
REDACTIONEEL. 

Hesta leden en lezers, nu de vakantiepericde waer achter de rug 

ja en naar vij hopen iedereen voldoende heeft kunnen bijtanken en 
vailig thuis is gekomen, kunnen we de komende tijd de hobby wear 

op pakken. 
Misschien dat deze Snauper weer een bron Ás van nieuwe gegevens 

of ideeen. Tijdens de vakantieperiode heeft de redactie niet atil 
gezeten en na enkele vergaderingen hebben ve deze keer toch wel 

een enigszins speciale Sneuper samengesteld. 
Eet aanbod genealogleen overtrof, zodat hier vooreerst een kaus 

uitgemaakt moest worden, maar het speciale ligt in het feit dat 
gedurende de maanden sept. — nov. onze tentoonstelling over 
“kloosters” van start is gegaan in het museum "het Admiraliteits- 
huis" te Dokkum. 
Om dit ta realiseren is doer een commissie veel werk verzet en 
heeft de opening op 11 sept j.l. plaata gehad. 
Helaas vas het ons niet mogelijk de Snauper voor die datum ta 
laten verschijnen. Toch hebben velen gehoar gegeven aan de oproep 
vla de regionala pers en waren bij de opening aanwezig. Zie ook 
da verdere informatie In dit blad over de tentoonstelling. 

Het toont weer een stukje PR, die naar wij hopen, evenals de 
‘apen dag' van twee jaar terug, een positive uitstraling geeft 
aan de vereniging. Mocht u aan deze tentoonstelling sean bezoek 
willan brengen dan vernemen We graag nadien uw reacties voar 
plaatzing in het decenbernmaer. 

Bankzij dat. er steeds pear leden komen die copy Anlaveran voor 
plaataing zijn wij instaat het hlad woor onze lezars tot gèn 
interessant geheel te maken, BIJ daarom uw bijdrage leveren en 
stuur ons regelmatig copy toe evenals vragen ovar en voor uw 

onderzoek. 
Voor dae lezers die nog geen lid zijn bestaat de mogelijkheid pen 

bijdrage te leveren aan het behoud van plaatselijke- en regionale 
historie door lád te warden zonder zelf wet een onderzoek, bezig 

te hoeven zijn. Iedersen ia welkom. Misschien iets voor UT 
Wilt u zieh aerst inhoudelijk op de hoogte stellen van ons blad 
vraag dan een proefnummer (tel. 05190-94408} of loop langs de 
VUV. Ook op de atudie- of leeszaal van de bibliotheek kunt u 

tarscht voor oudere nummers an jaargangen. 

Hat volgende nummer warschijnt eind december 1993 en de copy 

daarvoor moet uiterlijk 15 november a.s. in ons bezit zijn. 
Tatslot wensen ve een teder waer vaal leespleziar toe. 

namens de redactie, e„amits. 
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BESTUURSMEDEDEL INGEN. 

Dit Is de derde vernieuwde Sneuper alweer die uitkont. 
Madat. iederman van een verdiende vakantie weer terug 1s gekomen 
en ala u in Nederland bleef het weer misschien niet altijd men 
werkte bagint nú toch veer hat normale laven. 

De tijd gaat gewoon door en we kumnen weer aan het werk of naar 
schaol. Het werk van de vereniging gaat ook waar van atart. 

Ku de tentoonstelling vak dichterbij komt zetten wij ala bestuur 
met. dhr. 1. Dragt, conservator van het museum ‘het Admiraliteits- 
huis', de puntjes op da í. De tentoonstelling wordt gehonden van 
zaterdag 11 september tot zondag 28 november 1993. 

De expositie over da Prasaonstratenser kloosters Áa op zaterdag 
11 saptsaher geopend door de Eerwaarde pater H, van Bavel, archi 
varia van het enlge pog functionerende Praomonstratenser mannen- 
klooster ín Nederland in Heeswijk-Dinther, Moord-Brahant 

Om informatie te verkrijgen mocht. ík aan het klooster aan bezoek 
brengen, dit heeft grote indruk op mij gemaakt. 
Oak U kont de tentoonstelling bezosken om het resultaat van ons 
werk te bekijken, zie da uitnodiging aldera in de Sneupar. 
Ook js er ruimte met Anformatie over de Vereniging van Archief- 
onderzoekers en ovar de Zijlatra-Stichtieg, die zich bezig houdt 
zet alls achternamen die iets met Zijlatra's te makan habben. 
Dit In de ruïnste zin van hat waard. 
Ons Anzians zeer de moeite waard om uw gezicht te laten zien 
hetgeen wij zeer op prijs zullen stellen. 

groetand, GU. 

  

1 ECHTSCHEIDING. Ö ê kenda” heeft- heti gen zijne: vals rienden:, 
p kteren. dal hij eindelijk gelukkig geïoeg: fet arfnp zi ien 
als Eischer bij vonnis der Arrandissemants-Regthänt ta Amsierdenn” iedee 
Haast A8, van zijne voormalige Huisrroaw. GRIETJE ‘vir KLOOSTER oe dirsaal 

n gescheiden, zijnde hon huwelijk bij” id oane rt: al.  dennelleet 
tel a geralgen wêrklaard door Eohuuheiding. le zijn: óntbondent; “eri #ulksca 
gond, an pegtens heerst en alum bekend Bangedrag, mèt ouriderniristië” var 

gedangde in de kosten _ 
anboetwarden:, es Juni 1843 Eablh 

DING. 
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LEDENNTEUWS . 

Wij zijn blij deze keer sen d-tal nieuwe leden welkom te kunnan 
heten bij onze vereniging. : 
Za zijn zelf al bezig met onderzoek en willen graag de hulp en 

steun van andere leden gebruikken om verder te gaan. 
Va hopan dat ze zich thuisvoelen bij ons en zien graag hun vragen 
en reacties tegemoet. 

adresuijziging: 
HR. G. MAST, ROARDKRONP 28, 9051 NS ta STIENS. tel. 05109-5046. 

nieuuve laden: 
HEUR. J. VD KOOf, HOOFDSTRAAT 11, 9141 TE. WIERUM. 
KEUR. B. WIEUWIUIS- de JONG, WOUDBORNE 57, G101 HS. DOKKIE. 
DHR. M. TAMMINGA, BEILERSTRAAT 179, 94Ô1 PJ, ASSEN. 
HEVR. T. DOUKA, de DIJK 24-9101 HN. DOEKIK. 
Nogmaals hartelijk welkon! 

