
REDAKTIONEEL

Langzamerhand  begint  ons  verenigingsblad  "De  Sneuper"  de  vorm  te  krijgen  die  de  redaktie  voor  ogen  stond  toen  in  het  vorige  jaar  tijdens  een  aantal
werkvergaderingen een bepaald concept werd opgesteld. De veranderingen in dit nummer zijn minder sprekend en in het oog vallend dan in het eerste "nieuwe"
nummer, maar toch: de schrijver staat vermeld aan het begin van zijn/haar artikel en de inhoudsopgave onderging ook een verandering. Gezien de positieve reakties
die het bestuur en de redaktie ontvingen na het verschijnen van de vorige uitgave zijn we op de goede weg en wordt de verandering alom gewaardeerd.
De redaktie is ook blij met de reakties die binnenkwamen op de formulieren waarop de leden hun onderwerp van onderzoek konden invullen. Het ligt in de bedoeling
dat in de komende nummers meerdere vragen/verzoeken van leden ingewilligd kunnen
worden.
Zo werkt Henk Aartsma aan een complete lijst van de op de leeszaal van het Streek-
archivariaat  aanwezige  genealogieën  en  genealogische  aantekeningen,  worden  er
pogingen in het werk gesteld om leden te interesseren voor het plaatsen van
kaart-materiaal  en  het  bespreken  daarvan  en zullen de eerste  resultaten
verderop in dit nummer terug te vinden zijn.  De redaktie blijft het op prijs
stellen dat er  dergelijke vragen komen.  Op die  manier  weten wij  wat  de
lezers interesseert en komt er een wisselwerking tussen redaktie en lezers.
Nogmaals, dergelijke reakties zijn welkom.
Voor wie niet vanaf het begin lid is geworden van onze vereniging bestaat
de  moge-lijkheid  om  oude nummers  van  de  Sneuper  alsnog  in  bezit  te
krijgen, er zijn nog meerdere exemplaren beschikbaar. Neem gerust kontakt
op met de redaktie. (De prijs bedraagt f 2,50 + eventueel de portokosten).
Door het wegvallen van een 2 in het colofon van het eerste nummer van dit
jaar, was het niet erg duidelijk welk nummer van de Sneuper voor u lag,
deze keer is duidelijk te zien dat het nummer 24 betreft. Een nummer waarin
de Speurtocht door Noord-OostFriesland (uit de aantekeningen van Doede
Kamminga) al de derde aflevering beleeft. Deze keer worden Engwierum en
Dokkumer  Nieuwezijlen  bezocht.  Veel  ruimte  is  gereserveerd  voor  een
artikel van de heer Tiesma over de armoede in de vorige eeuw. Het is de
heer Tiesma al net zo vergaan als velen van ons: bij de naspeuringen naar
je eigen familiegeschiedenis kom je ook vaak andere dingen tegen die "te
moai om wei" zijn.  Misschien kan een ander er  verder mee. De redaktie
nodigt graag leden uit die ook iets dergelijks zijn tegengekomen om in de
pen  te  klimmen  en  daarover  een  artikel  te  schrijven  voor  ons  eigen
verenigingsblad.
De kopij voor het volgende nummer moet 15 augustus in de postbus liggen
waardoor nummer 25 eind september bij u in de bus kan liggen.
Veel leesplezier.

Namens de redaktie, R.
Tolsma.

VRAGEN  EN  ANTWOORDEN

In de afgelopen tijd zijn de volgende stukken binnengekomen, ingezonden door leden en door hen

beschikbaar gesteld aan een ieder die daarin belang stelt:



- Een parenteel van Klaas Frederiks Toornstra te Dokkum

bestaande uit 19 bladzijden, lopend van 1773-1907 en voorzien van meerde- re registers, ingezonden door G. Bouma, Holwerd (zie ook Sneuper 23)

- Een verslag van een onderzoek naar de voorouders en het nageslacht van Jan            Yedes en Yede Jans de Jong te Hoogebeintum, 30 bladzijden, lopend van            1720-1932, vele 

kopieën van originele stukken en een kwartierstaat van          Dirkje Jongbloed. Het onderzoek werd verricht door J. Hoekstra te Ferwerd, na een vraag van Y. Hiemstra-Alberda 

te Dokkum.

