Engw. no. 68) dienstbode in 1849 van Johannes 

Douwes Beintema, landbouwer te Engwierum, huis no.B5. 

Stamreeka de Boer (JB). 
Ii Tjerk Clases, huwr naar alle waarschijnlijkheid 

een dochter van Tjalling Minses, welke in 1696 
een zoon Uilck en in 1700 een zoon Fyter krijgt, 
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te Metslawier, of een zuster van hem. 

Kinderen: 

Mense, gedoopt 16-2-1696 Metslawier, volgt. 

Dirk, gedoopt 17-7-1698 Metalavier 

Upt. gedoopt 27-2-1701 Metslawier 

III Mense Tjerks, huwt U-3-172L te Metslawier met Hiltje 

Jetses, van Metslawier. 

Kinderen: 
Jelse, ged. 21-9-1722 Engwierun 

bouwe, ged. Z1-1-173t Engwierum 

Lieuwe, ged. 4-10-1733 Engwierum 

Antje, ged, 24-Z-lfÂf Engwierum 
Tjalling,ged, 17-2-1741 Engwierum, volgt. 

III Tjalling Menses de Boer, ged, I7-è-1741 Engwierum, 

overleden 20-10-1819 Eugwierum no.4á, Landbouwer 

op Donia, huwt (1) 13-4-176h te Engwiecum met Rinske 

Janas, van Engw.: huwt (2) 20-10-1782 Engw. Hiltje 

Sikkes Bruinsma, van Augsbuurt. 

Kinderen: 
Mense, geb. 29-5-1783, ged. 6-7-1783 Enugu. 

Hiltje, geb, 1-3-1785, ged. 3-4-1785 Engu-,IVI 

Sikke, geb. 1-12-1787, ged. 30-12-1787 Engw. 

Trijntje, geb. 26-8-1700, ged. 12-8-1790 Enew Iv? 

Sikden, geb, 11-4-1793, ged. 5-5-1783 Ensw. CAL. IV) 

Tjalling neeur in 1BIl de naam “de Boer" aan en heeft 
den 3 dochters: Hiltje 26 jaar Kollum, Trijntje 21 jaar 
Engwierum en Sikje 17 jaar Engwierum, 

IV] Hiltje Tjallings de Baer, huwt Izaak Tamminga. 

Kinderen: 
Tjalling, geb, 1822 Oostdongeradeel. 

IVd Trijntje Tjallings de Boer, overl, G-l0-1815 Ee, 

huwt 28-5-1815 Oostdongeradeel met Douwe E, 

Meindersma, kinderloos. Douwe hertrouwt 1-3-1821 

OD Tytje K. Naultas 

Stamreeks Beintema (Be). 
I Inhannes Meinderts huwe 20-11-1772 Westergeest Jeike 

Douwes, landbouwer op Beintemahûs, Westergeent, 

Kinderen v.a-: 
Douwe, volgt. 

II Douwe Joh. Beintema huwt 10-5-1806 Westergeest 

Trijntje Jana Bijker van Niawier. 

Kinderen: 
Jan, geb, 24-11-1807 Wa, ged. 2-12-1807 Wg 

Jeike, geb. 27-5-1809 Weg, ged, 7-7-1809 Wa 

Jahannes, geb. 1-9-1810 Wp, ged. 23-9-1810 Wa, volgt 

Kornelis, geb. 15-4-1820 Wg CAI,V3) 
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IIT Johannes Douwes Beintema huwt 14-5-1840 DOOD met 
Trijntje Jans Alberda (AL.IV) geb. 14-2-1819 Ì 

Engwierum, landbouwer Engwierum no.B5. 
Kinderen: 
Sikjen, geb, 16-3-1843 Engwierum 
Douwe, geb, 8-9-1846 Engwierum 
Jan, geb, 19-14-1851 Engwierum, volgt 

Iv Jan Johannes Beintema huwt 16-5-1878 OOD Metslawier 

met Aukje Fesges Botma, geb, 25-2-1854 Ternaard, 

dochter van Eesge F‚, Botma en Trje G, Sinia, land- 

bouwer Engwierum na. 79 Broersma, huurde deze van 

zijn tante Martha Jens Alberda CAL.VA). 

Kinderén: 
Jahannes, geb. 27-4-1880 Engwierum 
Eesge, geb. 6-5-1885 Engwierum 

Stamreeks Douma (Do) 
T Douwe Douwes huwt Antje Minnes ged, 15-1-1661 Heaf 

Wierum 30 jaar, lidmaten Nes 1685. 

Kinderen: 
Douwe, ged, IO=1l=1661 N/W 9 den oud, volet 
Hinne, ged. 10-10-1664 N/W 3 den oud 

II Douwe Douwes huwt 1692 Janke Alberts, Landbouwer 
Metslawier no.l6 Oldhuystra, gebr. 1698, 

Kinderen: : 
Minne, ged. 28-5-1693 Meralawier 
Trijntie,ged. 22-17-1605 Metslawier 
Albert. ged. 24-0-1609 Metslawier, volgt 

Douwe, ged. 5-2-1702 Metslawier 
Birk, ged. 8-3-1705 Metslawier 
Jantje, ged. 26-8-1708 Metslawier 
Antje, ged, 20-0-1708 Metslawier 

III Albert Douwes Douma, bijzitter/mederechter OUD geb. 
70-8-1649 Metslawier, overl. 6-9-1772 Metslauier, 

huwt Trijntje Jans. 
Kinderen: 
Douwe, ged, 28-10-1721 Metslawier, volgt 

Yttje, ged. 15-3-1733 Metelawier 
Jantje, ged, 26-8-1734 Metslawier 
Trijntje,ged. 1-4-1736 Metslawier 
Jan, ged. 5-3-1738 Metslawier 
Baukje, ged. 20-12-1739 Metslanter 
Jans ged. 1-2-1739 Metslawier 
Jan, ged. 24-3-1743 Metslawier 

Minne, ged. 1-5-1746 Metslawler 
Radmer, ged, 31-3-1748 Metslawier 
Riztje, ged. 22-6-1740 Merslawier 
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Kavarkier staak Sormulier van eandis Eneas et Jop 

  

  

   



Iv Douwe Alberts Douma huwt 11-5-1755 Metslawier met 

Riemkjen Lieuwes, van Lioessens. 
Kinderen: 

Trijntje, ged. 18-4-1756 Tiocessens KAL.TII 
Jantje, ged. 4-12-1757 Lioessens, volgt 
Jantje Douwes Paeuma huwt 1-6-1783 Ee, overl, S-ll- 
1819 Ee no.8l met Jan Minnes Denga, ged. 14-3-1756 

Engwierum, everl., B-3-1819 Ee no.8l, assessor van 
de grietenij, kinderloos, voogd over dan Jans Alberda 
(AL.IV) die hem de naam Alberda geeft. Jan is dan 
21 jaar, in 1811. (Assessor = benaming in de Franse 
tijd, en daarna voor bijzitter) 

Stamreeks Alberda (AI) 
I 

II 

III 

Iv 

Ype Jacobs van Munnikezijl huwt IJ=17-1700 Anjum 

Rinske Lieuwes van Anjum. 
Zonen! 