Cm te noteren: Sinda:kort heeft da redactie san migen financieel 

beheer t.b.v. de uitgave van de Sneuper. Dit sigen aumer bij de 

Friesland Rank heaft tot doel om op varantwaorde wijze het uitge 

wen vän het hiad en het Annen van advertentiegeldan mogelijk te 
maken (dus GEER ledengeld). Eventusla giften tot ondarsteuming 

vande onkosten van het redactisuerk (papier, porto, rastergerk 

ed.) dienen dan ook uitsluitend op rék.nr. 29.67.51.413 tnv da 

redactie gestort, te’ worden. 
Wilt u bij verhuizing tijdig de wijziging doorgeven aan de badaen- 

administratie p/a e. amita, ruügebalstraat 19, 9101 EG dokkum, tel 

OS5I90- S4OBT 

z-ALGEMEENE ARMVOOGDEN van Boornbergum, doen een wriendelijk ver- 

zoek; aan al de Armvoegden, om de persanen van LOUW EGBERTS 
/ } HOEFE en zijn gezin, niet in 

„prusisioneel onderhoud op te, nemen, daar zulks voor“ hunne eigene rekening 
RÍNEEMA en JURRIEN HENDRIKS TE 

zon zijn; maar naar Boornbergum te verwiizen. 
Boornbergum, h.:5, HEIJER, 

den 7 December (846. Adm, Arme. 

a8 

UITHODIGING . „UITNODIGING. UITHODIGGING. 

Kamens het bestuur en de dirsktie van het museum het Admirali= 

taitshuis en het bestuur van de. Vereniging van Archiefondertoe- 

kers te Dokkum, nodigen wij U van harte uit deze middag de ten- 
toonstelling bij te wonen met als onderwerp: 

"DE GESCHIEDENIS VAN DE HORBERTIJNER KLOOSTERS IN N.O.F." 

Datum : zaterdag 2 oktober 1993, 

Plaats : museum ‘het Admiraliteitshuis', Diepswal 27, Dokkum. 
Tijd : tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Toegang: GRATIS 

UITKODIGING. UITHODIGING. TITHODIGING. 

Vaar de leden onder U die niet erg bekend zijn, ds een platte- 

grond van de binnenstad van Dokkum hierbij afgedrukt. 
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WAAR ARMOEDE TOE KAN LEIDEN 

In de 19de seau oa. tat 
bedelen en stelen. 

5.H.TIESMA 

Armoede heeft altijd bestaan en velen in hun bestaan 
aangetast. Dat het verschijnsel zich niet altijd en 
everal in dezelfde mate voordeed en voordoet, is be=- 

kand, En uiteraard heeft armoede zijn oorzaken en nlet 
dedereen — ook niet van eenzelfde socjale klassa — js 
even kwetsbaar, noch even weerbaar. De uitwerking van 
en de reaktie op arm=te=zijn is vaak zaer verschillend. 

Primair tast armoede je persoonlijk leven aan en de in- 
vloed is ogenblikkelijk merkbaar op zaken als woeding, 
kleding, huiswvesting/verwarming, medische verzorging, 
enz, En als atmoede lang duurt of zich sterk concan= 

treert treedt varpaupering op. Kinderen zijn vaak ap 
bijzondere wijze slachtoffer, In de 19de ssuw was harde 

kinderarbeid heel gewoon en het achtolbezoek schoot er 
dán bij in. Van huis-uit waa er veelal geen ondersteu- 
ning en geen aanmoediging te verwachten an zo waran 
kinderen van de armen vaak voorbestemd om zelf weer tot 
ds amhen te blijven behoren, 

Maar armoede lokt ook wel rsaktie uit; niet Ledereen 
ondergaat of onderging zo maar berustend haar of zijn 
lot (ofschoon tk denk dat de grote meerderheid dat wel 
deed). Enkele van die reakties waren in de vorige eeuw: 
= de trek naar andere streken en waak de grote ateden; 

soms om er zich blijvend te vastigen, soms om ar sei- 
zoensarbeid te verrichten; 
velen trokken naar de geïndustrlaliseerde Roar- an 
Rljngebieden en Vvlasera uit West Dongeradeel gingen 
van Kel tot December naar Vlaardingen en Maassluis, 
soms ook Emden, en verdienden dan genoeg om de winter 
daor te komen; 

—= emigratie; in de vorige eeuw werd dat gezien als een 
goede oplossing voor hat probleem van de overbavol- 
king. want det waa een belangrijke oorzaak van de 
heersende armoede an het grote aantal bedeelden. 

Minder fraai waa de vlucht in drankmisbruik en proati= 
tutie en ook de geklust werd danig aangewakkerd. Zo 
werd sen var familielid op 4 November 1437 wegens het 
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“zonder verlof van het Gristenij Bestuur van Ferwerdera 
deel laten verloten van goud, zilver, kledingstukken en 
eetwaren” varoordeeld tot "ene geïdboeta van drie Ne- 
dsrlandsche guldens". En Vincent van Gogh maakte An 
‘882 een schets van ean grote groep wachtenden voor haet 
antoor van de Staatsloterij. In een brief schreef hij 
aarover: "Het groepje Jui met hun expressie van wach- 
cen trof mij en terwijl ik het maakte, kreeg hat voor 
mij een grotere, diepere betekenis dan in het eerste 
ogenblik. Dan wordt bet meer betekeniavcl als men er 

in ziet de armen en het geld. (..…) Als men denkt aan 
de stakkers om door een loterijbriafje te nemen, 
betaald met bun uit de mond gespaarde centen, mogelijk, 
zooals zij zich verbeelden, gered te worden". 
“Gered te worden": de utople van velen! 

Anderen namen hun toevlucht tot bedelen en het plegen 
van kruimeldiefstallen. Uit gegevens van de Arrondisse- 
ments Rechtbank van Lesuwarden blijkt dat in 1690 154, 
dat 1s 24,8%, van de aanklachten kruimeldlefstallen be- 
trof en 50, dat ia 8%, bedelarij. 

In dit artikel wil ik het vooral hebben over bedelarij, 
en in mindere mate over het plegen van diefstallen. 
Aangezien mijn genealogisch onderzoek en mijn interesse 
voor streekgeschiesdenis Voornamelijk het noorden van 
Friesland betreft, heeft dae Informatie die ik verzamel 
de vooral op dat gebied betrekking. 

BEDELEN KON JE LEREN. 
De moeste mensen die bedelen en bedelden zijn vermoe= 
delijk geen "bedelaar", in de zin van "beroep", maar 
doen en deden dat uit pure armoede. Men bedelt voor de 
dag van vandaag, veelal om in het dagelijkse brood voor 
zlehzelf of voor vrouw en/of kinderen te kunnen vaor- 
zien. Maar er was — en ia vermoedelijk nag wel — het 
beroep van bedelaar. A.Th. van Deursen schrijft hier- 
over in zijn boek "Mensen van klein vermogen": "Want 
als, ieder ambacht vroeg cok het bedelaarsberoep om 
scholing en ervariag. Stadsbedelaars woonden vaak ín 
groepen bijeen, bij erkende slaapsteehouders, waar de 
kinderen van jongsafaan konden leren in wat manieren sy 
alhier sullen bedelen; hoe sp de provoosten zuilen ont- 
gaen, ende naer langhen tyde achterbasldt sijnde, hoe - 
sr hun sullen excuseren met ingorantiën van de plac- 
caten. Het bedelen, zo vervolgt van Deursen, had een 
seuwenoude traditie achter zich. Hie het grondig wilde 
kennen had nogaì wat te Ieren." Zoals U wellicht weet 
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schreef van Deursen over de toestanden In onze Gouden 
Eeuw; cok toen was het niek alles goud wat er blonk. En 

het Ia wan alle tijden, dat mensen soms verkiezen als 
“vrijbuiter" door het leven te gaán: noemde men ze 

vroeger mlaschien "landloper"? 