- Meerdere stukken, ingezonden door Mente Holwerda te Metslawier:

*Huwelijksklapper van Onderwierum 1658-1750 (prov Groningen)

*Huwelijksklapper van Tinallinge       1607-1750

*Huwelijksklapper van Winsum (Gr)  1654-1750

*Huwelijksklapper van Baflo en Raskwerd van  1648-1750

*Huwelijksklapper van Bellingeweer en Ranum 1668-1750

Deze klappers zijn door Holwerda gedownload uit het BBS "Let's get digital" te Leeu-warden. Ook complete en deel-genealogieën kunnen van dit BBS worden gedown-load. Info files 

verstrekken informatie over microfiches, publicaties, organisaties, verenigingen en diverse programma's zijn tevens aanwezig. Meer informatie bij Mente Holwerda, Pelfinne 10, Metslawier.

De heer Holwerda zond ook een deel-genealogie in van de familie Botma, met allerlei extra aantekeningen.

Aandacht vraagt de heer Holwerda voor onderstaande stamreeks van Renske Jitzes Dijkstra. Wie heeft meer informatie over de voorouders van Jetze Ates Dijkstra ?



Mevr. A,5.C van Maura — Schijfsma laat ons waien dat haar onderwerp van onderzoek 
de familie Schrader ls. Deze farrilie, welke vele Academisch geschoolde lieden In 
Friesland en aiders talda, is oorspronkelijk afkomstig uit hel graafschap Banthaim. 
De heer M.K. Visser houdt zich bezig met de geschiedenis van Paesens en Moddergat, 
waarover hij in 1987 "Vinzers van Faszens an Moddergat” publiceerde, de parsnteal 

van Tlate Gerlofs Vister an de kwartierstaat Vlaaer — Van der Helm. 

  

INGEBOEKT 

Oa FAF (Freonen fan de Argiven yn Fryslân) publiceerde bij gelegenheid van haar 10- 
Jarig bestaan een overzicht van alle 261 door deze stichting vervaardigde klappers. 
Het bijzondere aan dit overzicht is dal de klappers per gemeënte geroemd wòrden, 
zodat geïnteresseerden direct weten vat er al van oan bepaalde gemeente voor han= 
den is aan klappers. Hat overzicht bestaat uit 12 bladzijden en is verkrijgbaar blj de 
FAF en op het Ryksargyf. 

Da orovincis Friësiand vervaardigde, in samenwerking met het Aykaargyf, een vouw 

blad et alle benodigde informatie ovar de openbare archieven in Friesland. Van elk 
archief wordt verteld: het adres, waar mên de archieven kan raadplegen, het lele- 
toonnummer, de persoon tot wie man zich kan wanden, de archieven welke ter inzage 
zijn, de openingstijden en verdere opmerkingen. Dit handige overzicht is verkrijgbaar 
op het Rykaargyf | 7 bladzijden), 

in Gens Nostra, mei 1603, werd door de heer P.A, Visser gan belangwekkend artikel 
gepubliceerd ovar da familia Schregardus. 

Ons lid, de heer A. Tolsma, De Lyte Ein 16, 9137 SH Oosternijkerk, tel, 05192- 
41593, voltooide In de afgelopen tijd een uitputtend onderzoek naar de nakomelingen 
van Hendrick Cornelis’ en Aynck Tyarckdochter, echtelieden uit Sneek. De resultaten 
werden neergelegd in san boekwerk van 227 bladzijden met @0 foto's, Aientallen 
kaartjes, advertenties en andere illustraties, mat als titel: “Het Tolama-Lamminga 
hoek”. In de loop van het onderzoek werden ook de wapens Tolsma an Lamminga ge- 
registreerd, Het boek beschrijft de geschiedenis van de familie vanaf 1 660 tot haden 