Jacob, ged. 28-12-1704 Anjum 
‘Lieuwe, ged, 19-12-1706 Anjum, volgt 

Gerlof, ged. 10-1-1724 Anjum 
Gerlof, ged. 25-8-1726 Anjum 
Lieuwe Ypes, overl. 1782, huwt 13-7-1738 Anjum met 
Martha Engberts van het eiland Schiermonnikoog, 
overl, 15-11-1700, 
Kinderen: 
Rinske, ged. 11-10-1738 Anjum 

Epe, ged. 20-5-1742 Anjum 
Engbert,ged. 10-5-1745 Anjum 
dan, ged. Io=t=l74T Anjum 
Jan: ged, 5-11-1751 Anjum, volgt 
Trijntje,ged. 30-6-1754 Anjum 
Jan Lieuwes, ged. S=11-1751 Anjum, overl. 1803, 

huwt 23-12-1781 Anjum met Trijatje Douwes Douma 

(Do „IY). 
Kinderen: 
Lieuwe, geb. 21-10-1782 Ezumazijl 
Lieuwe, geb. 24-2-1786 Ezumazijl 

Peuwe, geb. 31-1-1786 Ezumazijl 
Martha, geb, 27=3=1788 Ezumazijl 
Jan. geb. 10-12-1790 Ezumazijl, volgt 

Jan Jans Alberda, assessor van de grietenij, gebe. 
10-12-1700 Feumazijl, ged. 2-1-1790 Anjum, voogden 

Jan Minnes Donga, Ype Lieuwes en Engbert Lieuwes, 

huut 78-5-1815 DOOD (Metslawier) BSikjen Tjallings 

de Boer (4B.IÏI) geb. 11-4-1744 Engwierum, ged. 

5-5-1703 Engwierum. 

Kinderen: 
Tjalling, geb. 9-4-1816 Engwierum, volgt yv 
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vL 

VL 

vi 

vi 

Vk 

VII 

Trijntje, geb. iA-2-1819 Engwierum (Be. iT) 
Hiltje, geb, 24-10-1821 Engwierum, volgt V2 

Jantje: geb, 7-4-1824 Engw. ov.d-5-1828 Engwono. 8 
dan, geb. 18-10-1827 Engw. ov.h-i-1828 Engu. 
Jantje: geb. 26-8-1830 Engwierum, volgt VJ 
Martha, geb. 1-2-1834 Engwierum, volgt Vá 
Tjalling Jans Alberda geb. 9-4-1816 Engwierum, overl 

12-6-1484 Ee, landbouwer ender Ee, Gr,Midhuizen, 
huwt 11-5-1841 DOOD (Metslawier) met Felkje Fetsea 

Meindersma geb. 23-6-1819 Ee, averl, 19-4-1893 Ee, 
Gr.Midhuizen. 

Kinderen: 
Jans geb. 23-5-1842 Fe, volgt VI 
Fetze, geb. 18-H-1844, ongeh, boer op vaders 

boerderij, overl. 4-6-1814 
Sikjen, geb, 15-10-1846 Ee 
Jan Tjallings Alberda geh. 23-5-1842 Ee, overl. 
2-0-1027, huwt (1) ìl-5-1865 OOD Maaike Melis 
Wartaans geb. J-7-18358 Hes, overl, 23-11-1887. 
Huwt (2) I7-12-t846 OOD Trijntje Douwes van der 

Heide, 
Kinderen: 

Helis, geb, 26-5-1870 Hantumhuizen, volgt VII 
Eelkje, geb, 16-5-1866 Nantumhuizen 
Hiltje Jana Alberda geb. 24-10-1821 Engwierum, overl. 

1[-2-1904 Ee, huwt 15=5=1851 OOD (Metslawder)} met 
Jacab Hendriks Obma geb. 16-4-1822 Engwierum, land- 

bouwer Ee no.8?, overl. 24-3=-1E98 Ee. 

Kinderen: 

Abeltje, geh. Zá-2-1852 Ee 
Sikfea, geb. 19-0-1854 Ke 
Jantje Jans Alberda geb. 27-8-1830 Engwierum, overl. 

Pa-1-187? Engwierum, huwt 18-5-1856 met Kornelis 
Dauwes Feintema geb. 15-4-1828 Westergeest (Be.II), 
landbouwer Engwierum no,l38. 
Kinderen: 
Douwe, geh. 12-0-1867 Engwierum 
Martha Jans Alberda geb. 1-2-1834 Engwierum, overl, 
G=á=I808, huwt Èl-5-1867 OUD met Fienk Idaes Fdsardi 
geb, 31-3-1838 Ee, overl. 18-4-1870 Engwierum, Tand 

bouwer Engwierum no l39. 

Kinderen: 
Trijntje, geb. Lä-li-1B68 Engwierum 
Ha de dood van Rieak werhuurt Martha, Broerama, 
aan Jan Jah. Beintema (Be,IV} 

Metis Jans Alberda geb. 26-5-1870 Hantumhuizen, 
landbeuwer, huwt 20-7-1895. OOD Sijke Franses de 
Jong geb, 16-4-1874 Haard, landbouwer Klein Midhuizen. 

  

JJ. HEERINGA 
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JILLIS BIJLSTRA 

Op 5-10-1902 werd in het gezin van Jakob Bijlstra (geb. 
it-11-1880 re Wouterswoude) en Lubbertina Westra (geb. 
16-1-1880 te Dantumawoude) een janugetje geboren. Zijn 
ouders gaven hem de mooie neam "Jillis", Toen hij zes 
jaar was, ging Jillis naar de lagere school. T.r.d.Wint 
was het haofd der school, Op 12-jarige jeeftijd ging 
Jillis als loopjongen aan het werk bij Harm Woelinga 
te Wouterswoude. 
Woelinga had een vrachtrijderij. Vier maal per week ging 
men naar Dokkum. Hij bleef hier éën jaar werken en kreeg 
toen een baan als leerling=machinist bij J.Algra te 
Dokkum. Algra had een stoomboordienst Dokkum-Leeuwarden 
tav. en Dokkum-Groningen v‚v.. Daarna heeft Jillis nog 
bij drie andere stoombootdiensten als machinist gewerkt. 
De eerste was bij KK. van Eck en Oppendijk te Kollum. 
Men voer op Kollum-Leeuwarden ver. en Kollum-Groningen 
var. De volgende was Douwe Broersma te Stroobos met de 
beurtdienst Straobos-Groningen v.v. en Stroobos-Leeuwarden 
Kav. Dit bedrijf is later uitgegroeid tot een 
tranaportdienst met 109 vrachtauto's. De laatste waa 
Lammert Zuiderveld te Kaden. Hier had men de beurtdienat 
Raden-Groningen v.v. 
Jillis heeft daarna bij een houtzagerij te Prince George 
in Canada gewerkt. De reis werd per boot gemaakt en duurde 
2 weken. De reiskosten bedroegen J SM0,=, Wegens gezond- 
heidsredenen moest hij za Eên jaar weer terug paar 
Kederland. 