BEDELEN ALS OVERLAST. 

Toor zowel de aantallen bedelaars als hun vaak opdrin= 
gerlge of agressieve houding zijn er tijden geweest, 

dat bedelarij tot een plaag werd, waartegen drastische 
maatregelen moesten worden genomen. Dat blijkt o‚a. uit 

een plakkaat van de stad Leeuwarden, waaruit dk een ge 
deolte van dae eerste, ellenlange, zin ovarneem: 

Zo is 't‚, dat Hr om aan de welmeininge der Heeren Stâaa- 

ten te voldoen, hebben goedgevonden te renoveeren, ge- 
irk Kr doen doer deezen, het Placaat van Hun Ed, Mog. 

gearresteerd op de 21 October IF13, waar br te kannen 
geven geinformeerd te zyn, dat by continuatie veele 
Fersacnen nagts an daags door het land loopen te 
beedelen, en niet alleen groete en baldaadige stoutig= 
heden pleegen, maar ook ap publrcgue plaatsen, straaten 
en Heere waegen, de passeerends man, en andere zich op 

dezelve reed aantasten, inaulterèn, beraaven en 

mishandelen (. 
Ook in later Ütden, vond men dat bedelaars maar een 

last waren. Zo kwam ik op het Streakarchief te Dokkum 
een bekendmaking tegen, waaruit lk het volgende citeer: 

Drast en Gerechte der Stad Doekum maaken door desezen 
bekend, dat de aanstaande Kermis zal beginnen op Maan- 
dag den é Juny 1802. Er dat de gewoone paardemarkt op 
Dingsdag den 7 dier maand zal gehouden worden: [..….d. 
Voorts dat alle Beedslaars, Rijsselaars (2e), Hazard 

Speelors, en wat meer van dien aart is gediurende dezen 
kermis zuilen worden geweerd. Hist welkom dus; ze 
zouden het plezier wellicht kunnen bederven. 
Zeer Informatief is ook wat Doeke Wygers Hellema In de 
locp dar jaren noteerde (zie : Kroniek van een Frieae 
boer). Zo schreef hij op 2 Maart 1041: 
De hedelarij fs de orden van den dag, enophoudeiijk 
komen hier grooten en Kleinen, mannen en vrouwen, meest 

uit de stad wen kleine gifte vragen; aismand wordt ook 
afgewezen, meest een of een paar centen, of een stuk 
broed, of wat warm eten als het na gelegenheid is, 
gegeven: zij stellen zich daarmede doorgaans tevreden. 
Het nachtbidden heeft geheel opgehouden, zij toopen 
thans in schemeravond, tat ongeveer 9 @ IG uur, zoodat 

men thens daardoor selden 's nachts verontrust wordt. 
Van ouds was men voor zuiks nachtbidders zeer bevreesd, 
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de gaven wierden dan met een weinig of half gesloten 
der, door middel van een werktuig uitgereikt, maar 

thans is men geheel onbevreesd, zet de deur wijd open 

en deelt de gaven met eigen handen uit. 
Hoa zaer vooral nachtbedelarij als een plaag Werd be- 
schouwd blijkt c-a. uit het besluit van de Grietman van 

Dantumadeel, genomen An 1830, om de sterkte van de 

nachtwachten te brengen van twee op zes man per dorp, 
teneinde paal en perk te stellen aan nachtbedelarij. 
In 1641 stelt men ook in Wirdum extra mankracht 
beschikbaar voor de nachtwacht. Hellema schrijft daar 

over: Deze onderneming zoude daartoe strekken om de 

arbeiders (die aan de nachtwachten gingen deelnemen) te 
laaten verdienen niet alleen, maar ook de vreemde 
nachtbidders te weeren, welke uit vreemde plaatsen daar 
veel gebruik van maken, en vaak zoo driest en onbe- 

scheiden zijn dat zij somtijds midden nacht vroeger en 
‘later, de lieden opkloppen en daardoor vaak een heel 

huisgezin uit de slaap wekken en ia omstuur helpen, 
zoaals wij onlangs neg van een paar drieste kerels oû- 
dervonden. 
Elders schrijft Hellema over de bedelaars of eigenlijk 
arme lieden welke thans niets konden werdienen, dat 
niemand wordt hier afgewezen. Zij bekomen t'elkens son 
stuk brood of op den dag en bij den avond een paar cen- 
ten, waarmede zij zich ook tevreden stelien. Blijkbaar 
werd bedelarij door "gewone" arme mensen door ds meer 
gegoeden gezien als "normaal" en miaachien ook wel als 
een mogelijkheid om "aalmoszen te geven": de Kerken 

wezen namelijk duidelijk op deze verplichting. Heer 
problemen had men bijv. met de polderifeden welke bij 

open water aan de Sneeker straatweg arbeiden an aldaar 

en in den omtrek en hutten en tenten [1] logeren, 
vragen soms in den avond of nacht brutaal giften en 

áanzsienlijke gaven (...} 

BEDELEN ALS OVERTREDING (OF MISDRIJF). 
Ofschoon — zoals wij hierboven Zagen — bedelarij zowel 

een … last kon zijn ala een geaccepteerd middel van de 
armsten om aan het daaglijka brood te komen — Was bede 
larij een verboden bezigheid, of althans een bezigheld 

die niet altijd en overal mocht worden uitgecefend. 

Op 1 Fabruari 1826 noteerde de esrdergenoemde Hal lema 
het volgende: Het Gouvernement neemt namens den Koning, 
de sterkste maatregels om overal de Bedelarij te wee 
ren; de verminkten en bejaarden moeten bij overtreding 

naar het bedelaarsgesticht te Hoorn en de overige naar 
de Bedelaarscolonie opgezonden worden, het is kier 
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reeds afgelezen en Wordt 14 daarna in werking gerekend 
te worden; de bedelarij gaat tot beden zoowel bij dag 
als bij den avond nog zijn gang; wij hoepen dat daze 
bepaling een gunstige uitwerking voor de Iediggangers 
moge zijn; die werken Kan, behoort te werken, voor de 
overigen wordt geëïorgd, het platteland en ook Hier 
worden de armen onderhouden, piemand derzulken bedeld 
hier; zij bestaan meest in de stad op uit andere afge- 
legene oorden. Voor da goede orde merk ik cp, dat ík de 
tekst letterlijk, dus inclustef de taalfouten (of de 
tzal van toen?) heb overgenomen. 