waarbij 260 Tolsma's an 130 Lamminga's de revue passeren lerwijl er In totaal 8A0 
personen in het beek voorkomen, gemakkelijk op te zoeken via san uitgebreid register. 
Van vrijwel eik familielid is een uitgebreide beschrijving opgenomen, waarbl vooral 
aandacht was vaar woonplaatsen, beroepen, handels en leefwijze. Van de siamvader 
Jehan Somnelis', tolbaas op Huyickenstein onder Oosterlittens, bijvoor-baeld is een 

beschrilving opgenomen van t1 bladzijden. Door de vale historische gegevens die in 
het boak verwerkt zijn, is hat boek voor velarlel personen van waarde. Oak kan de ma— 
nler van werken een leder die zelf bezig is met onderzoek naar de familiegaschiedanis 

op nleuwe ideeën brengen. Het boek Ie In eigen beheer uitgegeven en is bij de schrij- 
var ta verkrijgen voor f 39,- (lhuisbezorgd!). 
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TOPONIEMEN en BOERDERIJEN uit de PROCLAMATIEBOEKEN (10). 

De akten komen uit het Proclamatiebaek M 3: 1641 tot 1655. 

Op het RAaante vragen als 13-27, 88, 

178 Jr. Leo van Wijtsema kaapt sate te Anjum, 22 pm, gekocht van 

Egbert van ltskema 150 gg 

ai ZpmtelLioessens "Op de Velingen” 

181 10 pmuit Siniate Anjum, 34 pm groot, by Jantie Minnes 

mêtterdoat ontruijmt 1654 

182 Huiste Morra, de herberghe ten westen 

183v Feije Tiercx koopt sate te Midhuizen te Ee, 80 pen, nog 7 jaren 

huur voor Rienck Janssen, 25 flor., gekocht van Tiets van Six- 

ma, weduwe Osinga, 57 gg 

185 ärietman Schwarzenbergh koopt huijsstede tot Niawier + huis + 

stem, 10 strs huur, gekocht van Simen Ales (bewoner) voor 80 

gg, hebbende de Kerkelanden ten o, de wegh ten w‚ de 

weesvoogden ten 2 

190 Feije Tiercx koopt sate te Engwierum bewoner Michiel Oenses 

T2pm+ 1/4 van 80 pm dyckzaetsen, gekocht van Henricus 

Beilanus voor 1 106 gg, niaerverscek van Sioerd Hillas en 

Cernelis Bosman 

190v Heinricus Beilanus koopt haive sate opt Mieuland Engwierum, 

bewoner Jarich Siolles, Fedtien Fermes heeft andere helft, 

gekocht van Watse Pieckes „79 gg 7 strs + het 1/4 part van een 

koij bij Minne Simens gebruijckt voor 125 gg 
182v verkoop 15 einsen land te Anjum, hebbende Bieucke Heegh ten 

zuiden 

195v Romcke Feddrix koopt sate te Ee, 105 pm, zelf bewoner, 28 
flor. gekocht van Doedt van \dzaerda, weduwe Jarich van 
Hottinga „1 20 gg 

201v Verkoop 1 2 pm landte Niawier, bestaande uit oa: 5 pm de 
boonies genaamd 2 pm het verwijne lant genaamt 1655 

203 Verkoop 13 pmlande 1/3 deel van 38 Pm “de pelfenne” 

(puelfenne) genaamd te Metslawier en Morra, & flor. 

203 Huiste Morra, hebben t gemeene Lyckpadt ten westen 

205 _Hemmingh Georg van Andreae en Frouck van Scheltema kopen 
een sate te Morra, 106 pm, 36 Flor, gekocht van Hendrick 
Jaens, 75 ag 1656 
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207 Twee pm greide tot Anjum “de Styckelcamp” 
207 Anna van Wijtsma koopt Obma State te Ee, 90 em, zingel,stins 

toorn enz. van Leo van Wijtsma (kopy) 
207v Poppo van Burmania koopt sate te Aalzum, 75 Pm, Meijnse 

Takes was gebruiker, 19 flor., gekocht van Wibrandus van 
Roorda, B6 gg 

209v Huijs en schuiĳrke te Metslawier: hebbende de Kercke en 
Kerckehoff ten oosten, de Schole ten zuiden 

209v Land in de buijrfen tot Metslawier 
210v Verkoop huis + vrie tapperie te Engwierum 
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