Jillis kon geen werk vinden en besloot daarom eigen baas 
te worden. In februari 1925 werd van Douwe Tuma te Ee 
een paard en wagen gekocht. Het paard koste f 90, 
Akkerwoude, Murmerweude, Damwoude, Wouterswoude en Driesum 
waren de dorpen waar Jillis voortaan zijn vrachten 
afleverde. De vracht bestond uit meel voor de bakkers, 
hout voor tinmerzaken en winkelwaren voor de kruideniers. 
Verder werden er nog diverse andere goederen vervoerd. 
De vrachtprijs voor b.v. 50 kg. meel bedroeg TP cent. 
Ook ging Jillis af en toe met paard en wagen naar 
Visvliet. Er werden dan kozijnen, trappen en deuren 
afkomstig van de timmerfabriek Kuipers Ee Damwoude 
vervoerd. De vrachtprijs voor 60 deuren was f 10,=. 
In 1945 werd er nog een paard en wagen bij gekocht. Jakob 
en Harke, twee zonen van Jillis, kregen de raute 
Woutrerswoude=Driesum- Dokkum. Dit heeft echter tiet lang 
geduurd, want in 1946 werd besloten de 2 paarden en wagena 
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te verkopen en een Fordson, een oude engelse legerauto, 

te kapen, De auto werd voor f 3000,- bij Weppelman te 

Dokkum gekocht. 
Rehalive Jillia zaten er hug 4 andere transportdiensten 
in de Wouden. Het waren Lolke Dijkstra te Driesum, Jan 

Kobus te Driesum, llarm Woelinga te Wouterswoude en Anne 

Westra te Wouterswoude. Jillis kocht de beurtdienet van 

Lolke Dijkstra en van Jan Kobus. 

In 1947 werd de Fordaen, die voor een hoge enkostenpoat 

zorgde, vervangen door een Bedford. Deze werd voor 
J 3600,- bij Sratema te Leeuwarden gekocht, Harke vertrok 

in 1947 naar Indonesië. Zoon Jakob heeft tot 1952 met 
zijn vader gewerkt. De derde zoon, Durk, kwam Loen bij 

zijn vader werken. Hen kocht er neg een beurtdienst bijs 
nl. die van Anne Weatra te Wouterswoude. 
Er werd veel vracht vervoerd, Naast de beurtdienstk reed 

men ook wel ongeregeld vervoer en verhuizingen. In 1954 

weed de Bedford ingeruild voor een Ford=Thameg, Deze 

werd bij Strating te Waterhuizen gekocht. Daarna reden 

Jillis en Durk nog tot 1960, 
In dat jear moest Jillis wegens gezondheidaredenen stoppen 

met het bedrijf, De beurtdienst werd verkocht aan Johannes 

Uitterdijk te Driesum. Jiliis woont nu in Dongeraheem 

te Dokkum. In de kamer hangt een foto van zijn vrouw 

Aafke Reitsma (geb. 20-2-1802 te Wauterswoude) waarmee 

hij op 14-5-1925 te Muyrmerwoude trouwde. Zij overleed 
op 15-12-1981 te Dokkum. Hij kijkt er veel naar en gaat 

dan in gedachten even terug naar vroeger. Maar hij kijke 

cok naar de Eoto's van de reat van de familie en denkt 

dan: “Ik haapje dat it jim foar de wyn gean mei … 

HENK AAKTSMA 
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BEURTSCHIPPERS EN 
BODERIJDERS IN FRIESLAND 

Wim Mollema en Albert Buursma leggen momemteel de laatste 
hand aan een hoek over beurtschippers en baderijders 
in Friesland, Het is de bedoeling, dat het boek dit najaar 
bij uitgeverij “Prafiel" in Bedum zal verschijnen. 

{Het boek zal rand de 400 bladzijden teller, die — naast 
tekst — eirca 1250 Eoto's bevarten}. 
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u voor informutie 
en intekening op een exemplaar contact opnemen met 5.W. 
Mollema, Haatdstraat 15, 8465 PA Leenn., (05057-11520), 

Tevens kunt u‚ indien u nog Foto's en/of ander materiaal 

over bovenstaand enderwerp heeft, dat tijdelijk gebruikt 
mag worden, dat naar bovenstaan adres sturen. 

  

Deze foto werd in 1944 kij de Woudpoortbrug te Dokkum 
gemaakt. Bij de Fordson Staan vel.n.r,: Jakah Bijlstra, 
dillis Bijlstra en Harke Bijlstra. 
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VAN ANTJE POES EN ROBERT SPIER 

In het boek “Dokkum, beeld van een stad" witnegeren bij 
de Friese Pers Boekerij B.V. is een hoofdsrcuk gewijd 

aan de bijnamen van PBokkumers, Dit hoofdstuk beet “Van 
Anrje Poes Kot Steven Fire, Er staal geschreven: "Eon waa 
Antje Poes een klein vrouwtje met een schelle atem, die 

in de vroegere Danshulssteeg woonde in een woninkje dat 
maar éën kamer telde. Antaje Poes droeg cen swart gebreide 
kapnuts met banden onder de kin. Later verhuisde ze met 
“Rabert (Buuk} Spier! (Wilkens) naar een woouscheepde 
aan het padsje. 7 

Over Robert Spier staat er: "Kobert Spier atond in de 
Burgerlijke Stand ingeschreven als de heer Wilkes, Maar 
slechts weinig mensen zullen hem zo pekend hebben. Het 
was een Maa met "sukke spieren" en veel humor, Ala de 

boterham te dun belegd was of de boterham zelf te dun 
werd, trok hij bij de deuren Langs mek ‘u mandalien en 
het zoete lied "Ik zoek een meisje", Dat meisje vond 
hij eek, zij het dat beiden toen al bejaard waren. Met 

Antsje Poes sleet Kubert Spier z'n laatste levensjaren 
in een weonscheepje aan het padsjie", Aldus do schrijver 
van dit haofdsruk, 
Wei waren Kobert Spier en Antaje Poes? Robert Spier heette 

in werkelijkheid Andries Fokke Wilkens en Antaje Poes 

heette Antje Jaonkhef. De geschiedenis van deze twee 
bekende Doukkumers begint in het huis Parksteeg nr.202 
in Dokkum. Daar woonde omstreeks 1850 een zekere Trijntje 

Dijkstra (geb. Lekkum 7-6-1807, ov.26-8-18tá, geh. 20 
T-1828, dochter van Tjitske Edzens Bijkscra), wetuwe 
van Tacke Geerts Jonkhof (Dokkum, geb. 4-3-1805, en ov. 
Ib=-1f=1846, zoon van Geert Jankhof en Janke Taekzea van 

der Mijl) met haar 7 kinderen. 
Taeke was van beroep etchoreibrander, waar haù emstreeke 
1840 dienst genamen hij BEân van de vrijkorpsen van het 