Bedelen kwam blijkbaar veelvuldig voor, cok al loog de 
straf er soms niet om, zoals later zal blljken.En bede= 
ien deden vaak mensen die een beroep hadden, althans te 
boek stonden als hebbende geen beroep. Waren ze aan 
lager wal geraakt? Door werkeloosheid, ziekte, liechame- 
lijke handicap? Of misschien omdat men Weduwe was ge- 
worden? Zo kwam ik ala veraordeeld wegens bedelarij te- 
gan: 

= Behoenmaker, 41 Jaar — arbeider, dá Jaar 
= koopman, za = wagenmaker, 5á * 
— Stucadoor, äa H — timmerman, as 

— werkman, aa — dienstbode, 23 " 
— arbeider, 25 . 

En het waren niet altijd mansen uit het eigen dorp, de 
eigan straak,. Ik kwam in bijv. 1864 weroordeelden tegen 
uit Amsterdam, Rotterdam, Scheveningen an Tiel. Was het 
daar nog slechter of waren ze in hun woonplaats ‘ala ra- 
cidivist al te hekand? . 

Sams krijg je sen triest beeld van de omstandigheden, 
dis — naar alle waarschijnlijkheld — leidden tot bede- 
larij. Zo werden op 24 Augustus 1847 veroordeeld wegens 
bedelarij op 21 en 22 Augustus 1847 te Lesuwarden ge- 
pleegd, tot sen gevangenlaatraf van vier dagen met laat 
tot overbrenging naat een badalaarsgesticht: 
dan Fostmus, oud 35 jaar, van beroep korfmakar, gehoren 
en wonende te Leeuwarden, en zijn kinderen: Jantje, oud 
13 jaar, Jeltje, cud 10 Jaar en Sybout, aud 9 jaar! 
Heeft de vader — weduwnaar zijnde? — zijn kinderen aan= 
gezet tot bedelarij om zodoende voor hemzelf en vooral 
ook Voor de kinderen "kost en inwoning" te verkrijgen 
in san bedelaarsgesticht? 

Op 20 Januari 1866 wordt sen beklaagde wegens "te Veen- 
Weuden, zijnde een plaats waarvoor sane openbare larig- 
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ting van bedelarij in stand is, omeen stuk brood ge- 
vraagd heeft, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

veertien dagen en in de. kosten der procedure (£.0,62). 
Voorts wordt. gelast dat hij na het ondergaan dezer 
straf naar het beadelaarsgsesticht zal worden overge- 

bracht. 

En dat voor vrouwen de cude dag vaak niet zorgeloos 

waa, ia een vaststaand felt. Als je niet maar kon wer- 
ken en/of je waa weduwe, dan had je geen Inkomen en was 
je afhankelijk van je kinderen en vooral ook van de ba- 
deling of de diaconie. Zo maar enkele voorbeelden uit 
1880 (Arrondissenents Rechtbank te Lesuwarden): ean 
vrouw van 60 jaar, zonder beroap en zonder vaste woon 
plaats wordt veroordeeld tot L maand gevangenisstraf en 
opzending (naar een bedaelaarsgesticht, neem ik aan); 

een weduwe van 79 jaar en een weduwe van 69 jaar worden 
wegens bedelarij veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf. 
Een symboliache straf vanwege hun leeftijd? 

DE ZORG VAN DE OVERHEID: HOE KON JE VAN BEDELARIJ AF? 

Hier zou je een studie cp zich aan kunnen wijden. Daar 
heb ik mij niet aan gewaagd, maar toch wil ik illustre- 
ren dat er wroede vaadren zijn geweest (an burgera!) 
die bedelarij wilden voorkomen. Armoede Was de grote 
baasdoener an voor bepaalde graapen uit de lagere klag= 
Sé Was armoede het gevolg van tijdelijke of langdurige 
werkeloosheid. In West Dongeradeel zag men, zoals al 
opgemerkt, overbevolking als sen belangrijke oorzaak. 
De bevolking was erg snel gegroeid. In 1851 stalde haet 
gemeentebestuur In het tijdvak van ruim dertig jaaren, 
is de bevolking der Gemeente met een derde, of ruim 
3000 zielen, vermeerderd. Dat ean dergelijke toename 

voor een gamesnts welke het hoofdzakelijk van 
landbouw, veeteelt en visserij noet hebben, problemen 
veroorzaakt la logisch, In het jaarverslag wordt een 
pleidoot gehouden om de emigratie naar Amerika te be- 
vorderen: naar mijn mening was de schrijver een man met 
visie en een goed Inzicht in de realiteit. En, stalt 

het gemeenteverslag, als die emigratie lukt,dan zal men 
de bedelarij strengelijk kunnen weren. omdat er dan ge- 
legenheid zal zijn voor elken vwvaldeden arbeider, om 
door handen arbeid in zijn noodwendigen levensbehoeften 
te voorzien. En als het allemaal wil lukken zoals men 

hoopt, dan zullen er geene andere arman bestaan dan 
ouden, zwakken en kinderen. 5 : 
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Maar ideeën gaan vaak niet In vervulling. Armoede pleef 
bestaan en heei wat mensen trachtten door te bedelen -— 
en soms door stelen — aan het hoogst noodzakelijke te 
komen. En dat bedeling en bestraffing het probleem niet 
wezenlijk hielp oplossen, werd geleidelijk aan, eerst 
door enkelingen, ingezien. In een ingezonden stuk in de 
Leeuwarden Courant van 168 April 1881 schreef een zekere 
ä. te Lb. o.a,: Dech, wat hiervan ook de oorzaak zij, de 
toestand bestaat, die deernis verwekt bij den aanblik 
dezer behoeftigen, en doet ons vragen: Wat kan en moet 
er Worden gedaan, om, zoo mogelijk, het Iat dier onge 
tukkigen te verbeteren? Geven? Altijd weer geven? Maar 
Hij vorderen daarmede zoo bitter weinig; wij zouden 
haast zeggen, met het oog op de steeds toenemende aan= 
vragen om hulp, dat door geven alleen er teruggang is 
waar te nemen. En toch mosten wij blijven geven, doch 
niet langer uitsluitend door geld, voedinganiddelen 
ens. uit te reiken, Noeon, Wij moeten onszelven geven, 
met andere woorden: wij iwöeten van onzen vrijen tiid 
wat ten beste hebben voor dat gedeelte der bevolking, 
dat reeds te lang aan zichzelf werd overgelaten. 
Een boeiend betoog van een saclaal bawogen mens en een 
bewijs dat niet ledereen die het "beter! had, geen oog 
zou hebben gehad voor de onderlaag in de maatschappij, 

Een particulier die ideeën in daden omzette, waa sen 
zekere Graaf Van den Bosch. Om werkeloosheid an armoede 
te bestrijden, wilde hij werkelozen "kotoniseren” in de 
veengeblsden tussen Groningen en Steenwijk, Daartoe 
werd In 1818 "De Maatschappij tot Weidadigheid" opge 
richt. Deze atiehting ontving bij delen van de bevol= 
king veel waardering en ook financiële steun. Er werden 
hoeven gebouwd, welke warden bewoond door gezinnen die 
däarop daer genoemde Haatschappij. werden geplaatst. 
Door ontginning en bebouwing van de grond kon men zo in 
het eigen onderhcud voorzien. Een klein aantal Jaren 
liep het goed maar daarna kwamen al snel de financiëie 
zorgen. Uit "Straffen door de seuwen heen van 
H.Steensma neem ik enkele passages over, 

In 1822 sloot de regering ean overeenkomst met genden 
ten die bedelaars en vagebonden “kwijt” wilden. Gemeen- 
ten konden bij de regering om plaatsing in de koloniën 
verzoeken, welke plaatsing dan door tussenkomst van de 
Maatschappij bewerkstelligd zou worden. Aanvankelijk 
Werden de opgezonden bedelaars alleen In de kolonie Om- 
merschans opgenomen, maar spoedig werden drie gestich- 
ten in de door de Maatschappij aangekochte boarachap 
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Veenhuizen gebouwd om de bedelaars te kunnen opnemen. 
De praktijk leerde echtar dat de opgezonden bedelaars 
niet ín een handomdraai tot werkwilligen warten am te 

vormen en er bovendien velen onder hen waren die totaal 
ongeschikt waren om in de landbouw of in een van de ko- 

loniefabrieken tewerkgesteld te worden. (,,…} 
In 1859 werden de door de Maatschappij opgerichte bede- 
laarsgestichten te, Veenhuizen en het, gesticht nabij 
Ommen door het rijk, overgenomen. Bepaald werd dat opge- 
nomen worden: i 
= wegens bedelarij en landloperij veroordeelden mat hun 

kinderen die niet van bun ouders geacheiden kenden 
warden: 

— Wezen; 
= armen, niet krankzinnig zijnde en niet wagens bade- 

tarij of landloperij veroordeeld: 
En zo ward Veenhuizen strafgesticht, waashuis en armen= 

huis, bevolkt door allerlei wensen: oud, jong, mannen, 
vrouwen, Men noemde de bewonera verpleegden en hun aan=- 
tal liepen tussen 1870 en 1900 in de duizenden! 
Als de straf voor bedelaars ook "opzending" bevatte, 

dan betrof het dus opname in Veenhuizen ef Ommerschans. 
Waarschijnlijk had de serdar in dit artikel genoemde 

Pastmua met zijn kinderen hier een "goed" onderkomen. 

In de Staat der Vondelingen en Verlatene Kinderen wan 
de stad Dokkum over 1828 staat vermeld: In Veenhuizen 
waren voor rekening van de algemeene armenadministra- 
tie dezer stad in de coloniale gestichten aanwezig op 
den J Janry 1828 wier velatene kinderen, wier dapicilie 
van onderstand Dockum was. Fn den loop van, 1828 is er 
nog een dergelijk derwaarts vertrokken. … 

En wie weet bevatten de archieven van deze inrichtingen 
voor genealogen nog best interessante gegevens. Hoe ja 

bijvoorbeeld de levensloop van "vearlatene kinderen” ge- 
weest? 7 

ERUIMELDIEFSTALLEN EN DE PITTIGE BESTRAFFING DAARVAN 
Armoede brengt mensen soms tot de bedelstaf maar ver- 
laidt mensen ook wel tot het plegen van kruimeldief 
stallen. Dit bleek mij o.a. uit een onderzoekje gedaan 
in het Rijka Archief te Leeuwarden. KaAr hedendaagse 
normen waren de overtredingen gering an de straffen on- 

evenredig fors, Enkele voorbeelden uit 1847: 
Een zekers Janke Dirks van der Veer, oud 65 jaar, dag- 
loonersche wordt wegens diefstal van aardappelen in den 
avond van 6 October 1847 op het land van Johannes Tabes 

Annema, landbouwer te Rinsumageest, veroordeeld tat een 
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gevangenisstraf van drie maanden. 
Op 3 september 1847 stal Pietje Wybes Bergama, cud 246 
jaar, zonder heroep an zonder vaate woonplaats aen 
paar kousen; veroordeling: gevangenisstraf van 2 jaar! 

Een min of meer Willekeurige opsomming van misdrijven 
en straffen uit 1880 geeft het volgende beeld: 

Diefstal van: Straf: 
— een varkenskop = 183 dagen gevangenisatraf 

- esn schaap - 3 maanden _ ki 

= gen konijn =- i53 dagen " " 
„ turf - 7 dagen " " 
- à ktrentenbroden door „jaar il " 

jangens van 14 en 15 jr. en verbeterhuig 
— zout = 3 maanden gevangenisstraf 
= à kousen = 1 maand 
— 1 vaatje vat — 183 dagen " " 
- zeemlerentap - 14 dagen ” “ 
„1 gaitevel — 1 maand " " 
= Ll wrouwenhemd - 1á dagen - " 
= 1 kat = 1 maand " " 
— 1 roggebrood -deor middel 

van Laklimming 

Í 2jaar " " 

Of alle diefstallen uit armopde geschiedde, ia echter 

de vraag. Af en toe zal "“wraakneming" of "plagerij” da 
drijfveer zijn geweeat. Want de kat: ie díe gestolen om 

verorberd ta worden of om te worden verkocht; of nt? 

Hiermede wil ik dit artikel afsluiten. Speurend naar 
informatie over armoede en wat daarmede samenhangt kun 
je jezelf man heel aardig beeld vormen omtrent da soci- 
ale omstandigheden in de vorige eeuw. Maar het blijft 
sen legpuzzle; steeds opnieuw ontbreken stukjes en Ga 
je weer varder op zoek. De mens la in felte een nleuws- 
gierig wezen. Gelukkig maar! 

REAKTIE “ARMGEDE" 
A.Toltkme 

In de “Ingekomen stukken” van de gemeente Oostdongeradeel vand ik de hierbij 
afgadrukde brief aan het Gemeentebestuur. Uit de tekst van de brief is duidelijk dat 
de betrokkene het niet gemakkelijk heeft, zij overweegt zelfs om een brief aan de 

Koning te richten. Hei hoe en waarom wordt niet helemaal duidelijk, maar het komt 
er op neer dat de Armwvoogdij van Engwierum geen onderstand wil verlenen, onder 

tand waarop de betrokkene wel recht meent te hebben “omdat ons gelt bij onze 
moeder sil” … masten wij van hongger sterven?” en “wij hebben al gelt geleert”. 
Om tach recht op ondersland te verkrijgen, heeft betrokkene eun akte hadig van het 
Gemeentebestuur, een soort “akte van onvermogen” lijkt hèt ine toe, reden waarem 
voor de tweede maal een brief naar het Gemeentebestuur gaat. Daarna is alieen de 
weg naar de Koning neg open. 9 8 
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INLEIDING TOT DE KLOOSTERS. 