Rijk, laar kinderen waren alle In Dekkum gebaren: 
Geert geb. 31-12-1828, or. LO-11-1883 
Andries geb. 5-5-1840 
Tjitske geb, 25-L-t8âl, ov, 3-5-1804 
Janke geb, Z4-h-1834 

Grietje geb, 25-1-1840 
Nicolaas geb. G-0-1842 
Kornelia geb. 16-1-1845 
sar oudate zoon Geert trouwde in Dokkum ap 2f-12-1856 

met Jantje de Jong (geb. Birdaard \1-1ë-1829, ov. Dokkum 
Il=ll=l87f, dochter van Jan de Jong en Antje Dirka de 
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Man. &ij vestigden zich aan de Stadswal no. 96 bij de 
Westersingel. Zijn beroep was pakhuisknecht. Eij kregen 
F kinderen, die aldaar werden gehoren: 
Irtintje geb. 5-8-1457 
Antje geb, 5-3-1860 
Tacu geh. 5-3-1862, ov. 6-5-1862 
Taeke geh, 14-4-1863, ov. 24-B=-1870 
Doetje geb. 31-12-1867 

Cornelis geb. 24-2-1870 
Taeke geb. 20-12-1874, 
Antje daonkhof, onze latere “Antje Poes", trouwde op 
I6-G-1894 met. de bijna 20 jaar oudere Sake Sprietsma 
Dokkum grb. 28-6-1841, ov. 2-6-1805, zoon van Jakannes 
Durks Sprietsma en Trijntje Sehanburg. Het huwelijk was 
maar van korte duur. Antje had een dochter Trijntje (geb. 
Dokkum 29-2-1867} die bij het huwelijk de naam Sprietsma 
kreeg. 
Trijntje vertrok 7-10-1910 naar Enschede. Zij vestigden 
zich Hantumerpoort no.222 en na het overlijden van haar 
man vestigden Antje en haar dachter zich aan de Steenen 
Dam no. 202d en Stroobossersteeg no. 153, 
De oudste dochter van Trijntje Dijkstra, Tjitske, trouwde 
op J-12-1853 An Dokkum wet Cornelis Fokke Wilkens (geb. 
Broek An Waterland 24-9-1825, zoon van dan Fokke Wilkens 
en Antje Jans Bobaard), van heraep polderwerker. Zij 
trokken samen bij haar moeder in. Er werden in dit gezin 
Â zonen geboren: 
Teake Fokke geb. 26-11-1854 
dan geb. 4-1-1858 
Andries Fokke geb. A-1=1860 
Omstreeks 1882 vestigde het gezin zich in een woonboot, 
na Dokkum enige jaren te hebben verlaten (o.a. naar 
Amsterdam). 
De jongste zoon, Andries Fokke Wilkens, de latere "Robert 
Spier", trouwde in Dokkum op 11-2-1883 pet Eelkje 
Klevringa (geb. Kollum 13-7-1851, dochter van Jan Oedses 
Klerringa en Dieuwke, Jans Saturdag, ov. Workum 26-5-1915}, 
Andries Fokke en, Eelkje bleven bij zijn ouders in het 
schip wonen. Oorspronkelijk waa Andries Fokke van beroep 
poldergast. Na 1900 werd hij kermisreiziger, 
Zij hebben omstreeks 1883 cok nog op de vaste wal gewoond, 
waar zij gingen inwonen bij zijn schoonmoeder op de 
Steenen Dam no. 257a. Zij kregen vier kinderen, die allen 
in Dokkum werden gebaren: 
Tjitske geb. 3-8-1883 
Jaukje geb. 31-12-1885, ov. 11-1-1886 
Cornelia geb. 11-6-1887 
Fokke geb. 11-11-1891, ov. IB-1-1804 
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Na het overlijden van Joukje en Fokke en van zijn vrouw 

Eelkje en het huwelijk van zijn dochter Tjitske met Willem 

Corbie op Zá-5-1902, bleef Andries Fokke met zijn zoon 
Cornelis achter: Deze Laatste trouwde in 8-3-1B18 met 
Margje Nijhelt (geb. Jubbega 3-8-1884} en zij trok met 
dochter Eelkje (geb. Tijnje, Opsterland 14-4-1917) hij 
hen in. Het gezin van Cornelis werd met neg 2 kinderen 
uitgebreid: 
Aaltje geb. Akkrum 6-9-1019 
Andries geb. Opsterland 14-1-1021 

Daarna vestigden Cornelis en zijn gezin zich zelfstandig 
in een eigen schip. 
Andries Fokke Wilkens bleef alleen in zijn bootje achter, 

Gok Antje Jonkhof was na het vertrek van haar dochter 
Trijntje ap 27 aktaober 1910 maar Enschede alleen achter 
gebleven. Zodoende Erok Antje Jonkhof omstreeks 1920 
bij baar neef Andries Fokke Wilkens in in zijn bootje 
in de stadsgracht bij het asland, Zo aleten Zij samen 

hún vule dag zender AOW maar wel onder het genot van 
veel sterke drank. : 
Ka het overlijden van Antje ep 30 april 1930 An Workum 
bleef Andries Fokke Wilkens, alias Robert Spier, weer 

alleen achter In zijn weonboetje. Op 7-1-1941 schreef 

de Dockumer Courant: 
FZoo is het er dan toch van gekomen dat Willekes, beter 
bekend onder de naam "Oude Robbert" onderdak heeft 
gevraagd en gekregen in het armhuia. ZEijt woonschuit 
tekte en stond telkens vol water, zoodat de oude 
noodgedwongen en door de winter en voor het water moest 

wijken. De Heer Hardhult heeft van oude Hobbert de schuit 

gekocht, misschien dat, nu hem de gelegenheid is ontnomen 
onm in het voorjaar de schuit weer op te zoeken, hij zijn 
zwerversziel rust gunt in het armhuis", 

Andries Fokke Wilkens overleed op 10 februari 1945 in 
Cudkerk . 

Dokkum, 20 januari 1943 
DD, VAN DER WEEFF 

Koningstraat À 
G1OI LR Dokkum 
Tel. 05190-94975 
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KLAAS WIJNBERG 

Klaas werd op 13-4-1076 te Hollum op Ameland geboren, 
Zijn ouders waren Harmen Wijnberg, geboren 29-10-1903 
te Kollum en Aaltje de Jong, geboren 15-02-1807 te 
Sloterdijk. Toen Klaas in de zesde klas van de lagere 
school zat, verhuisde het gezin naar Dokkum, Monte Visser 
bracht hen met zijn vissersboot naar de vaste wal. Ze 
kwamen te wanen op De Dam P 118. 
Klaas waa 14 jaar en zacht om een geachikt kaantje.: Na 
enige rijd kreeg hij een baan als leerling-smid bij 
sierspid Bijlsma aan de Duivenhoek. Het wer was zwaar 
en òp 1-6-1441 veranderde Klaas van werkkring. Hij ging 
nu bij de Dockumer Autogarage NV, gevestigd aan de 
Woudweg, werken, De eigenaren waren: Keol, Wiarda en 
De Maan. Weppelman was directeur. Het voornaamste werk 
bestond uit het monteren van gasgeneratoren in Opels. 
Deze gasgeneratoren liepen op neotjesantraciet, hout 
en Lurf, Ket hout kwam van Oberman, dé antraciet en turE 
kwamen van Taornstra en lHlooghtemstra. 
Op 24-h-10945 rrad Klaas te Dokkum fn -het huwelijk met 
Jeltje Joustra. Jeltje waa een dechter van Jitze Jaustra 
{geboren 24-3-1892 te Dokkum) en Lijsbeth Loonstra 
{geboren 13-10-1889 te Dantumawoude)}, Het was het eerste 
huwelijk na de oorlog. De kosten bedroegen f 25, en 
een pakje shag. Wietse Eanaman voltrok het huwelijk. 
Ze gingen in de Steenhouwerssteeg wonen. 
In 1946 veranderde Klaas weer van werkgever, Als Je 
monteur trad hij bij M.Wouda Bzn aan de Oostersingel 
in dienst. Het werk bestond uit het repareren van Opels, 
In het begin van de jaren vijftig kwam een nieuw vervaer= 
middel, in de vorm van cen bropfieta, op de markt. Het 
merk was “De Solex". Dit was voor Klaas de aanleiding 
om bij Stellema aan de Legoweg te gaan werken. 
Klaas werd nu bromfietsmonteur en was tevens chef 
werkplaats. Mlet personeel bestond verder uit Gerrit 
Jellema (chef verkoop}, Wiebe Westra (manteur) en Kees 
Buwalda {leerling=monteur). Later kwam Sikke Meijer 
(monteur) er nog bij. Klaas deet in de 6 Jtar die hij 
bij Stellema werkte veel ervaring op. 
In 1959 beslaat hij elgen baas te worden, Zijn achoanvader 
had een Firtaenzaak op de Dijk D.51. Klaas sprak met 
zijn sthaonvader Jitze over zijn plannen am een eigen 
zaak te beginnen. Het pand waarin Jitze Joustra het beroep 
van fietsenmaker uitcefende, bestond uit 7 gedeelten. 
In het voorste werd het bedrijf uitgevefend en án het 
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achterste gedeelte achaerrelden enige kippen rond. De 
kippen hadden een ruimte van 3 meter bij à meter tet 
hun beschikking: Het rustige leventje van de kippen werd 
wreed verstoord. Klaas en zijn schoonvader hadden besloten 

dat de kippen moesten verhuizen, want An deze ruinte 
moest de werkplaats van Klaas komen. 
Op 9 maart 1959 begon Klaas vol goede moed als eigen 
baas. Ìa het begin waa het niet ze druk, maar langzaam 

en zeker veranderde dit. In febr. 1962 kreeg hij de 
gelegenheld om het voorste gedeelte erbij te kopen omdat 
zijn schoonvader naar de Koningstraat verhuisde. 
Het personeel bestond nu uit Frans de Groot, Mark Blom, 
Jappie Bandstra em zoon Jitze. Op het kantoor deed Biemie 
Holwerda de administratie. Andere bekende bronfietsmerken 
zoala Berini, RAP en HMW (“Het Meterisch Wonder") kwamen 
ep de markt. De HMW was de eerste bromfiets met veranel— 
lingen. Hij werd ontworpen door Jan Jonker uit Amsterdam, 
Behalve bromfietsen werden er nu ook grasmaaiers en 
buitenboordmotoren gerepareerd. 

In 1964 vond een verbouwing plaats. De zaak kreeg een 
toate pul. Cok werd er een benzinepomp An gebruik genomen. 
Toen schoonvader Jitze in 1970 besloot ermee te stoppen, 
nan Elaas de. zaken van hem over: Bekende Fietsnerken 

zoals J.E,R. (duustra'a Ferste Rijwiel}, Juneker, Burco, 
Phoenix en Germaan konden vanaf nu ook bij Klaas 

gerepareerd worden. - n 
Behalve de zaak van Klaas waren er neg 6 andere rijwiel 

zaken. De eigenaren heetten: Minze Wouda, Ydele de dong, 
Tjerk Hoogeveen, Wietze Kozendal, Jan Janssen en Tamme 
Feenstra. In 1980 werd het pand aan de Aalsumerpoart, 
waarin de smederij van Herman Bontekoe was gevestigd,’ 

gekocht. . 
Klaas moest zijn werkzaamheden wegens gezondheidsredenen 
Staken. Zijn twee zonen, Harry en Jitze, namen het raer 
over. Op 7-6-1990 werd er besloten met het bedrijf te 
stoppen. Daarmee verdween een bekende naam uit de deokkumer 

zakenwereld. 
Klaas woent nu met zijn vrouw in de Camphuyzenstraat 
nr. 70. Samen kunnen ze nu. genieten van hun kinderen 
en kleinkinderen. In zijn hek “Zeldenrust” plakt klaas 
af en toe een Lekke hand. Verder houdt hij zich met zijn 

kleine veestapel, schapen en pony's, bezig. Hij wordt 
dan vergezeld daar zijn trouwe hond Asta. 

HENK AARTSHA 
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GENEALOGIE VAN DOUWE JANS HOLWERDA 

II-a 

Douwe Jans Holwerda, zoon van Jan Douwea Holwerda 
(schipper) en Antje Pieters, geboren te Holwerd 
in 1796, gedoopt te Metslawier ep zondag 1 mei 1825, 

slaper, overleden te Metslawier op vrijdag 11 oktober 
1830, 43 jaar oud. 

Hij is getrouwd te Üostdongeradeel op zaterdag 20 
mei 1820, opn 24-jarige leeftijd, met Renske Jans 

Vlastra, 26 jaar oud, dechter van Jan Abea Viastra 
schipper} en Sytske Hesscle, geboren te Holwerd 
op vrijdag 30 augustus 1793, dienstmeid. 

Dit dit huwelijk: 

1 Jan Douwes Jlolwerda, geboren te Metslawier ep 
wornlag 30 mel 1821, gedoopt aldaar, volgt onder 

=d. 
2 Sijtze Douwes Holwerda, geboren te Metstauter 

op donderdag 19 december 1822, gedoopt aldaar 

op zondag 19 januari 1823, volgt onder III-b. 
3 Abe Douwes Holwerda, geboren te Metslawier op 

maandag 15 november 1824, gedoopt aldaar in 1825, 
volgt onder IT=c. 

& Pieter Douwes Holwerda, gebofen te Metslawier 
op zondag 15 april 1827, gedoopt aldaar in 1827, 

5 Antje Douwes Holwerda, geboren te MHetslawler ep 
zaterdag 3 juli 1830, gedoopt aldaar op zondag 
29 augustus 1830, 

6 lessel Dauwes Holwerda, geboren te Metalawier 
op dinsdag 30 oktober 1832, gedoagt aldaar op 
zoudag 6 januari 1843, gardenier, overleden te 
Metslawier op zondag 18 juni 1881, GB jaar oud. 
Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op zaterdag 
1á& mei 1859, op Zö-jarige leeftijd met Trijntje 
Hotes Dijkstra, 26 Jaar vud, dechter van Bote 
Klazes Dijkstra (gardenier) en Aaltje Jelles 
Holwerda (naaister), geboren te Aujum in 1833, 
arbeidster. 