ûp de tentoonstelling van het museum ‘het Admiraliteitshuis' an 
de Verenigdng van Archiefonderzoekers te Dokkum zijn vele hijzan- 
dere stukken te zien uit het kloosterleven uit onze regio. Onder- 
delen uit de collectie van het mwaeum zelf en bruikleaenmateriaal 
van het Fries Museum, Tevens verleende de Abdij- van Berne zijn 
medewerking. Waar alles om draait ja het klooster Mariöngaarde 

hij Hallum en daarnaast krijgen ook kloosters in en om bekkum de 
nodige aandacht, Te zien zijn houwstenen, schilderijen, boden- 
vondsten afkomstig van het terrein van Marlengearde, gebruiks- 

voorwerpen en een zeldzaam romaans dubbelkapitsel uit ea. 13200 en 
vele andere voorwerpen. Tevens havinden zieh ander de beziena- 

waardigheden relikwieen van de heiligen Fredericus en Siardus, 
abten van Mariëngaarde. 
=De tentoonstelling is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 
=tat, 17.00 uur en na 1 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. 

=De toegangsprijs is f 2,50, tevens verkrijgbaar lektuur. 
„Streekmuseum het Admiraliteishuis, Dlepaval 27 Dokkum. 

zi=lshet=ûslstj=D= 

KLOOSTERS IN FRIESLAND. 

door E. Smits 

De Kloosters in Friesland hebben alnds men er het christendon 
bracht aen grote rol gespeeld. Enerzijds als vertolking van de 
gemoedarust an teken van verbondenheid en anderzijds tot een 
machtsverteon. Ewanals bij gebouwen als kastelen en vestingen uas 
aen klooster een status van orda en recht waor de innerlijke 
wens. 
Vaak bouwde sen în de buurt van dorpen em steden an trokken 
mannen en vrouwen, vaak van batere stand, in de afzondering van 

gnd en tumoerige wereld. 
e onrust, oorlogen en steeds ar wordende ijsc 

gaven reden tot het bouwen van nrden het ved rijk 
bescherming en veiligheid wanneer men zich terug kon trekken ala 

100 

de vijand op komst was.Onk moet men niet vergeten dat de kloos- 
ters een groot aandeel geleverd hebben aan de beschaving in de 

vorm van kunst en wetenschap. 
Denk maar aan de schrijfkunst, onderzoek naar vele zaken, ontgin= 
nen van de grond en bouwen van dijken. 
Het duurde wel even voordat de bevolking het belang inzag van 

deze inbreuk op het eigen leven. 
Enkele van de belangrijkere kloosters waren Mariengaarde te 
Hallum en St.Bonifatluúsklooster te Dokkum en het klooster te 
Lidlum. Om sen indruk tegeven van de grootte: in 1293 telde 
Karlëngaarde 400 en Lidlum een 600 inwoners. 
Het gebeurde vaak dat er in latere tijd grote erfenissen en 

giften gedaan verden aan de kloosters, ten dele voor eigen behoud 
(zielerust) en ook uit maatschappelijk helang (macht). 

io kwam het dat de kloosters aanzienlijke goederen en landerijen 
bezaten in ruil voor hulp bij maatschappelijke hulp, zoals het 

graven van vaarten, verbeteren van wegen @nz, enz. 
Hen benede kerken in de dorpen en leerde de bewoners schrijven en 

lezen. In die zin kan men zeggen dat da kloosters eén gouden tijd 
brachten tot welzijn van de gehele bevolking. Dat men later ook 
in beatuurlijke zin een vinger In de pap kreeg en daardoor An 
conflict kwam met de staatkundige bestuurders moet men maar woor 
lief nemen. 

KLOOSTER MARTENGAARDE. 

Dit klooster, onder Hallum, ís een echt friese stichting en niet 
ontstaan door de komat van kloosterlingen van elders. Hat werd 

destijds gesticht door de Eerwvaarde Heer Fredrik, pastoor van da 
kerk van Hallum. 

Hij leefde van 1125-1175 en was een zoon van Doede en Sybrig. In 
Hallum had hij de kans de beginselen van de Latijnse taai te 
leren en om zich verder te bekwamen ging hij naar Munster ân 
Westfalen. Hier studeerde hij oa. wetenschappen. Bij bezocht vale 
malen de Abdij van Marienwaard ín Gelderland en raakte zo in de 
han van de godsdienstige overtuiging en godvruchtig gedrag van de 
hroedera daar dat hij besloot ook de Premonstratenzen aan te 
hangen. Omstreeks 1147 was hij weer terug in Hallum en werd op 
kosten van de toenmalige pastoor, Heer Feike, verder onderwezen 
en miteindelijk tot priester gewijd. 
Hij droeg zo duidelijk de orde der Premonstratenzers uit dat er 
in zijn omgeving niet alleen gewone doch aok adallieden het 

wittekleed aantrokken en zich onder tucht van Fredrik en de Orde 

steldan. ê 
Toen zijn moeder in 1164 stieff legde hij een gelofte af om een 
kloostar te stichten. Hoewsl hij niet onbemiddeld was had hij 
toch de steun nodig van anderen. Twee rijke adellijke vrouwen 
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willen ve hierin met name noemen nl. Sia, =de moeder van Rienk 
van Martena- en AEsge van Blija. Het kerkje kon in 1163 al afge= 
bouud vorden en stond op een stuk land dat Goslik Goslinga hem 
had geschonken. Het kerkje werd gewijd aan de. H.Apostel Johannes 
en de H. Baagd Maria en Fredrik droeg ar zelf de earste wis op. 
Al gauw verd daarna begonnen met het bouwen van de andere gebou- 
wan om da geestelijken erin onder te kunnen brengen, de mannen en 
de vrouwen gescheiden. Dae toeloop om toa ta treden vas zo groot 
dat Fredrik hesloot een deel van de kloosterlingen ergens anders 
onder te brengen. 
Za kreeg het Klooster over de Lauwers in de Marna en dat van St. 
Bonifatius te Dokkum nieuwe bewoners. Om wanorde te voorkomen 

. stichtte hij daarna (1170) te Eartishiem nog een nanmenklooater 

‚ Bethlehem. Het toezicht over dit vrouwenklooster bleef voorbehou- 
‘den zan de Abten van Kariëngaard. 