1 Douwe Douwes Holwerda, geboren te Metslawier op 
woensdag Jl december 1834, gedoopt aldaar in 1835, 

  

  

Jan Douwes Holwerda, zoon van I, geboren ke Hetala= 
wier op woensdag 30 mei 1821, gedoopt aldaar, boeren-— 
knecht, Hij is getrouwd re Oostdongeradeel op zater= 
dag 15 met 1847, op 25-jarige leeftijd met Trijatjc 
Annes Buwalda, 25 jaar oud, dochter van Anne Kernelis 
Buwalda en Grietje Hand, geboren Le Marre in 1822, 
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dienstmeid. Uit dit huwelijk: 

1 Renske Holwerda, geboren te Morra op vrijdag 28 

april 1848, 

Sijtze Douwes Holwerda, zoon van IT, geboren te 

Metslawier op donderdag 19 december 1822, gedoopt 
aldaar op zondag 19 januari 1823, boerenknecht. 
overleden te Anjum ep woensdag 23 januari 1861, 

JA jaar oud. 

Hij ie getrouwd Ee Oostdongeradeel op donderdag 

16 december 1847, op Zä-jarige leeftijd {1} met 
Boukjen Tjepkes Montsma, 27 jaar oud, dochter van 

Tjepke Pieters Monutsma en Aaltje Jans Wijbeama, 
geboren te Anjum in 1820, arbeidster. 

Uit dik huwelijk: 
L Douwe llolwerda, geboren te Anjum op dinsdag 18 

aprijl 184B, 
Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op maandag 28 

juli 1856, ep 33-jarige teeftijd (2) met Aukje Everts 
van Kammen, 5 jaar oud, dechter van Evert Sjoerds 
van Kaamen en Janke Sybolta Faber, geboren te Kollum 
in 1851. (Zij was Ìater getrouwd met Ynze Dirka 

Jelsma.) 

Abe Douwes Holwerda, zoon van T, geboren te Metella 
wier ep maandag 15 november 1824, gedoopt aldaar 

in 1825, boerenknecht, overleden te Oosternijkerk 

op woensdag 15 juli 1868, 43 jaar oud. 
Hij ie getrouwd te Oostdongeradeel op zaterdag 17 
mel 1856, op Jl=jarige leeftijd, met Trijntje Pieters 
Zwact, 21 jaar oud, dochter van Pieter Dirks de 
Zwart, gardenier, en Sijke Jana Scheepstra, geboren 

te Costernijkerk in 1820, 

Uit dit huwelijk: 
1 Sijke Holwerda, geboren te Oosternijkerk op donder- 

dag 26 Februari 1857, arbeidster, overleden te 
Liaesaens op zondag 25 juli 1947, BO jaar oud. 

Zij is getrouwd te Oostdongeradeel op zaterdag 

18 mei 1878, up 21-jarige leefrijd mer Wiebe de 
Jong, 22 jaer oud, zoon van Meindert Jans de Jong 
en Bijtske Wiebes Jeltema, geboren te Licessens 

in 1856, arbeider. 
2 Douwe Holwerda, geboren te Oosternijkerk op maandag 

Il oktober 1858, 

  

M.llolwerda, De Pelfinne 10, 9125 JK Metslawier, 

5192-2107, 
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TOORNSTRA, 

een echte Dokkumer familie 

Soms is het wel eens noodzakelijk en vaak werkt het zeer 
verhelderend alg je in verband met familie-onderzoeken 
oudere mensen opzoekt waarvan je denkt het verlossende 
woord te kunnen „krijgen als je wet het onderznek wat 
vast dreigt te raken. 
Zo kwam ik naar aanleiding van een, publikatie in de 
Dockumer Courant van, oktober j.l. betreffende de familie 
BEWIE op bezoek bij dhr. Pier Toernstra aan de Dijk in 
Dokkum. Aanleiding daartoe was dat in de BEWIE's oak 
een FOORNSTEAN voorkomt. Na een vurtje herinneringen 
opgehaald te hebben, kwamen we eigenlijk niet veel verder, 
alrhans niet wat dk verwachtte in het belang van mijn 
onderzoek. 
Dat hij op de hoogte was van mijn komst was wel duidelijk, 
want hij had een “stamboom! klaar liggen op zijn ouda 
bure en zei, "dat ik daar misschien wat aan had". Het 

- bleek een genealogie te zijn van de echte Dokkumer Familie 
TOORNSTRA, met 7 generaties. 
Thuis gekomen met de genealogie kwam al gauw de "missing 
link" te voorsthijn waar om gezocht werd. De middag waa 
dus beloont, Maar om de genealogie zomaar terug te 
brengen, zonder er verder iets mee te doen, zou jammer 
zijn, want aan deze stamboom zullen misschien vele andere 
onderzoekers uit de regio Dokkum wat kunnen hebben. Met 
toestemming is er een kopie van gemaakt en heb ik kontakt 
gezocht met diegene die de genealogie heeft gemaakt. 
Dat nu heeft ertoe geleid dat ik de genealogie heb 
aangevuld en alles In de computer heb opgeslagen, zodat 
er eén mooie uitdraai In tekatuitvoering, samen met 
indezlijeten nu in het streekarchief in Bokkum ter inzage 
ligt en nu eigendom van de vereniging is. 
De genealogie 1e nu een parenteel en bevat meer dan 300 
personen, Ca. 120 huwelijken en een aantal kopieen van 
overlijdensadvertenties, 
Mochten er leden van de vereniging zijn die de parenteel 
in de computer willen hebben dan kan ervoor gezorgd worden 
dat die op diskette wordt toegezonden, mits men mij een 
lege diskette ‘toestuurt met retourporto, dan is de rest 
geheel gratis. 

  

GERRIT BOUMA, Holwerd. 

Onderstaand volgt een kleine indruk van de eerste twee 
generaties, 
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I.1 

IE.& 

F eriks Toornstra (1), geboren circa 1733, 

Le den 27-0l-18L8 te Dokkum. Gehuwd 01-05-1785 
te Dokkur met Wilhelmina Jocobs Koens (2) (1.2), 
geboren circa 1759, overleden 4-06-1831 te Dokkum, 

dochter van Jacob Koena (3) en van Aaltje Andries 

„, Uit dit huwelijk: 

Pie (aj CEI. geboren 17-03-1786, gedoopt 
26-04-1786 te Dokkum. 

2 Frederik (6) (II.2), geboren OB-12-178/ te Dokkum, 

gedoopt 23-12-1787 te Dokkum. 

A Dara 7) (EI.3), geboren Ü1-06-1789 te Dokkum, 

gedoopt 21-06-1789 te Dokkum. 
4 Pieter (zie Il.4}). 
5 Jacob (10) (TT.6), geboren OG=0i-1793 te Dakkum, 

PR-07-1793 te Dokkum. 

6 Ee (IL.7}, geboren 25-02-1797 te Dokkum. 
gedoopt 22-03-1707 re gekkum: 

Eelkje zie II.,ä). 

, Erres (La) CE, geboren 25-10-1800 te Dokkum, 
wedoopt 12-11-1800 te Dokkum. 

g Jacab (14) (II.10}, geboren 03-05-1803 te Dokkum, 

gedoopt 25-05-1803 Ee Dokkum. 
Il Elaas (zie II,il}. 

Pieter Toornatra (8). Bij zijn huwelijksvoltrekking 

wad hij timmerman en doodgraver. Geboren 09-08-1791 

te Dokkum, gedoopt 21-08-1791 te Dokkum, timmermans” 

knecht, overleden 32-06-1854 te Dekkum, Gehuwd 

ij-12-1813 te Dokkum mer Gerriftje Birks Feenstra(9) 

(IE.5), geboren circa 179L te Dokkum, dechter van 

Dirk Feenstra (17) en van Tjitske Gerritse (18). 
i i uwelijk: 

1 welkelnir Ie, geboren circa 1814 te Dokkum, 

overleden 22-06-1858 te Dokkum. ‚ 

2 Durk (20), geboren 12-10-1815 te Dokkum, inland- 

sche kramer/koopman, overleden 29-01-1869 te 

Dokkum. Gehuwd 13-06-1841 te Dekkum met Alexandria 

Henrtette Kellema (21), geboren circa 1814 te 

Dokkum, arbeidater, dochter van Geertje Jacabs 

Gh). 

3 re en 05-10-1817 te Makkum, scheepsT 

tinmerknecht, overleden O8-07-188% Le Dokkum, 

begraven te Dokkum op het Balwerk. Gehuwd 

11-05-1845 te Dokkum met Aatje Jahannese Glas 

(23), geboren 04-06-1821 te Dokkum, overleden 

05-06-1905 te Dokkum, begraven te Dokkum op het 

Bolwerk, dochter van Johannes Piers Glas (60) 

en van Johanna Hiddes Wend (61). 
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Tjitske (24), geboren 30-07-1819 te Dokkum, over- 
leden 16-02-1904 te Leeuwarden. Gehuwd met Minne 

Fokkes (25). 
Pieter (26), geboren 28-12-1826 te Dokkum, over- 
leden OG-0O/-1828 te Dokkum, 

Pieter (27), geboren 8-12-1830 te Dokkum, over= 
leden 17-12-1830 te Dokkum. 

II.8 Eke (Eelkje) Toornatra (12), geboren Oó-11-1798 

te Dokkum, gedoopt 28-11-1798 te Dokkum. 
Kinderen: 

1 Jacob (28), geboren 26-06-1824 v& Dokkum. Gehuwd 
net Geesje Jonker (29), gehoren circa IB27T we 
Oldemarkt, overleden 00-11-1869 te Steenwijker= 
wold, dechter van Grietje Jonker (78). 

II,llklaas Toernstra (15), gehoren 19-06-1806 re Dokkum, 
gedoopt 09-07-1806 te Dokkum, arbeider/turfmeter/ 
turfdrager, overleden 26-05-1888 te Dokkum. Gehuwd 

2i-0l-1827 te Dokkum met Aaltje Nijhuis (16) (II,12), 
geboren 22-12-1805 te Dokkum, arbeidster, overleden 

Ol-00-1869 te Dokkum, dochter van Christiaan Nijhuis 
(30) en van Johanaa Nievlaas Hes (31). 
Uit dit huwelijk: 

1 
2 

3 

Darentje (32), gebaren 14-10-1826 te Dokkum. 
Nicelaas (33), geboren 17-06-1828 te Dokkum, 
Christiaan (34), geboren 0403-1830 te Dokkum, 
arbeider. Gehuwd (1) 30-09-1849 te Dokkum met 
Antje Meliema (35), geboren circa I8I6 te Dokkum, 

arbeidster, dochter van Jacob Sijbes Mellema 
(80) en van Srijntje Jans (BIj. Gehuwd (25 

Û4-10-1887 te Dokkum met Marijke van der Veen 
(36), geboren circa 1836 te Kollum, dochter van 
Jan Sapes van der Veen (86) en van Wobbina Tjebbes 
Ploeg (87). 
Dara €37), geborren 22-02-1436 te Dokkum. 

Nicolaas (38), geboren 10-10-1847 te Dokkum, 
arbeider, Gehuwd 13-11-1850 te Dokkum met Durkje 
Ranner (39), geboren circa 1836 te Dokkum, dochter 
van Berend Feikes Ronner (81) en van Dutkje 
Pieters van der Schaaf (92), 
Jahanna {40}, geboren 03-07-1840 te Dokkum. Gehuwd 
17-11-1861 te Dokkum met Geert de Vriese (41). 

Frederik (42), geboren 04-02-1842 te Dokkum. 
Elaas (A3), geboren 25-01-1845 te Dokkum, 
arbeider{/koopman, overleden 24-03-1904 te Cronin= 
gen, Gehuwd 31-05-1868 te Dokkum met Elske van 
der Wal (44), geboren 14-07-1846 te Dokkum 
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TOPONIEMEN en 

uit 

BOERDERIJEN 

de PROCLAMATIEBOEKEN (9) 

Zie voor voorwoord en bedoeling Sneuperd 12 en 

13. Het genoemde cijfer is de bladzijde uit het 

Proclamatieboek: 100v betekent de ongenummerde 
achterkant van bladzijde 109. Ter ordèntering ie 
hier en daar aan de rechterkant van onderstaande 

bladzijden (uitspringend) het jaartal genoemd 
waaruit de akte afkomstig is. 
De akten komen uit het Praclamatieboek M 3: 1641 
tot 1655. Op het RA aan te vragen als 13-27, 98. 