Een van zijn kloosterlingen Takc, een goed praker, nam met enige 
anderen het St. Bonlfatluaklooster te Dokkum over. 
Fradrik stierf in 1175 en werd in da kapel van Mariëngaard bagra- 

ven. Tlen jaar na de oprichting werd Mariëngaarde met zijn stich- 
tingen opgenomen in de orde van Premonstrelt of de Witheren, ala 

dochter van de Abdij Steinfeld in de Eifel. 
Vanuit Mariëngaard werd in 1182 Lidlum gesticht en zo volgden in 

korte bijd een reeka kloosters ín het noorden van Friesland. 
Het klooster te Dokkum diende als uitvaishasia tot het stichten 

van de vrouwenkloosters te Weerd (Tenplum Domini) bij Herra (ca 

1367}, Veenklonster en Sionsberg, dat waarschijnlijk identiek is 
aan het Cisterciensar nonnenklooster Sion bij Niauier. 

KELDOSTER WEERT. 

“Monasticon Batavum” haait daarvoor als bewijs aan, dat in een 
oude legende wordt verhaald, dat abt Siardus van Mariëngaarde in 

1320 de non Bava van de derdedaagse koorts genas door 12 psalmen 
vaor haar te lezen. 

Deze non woonde volgens het verhaal in het klooster Weert en daar 
de levensgeschiedanis van Siardus al heel vroeg te hoek Îs ge- 
steld, mogen we wel aammemen, dat In zijn tAjd het klooster al 
bestond. 

Het waz een vrouwenklooster van de Premonstratenzen, cok wel de 
Norbertijnen genoemd, waartoe Karlêngaarde en later aok het 
Bonifatiusklooster te Dokkum behoorde. 
De prior en de keldermeester werden door Dokkum aangesteld. 
in dit klooster treffen ve namen aan van adellijke afkomst zoals: 
Bava Roorda, Auck Fopta en Syta van Hemmema. 
Dé dagelijkse naam was Weert, maar het klooster werd ook wal 
Templum Domini (tempel van de Heer) of Silva St. Mariae (woud van 

de H. Maria) genoemd. Door giften en erfenissen kreeg Weert heel 

10% 

vat hezittingen in de omgeving. In 1511 bezaten de nonnen 34 
“beestengras" buitendijks en 300 pandemaät onder de dorpen in de 
Dongeradelen, c.a. de Sate Monmickehuys (dichtbij het klooster) 
en sen boerderij te Tihhben o/EE. Hier zorgde een kloostermeler 
voor de gang van zaken van het convent. Verder lagen de bezit 
tingen onder Niawier, Metslawier, Paasens, Morrá, Anjum, Jousuier 
en Nes. Daarnaast had het nog aandeel în de venen te Kuikhorne en 
Tantumawoute, want in 1503 werd aan schalding van deze venen 
opgemaakt tussen een aantal adellijke heren an de kelners van 
Dokkum en Claerkamp an de hofmeesters van Sian en Weert. 
Ook uit een aententie van bisschop David in 1481 blijkt dat Weert. 
vanen had. Hoewel de zusters sober lasfdan, drenken za tach val 
sens een glaasje wijn, dit blijkt uit een besluit van het hef, 

waarin Voor een bepaalde hoeveelheid wijn an bier vrijdom van 
accijns werd toegekend aan de kloosters, mits via Harlingen 
ingevoerd. In 1423 gaf Duke Oenema, Vvraager parochiaan van de 
kark van Damwoude, per testament aan om twee flessen hier (jaar 
lijks?) voor het klooster te bestemmen. Dit legaat kan in jeder 
geval geen reden tot uitspattingen hebhen gegeven. 
In 1569 ging het klooster in vlammen op doar invallen van da 

watergeuzen, die nogal eans aan land kwamen in de Dongeradalen. 
Grietman Hinthje van Aytta, een broer van de bekende Viglius, 

schrijft hierover: — de 20e augustus 1569 ankerden zij in de 
Scholback (nu friese gat) en Kwamen daarna met sloepen aan land, 
plunderden het klooster en staken het in brand. Al het 'tilbare' 
namen ze mee en vaal lakens , oorkussens en lijnwaad kuam men 
later tegen als het. aan de man gebracht werd. Op een der lakens 
was met zwart garen sen naam van een non gestikt, welk laken door 
een spaanse spion werd gekocht en mesgenomen naar Groningen om 
als bewijs te dienen tegen de Geuzen. 
In 1580 was het met deze gavijde plaatsen gedaan, da Staten con- 

fisceerden alla Kloosterbezit en Anack Luytesdochter, conven- 
tuaal, droeg alle roerende en onroerende bezittingen over met de 

belofte, dat ala zij iets vergeten had en haar dat later ta 
binnen zou schieten, zij het alsnog zou melden. Zij kreeg een 
jaargeld van 50 gulden en een bedrag van 15 gulden gereed geld 
mermalig. Zij sleet haar laatste levensdagen in hat St, Anthoni- 

„Usgaathuis te Leeuwarden, vaar meer gewezen geestelijken een 

pansie genoten. Het Premonstratenzer klooster, waarin zovele 
dames van stand hadden gewoond, gewerkt en gebeden, bestond niet 
mear. 

AUGUSTINUS, ADGUSTIJNEN. 

Heilige en kerkvader van 354-430. In zijn jeugd op tues manieren 
beinvloed, In de eerste plaats door zijn christelijke moeder en 
in tegengestelde zin door zijn vader. Bij ging voor zijn studie 
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naar Madaura en Carthago, maar steada hieef in hem het verlangen 
naar het hogere en diepere gevekt en zijn begeerte naar wijsheid 
bepaalde zijn hela levenspatroon. 
Door het nogal ontstuinige geestelijke leven, de filosofia en het 
nadenken over vele zaken die de kerk aangingen deed hem besluiten 
tot het stichten van kloosters (391) om op deze wijze zijn ge- 
dachtengang gestalte te kunnen geven. Deze gedachte vindt zijn 
vertaling in de zogenaamde "Ordo Monasterij", 
— \Niemand aise iets op als zijn eigendom, hetzij An kleding, 
hetzij An welke andere zaak. ok", 

Deze geschreven regel uas niet uit te voeren. Later ontdekte men 
een andere 'Regel van Agustinua', die gematigder en beater uit 
voerbaar was en meer da kenmerken bezat door van Augustinus 
persoonlijk te zijn. 
Deze 'Regel van Augustinus! is varder de geschiedenis Ingegaan 
als de grondwet voor allen dia hem als de vader van het klooster- 
leven beschouwen. 

CISTERCIENSER ORDE. 