108 

10av 

113 
11dv 

1läv 
1láv 

1156 
116v 
117 

119v 
121 

123v 

125 

Reyner Jellea koopt sate te Aalsum, Jucke 
Jacobs gebruiker, 50 pm, gekocht van Jhr 
Oene Andries van Albada gg à 91 aa 7 stre, 
niaerversoeck Cornelis Wiegers 
Landen te Engwierum, "gelegen opt Nes" 

Landen op de Lange grou te Nijkerk 
Leggende in de hornen te Anjum 
idem 
Executordale verkoop van een sate Lieuwe 
Cornelis js bruijkende te Anjum, “ten 
profijte van Gabbe Wiegers Botma, ten na 
dele van Idske Rommertama 
De kleine Loon te Ee 
Vier pm te Nijkerk, "de halve Hocht" 

Iept Sybes CU kopen sate te Engwierum, 
self bawoner, gekocht van Humu Sievens CS, 
Feije Tierx versoekt het niaer 
t Hoochiem te Anjum, 2pm + huis 
Minse Takes CU kopen cleijne sate tot Ee, 

23 pm, 7 flor + 2/3 Cloreen, 35 gg huur, 
gekocht van Johan van Aylva à 66 gg 
Slouck Alle dhtr op de Eewal by de Claer- 
camperbrugge (Hiaure?) koopt sate te 
Sybrandahuis, 102 pm, #8 fler., gekocht 
van Aesge Allerts voor 15556 gg 
Ebel van Meckema, wed. Humalda tot Ee et 
Jhr. Minne Houwerda van Meckama kopen sate 
te Aaleum, meijer Hendrick Joannes, 40 pm, 
gekocht van Jhr. Wibrant van Roord CS à 
150 aq : 
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136 

126 

129v 
141 

133v 

134v 

135 

136v 

147v 

138 

139 

140 

141 
Laiv 

1434 

145 

146 

148v 

151lv 

Executorjale verkoop sate te Engwierum, 

meijer Upt Sybes 

Executoriale verkoop sate te Morra, meijer 

Aefke Scheltinga 

Tapperie van Aenjum executoriaal verkocht 

2/9 part van een sate te Engwierum execu- 

tortaal verkocht, bewoner Upt #ybes 

idem 1/6 part van een sate te Morrâ, bewo 

ner Aeffles Scheltinga 

2 Pm te Licessens, "met acght ackers met 

de eijgendom van de Bilgreppel, leggende 

op het langhlandt, de wegh ten oosten, het 

jongerleen tên zuijden 
Huis, tuin en backovens te Lioessens 1650 

Brouhuijs en brougereedschappen te Aendum, 

2009 gg 
Huijs "bij de schipvaert" te Anjum 

2 PM greijde "op de Scherne" tot Ee 

De tapperie te Metalanier, 1250 gg 

Timmerhuijs (635 gg) en panwerck (2750ag) 

bij Damzijl,buijten de Hanspoort 

Land "leggende tot Wetzens in de aroote 

Couwen in't mienschar avnde met deelpaelen 

afgedeelt" 

Land "over de hoydan op de muncke Colcken” 

te Morra 

Land te Wetzens "aen de meer", de meer ten 

oosten, de groote Couwen ten zuiden 

De wagenmakerij te Anjum 

5/6 deel van een sate te Morra, koper 

Hendrick Joans (zelf nog 1/6 deel), aroot 

106 pm, huur À 42 etrs (huurder na 2e j 

2000 ga terug betalen} gekocht van Aefke 

Luitjens, weduwe v. Taecke Scheltinga voor 

5315 ag 
JE Hia van Eminga, wed. Harinxma Van 

Zijtzema, koopt gate te Aelsum, gebr, Joan 

Sytzes, 60 pm, 22 flor. gekocht van 

schelto van Aminga (7) in qa à 55 ag 

Sate Allertema tot Out Terp tot Ee, execu- 

tordale verkoop van het 4/7 deei van 60 pm 

bruiker nu wijten Pybe Thomas, voor zijn 

erven (145 idem) 

2 pn te Anjum “Trin Fenne”, Hellinghwegh 

ten zuiden 1651 

A pm bouwland "de Laepe" qd’ Steenfacxwegh 

ten oosten, de dyxzaetsen ten zuiden te Ee 

A pm meerlandt int mienschar te Juswier 

158 

153 

153 

155v 

158v 

162 

163 

163v 

164 

164 

biviue Hilarius, de te leeuwarden koopt 
sate Le Anjum, bew. Jan Tiepckes, 40 pm, 
18 jaren "zoals Vvercopers dezelfe van het 
landschap hebben becomen”, gekocht van Mr 
Hendricus Dominici Chirurgijn, 5006 eg 
Minne Houwerda van Meckema koopt gate te 

‚Gostrum, 45 pm, 1%% Cloreen. gekocht van 
duff. Bauck van Roorda, huisvr. van Ritske 
van Eysinga, à 90 gg 
Huis te Metslawier "hebbende de achole 
aldaar ten coaten" 

“Het out Tichelwerck genaempt" tot Oostrum 
1545 gg 

Dr Amilius Huber kaopt Hornstra te Ee, 60 
pm en 4 schar aen de dvexk (geteeckent 
voor een pm ieder), 20 flor. gekocht van 
Gerrit Crab à 65 99 165 
Een gortmeulen CÂ te Aenium, koper Sytaa 
Clases van Wytze Piers voor 5âû gqq {huie 
250 gq7} 

Executorjale verkoop van de tapperie te 7 
(Metslawier } 
Sluck Aebinga van Humalda en zijn vrouw 
Juffr. Ebel van Meckema en Jhr. Minne 
Houwerda van Meckema alk de helft koper 

van "een saete staende in een bequaen zee- 
dycek" 107 pm, met de gerechtigheid "vant 
oversetten nae Collumersijl" bezwaard met 
6 flor 1 oord, Claës Douwes huurder à 350 
gg en een verschot: van 1200 cq, aélegen te 
Engwierum "de oude schana genaent", ge- 
kacht van Wilhelmus van Tuinen A 91 gg 

. 165: 

Frederik Willems koopt sate tea Oostma- 
horne, 63 pm. Feijtema, Allert Jansen nog 

3 jaar huurder à 4 gg + vrijheid van dij- 
ken, Wederom inbeurende de grondpacht van 

de huizen te Oostnahorne, gekocht van Oene 
Gerrits als crediteur (dus executorldale 
verkoopt) à 20 qq 

Eis van Eminga koopt halve sate te Ee, 

Claas Jelles bewoner, gekocht van Euijbert 
Fransen Stockman tot Campen voor 1327 99, 
Niaerversoek van Haring van Sijtama 
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168 A pm greidtlandt tot Tibma, in een stuek 
meenschar, de Brefenne genaenmt 

168 6 pm, hebben de Steenvacqwegh ten westen, 
te Ee 

171 Egbert Itskema, bgm tot Dockum, en Tryntie 
Berents Crab, kopen sate te Anjum, 62 pm, 
16 flor, gekocht van Freerck Clasen woor 

4320 ag 
172 Euis hebbende de moelenaersheem ten oosten 

{geen plaata gen.) 
172v Executoríale verkoop van Junia te Anjum 

(Inia?}, 60 pm, ten verzoeke van de fami- 

lie Botma (idem 181v) 
172v Executoriale verkoop van sate te Anjum, D2 

vn, ten voordele-van Abe Roelleffs, bewo= 
ner Claes Sybrens 

174v Huis te Morra "aen de loon gelegen” 
174 Stuk land te Nijkerk, "de Peynatyen” 
17 Wobbel Claaasea ende Claas Andries tot 

Sybrandahuijs kopen aate te Aalzum, 38 pm, 
gekocht van Here Barent Coenders à 3) gg, 

niaerversoek van Cornelis Bosman 
178 Huis + twee calckovene, "lasckhuija(?i 

waarde 100gg" te Ezumazijl, verkocht voor 

400 gg R.T, 

IRHOUD: 
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