Deze orde Îs van grote betekenis geweest in de noordelijke GeWes- 
ten. Deze kloosterorde is afkomstig nit het franse Rourgonje, ze 
kreeg haar naam naar de abdij Cistercium ten zuiden van Tril jon, 
welke in 1098 door de B. Robertus (1028-111i) werd gesticht. 
In 1098 verliet de abt Robertus met twintig monnikan het Benedik= 
tijnenklooster van Holesmes aan de Seine om in zijn oorspronke- 
lijke atrengheid de regel van Benedictus te herstellen in een 
nieuw te stiehten klooster. Bet dreigde een mialukking te warden 
en teleúrgesteld keerde hij terug. 
Bernard, abt wan Clervaux was în 111% tat de orde toegetreden en 
deed met zijn gevolg intrede An het klooster Citeaux en probeerde 
de orde nieuw leven in te blazen. Daarom wordt. St. Bernardus ook 
vel de tweede stichter genoemd en willen de Cistercienser kloos- 
terlingen graag Bernardijnen genoemd worden. 
De orde legt grote nadruk op handenarbeid, landarbeid door eigen 
kloosterlingen — ze mochten bun grondgebied niet werpachten — 
Maat moesten hat zelf bewerken. 
De lithurgie van de koordienst werd versoberd en het waa verboden 
am zielezorg over niet-kloosterlingen uit te cefsnen. 
In de lage landen droegen ze eertijds de-naam van 'schiermanniken 
af grijze monniken' naar de kleur van hun habijt. (achiermonmik- 
oog). Door atudie van de bijbel, 1lithurglsche teksten an da 
kerkvaders habben ze vale thaologen en geestelijke schrijvers 
voortgebracht. 

104 

DE FRERONSTRATENSER of HORBERTIJNER ORDE. 

Da Premonstratenzer of Korbertijner orde (armoedig, sober. en 
niets voor zich zelf vragend) werd gesticht in 1140 door HOEEERT 
van GENNEP in het franse Pramontre. In Nederland kuam deze orde 
tot bloei in de perdode van 1120-1270, teen werden abdijen ge= 
sticht ta Wittewierum, Lidlum, Dokkum en Hariëtigaarde bij Hallum. 
Korbartus, heilige en stichter van de premanatratensen-orde, 

later bisschop van Maagdenburg, lesfde van 10äd-1134. Hij was 
van jongsaf de godadienst zeer toegevijd en kreeg al znel de taak 
van diaken binnen de kerkgemeenschap. Bij aen hevig onwaar werd 
hij doer de bliksem getroffen en kwam tot inkeer dn zijn bestaan. 
Blij dat hij het overlsefda an overtuigd van de noodzaak tot aen 
eenvoudiger en soberder leven trok hij in het Klooster van Sieg 

burg. Hij verd in 1115 tot priester gewijd, en.ging in boetegavaad 
uit, prediken. , 
In Pramontra, een woest en onherbergzame plaata bij Laon atichtte 

hij zijn nieuwe orde: de Premonatratenzen, 7 5 

Deze orde met zijn eenvoud an zelfverlochenina werd ín 1136 door 

paus Honorius goedgekeurd en het duurde niet lang of de toestroom 

van medevolgelingen werd steeds groter, In datzelfde jaar verd 

hij tot aartshbiaschop van Maagdenburg gekozen. Faus Gregorius 

XIII verklaarde hem heilig in 1582. 
Hij overleed in 1134 en verd te Praag begraven. 

BERNE. 

In 11434 stelt de edelman Fulco van Berne zijn kasteel, gelegen 
aan de Haas bij Heusden, ter beschikking aan de Orde van de 
Horbertijnen. Ze kregen later ook de zorg voor zeven parochies 
aan de Maas, in de Langstraat en in de Meierij. 
In 164B verd de abdij van staatswege opgeheven. 
De leiding veek uit naar de Zuidelijke Kederlanden. De meeste 

leden bleven evenwel in de parochies. 

De Abdij van Berne — zoala de naam is blijven luiden — kan zich 

daarom met recht de oudste kioostergemeenschap van Nederland 

noemen. 

DE ORDE. 

De Framonstratenzen 1s een geestelijke orde herkenbaar aan hun 

witte kleding. In de Middeleeuwen een orde met grote betekenis 

voor de bevolking door hun leefregel van gedeeld bezit an grote 

gehoorzaamheid. Daar elkaars geloof, hoop, lef en leed te delen, 

ander hetzelfde dak te leven en aan dezelfde tafel te eten kragen 

ze veel volgelingen. 
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Za hadden kloosters An Falen en Bohemen, later ontstonden er cok 
vrouwenklaastera van dezelfde regel, Helaas brachten godsdiensti- 
ge scheuringen de orde tot Verval. Toch bezat de orde In 1778 nog 
240 huizen. De Franse revolutie hief alle huizen in 1790 op en In 
1766 volgde Belgie, later ook het noordelijke gedeelte van de 
Rijnprovincie. In totaal bleven er maar enkele over, waarvan in 
Oostenrijk 9, in Polen 3 en 15 in Spanje. In Spanje ward de 
laatxte opgeheven in 1833 t1jdans de Spaanse revolutie. 

Ka da scheiding van Mederland en Belgie in 1830 kwamen ar weer 
enkele bij. In Nederland werd sen abdij opgericht te Heeswijk. 

KLOOSTERLEVEN, 

Aan het hoofd van aen mannenklooster stand de Proost (Prepoaitus 
Virorum), later abt genoemd. Deze ward vear het leven gekozen 

door de klensterlingen in tegenwoordigheid van de vader-abt an de 
abten van de naburige Premonstratenzer klaaaters. 
Aan het heofd van een vrouwenklooster atond een Proost (Prapasi- 
tus Serovùm), die lager ín rang was dan de Proost van het mannen- 
klooster. 
De Premonstratenzer Orde had namelijk van meet af aan vrouwen 
onder de kloosterlingen. Bet. vrouwenklooster werd beschouwd ala 
een onderafdeling van het mannenklotster. Boeuel eerst in de 
afhankelijke staat werd later do zelfstandige staat wan het 
vrouwenklooster toegestaan. De proost van het ur.klaaster had het 
beheer over de goederen van het klooster en de zorg voor de 
geestelijke belangen van de zusters. 
Later atanden Abdissen aan het hoofd van de vr kleoaters. Andere 
functionarissen waren de Prior, plaatsvervanger van de abt an 
zielzorger van de kloosterlingen, de priores of maggista, de 
hoogste vrouwelijke ambtsdrager in een vrouwenklooster waar gean 
proost aan het hoofd stand. 

Verder waren er net als in andere Orden de Cellarins en de Ganga- 
Frius. De kloosterbevolking bestond daarnaast neg uit eonontei of 
kanunniken, canonici of kanunnikesden, conversi af lekebroeders, 
de converzaes of lakezusters en de proveniers. 

Het bestaan van een kloosterling was er een van eên Vroom leven, 
bidden en werken, mediteren, zingen en soms zwijgen. 
Om een indruk te geven van een dagindeling volgen we eens éen 
dagrooster. Om twee war 's nachts luidde het kloostarklokje en 
kwamen de monniken uit hun bed en aingen, zondar zieh te hebben 
gekassen en zonder dets te hebben gegeten, bij kaarslicht de 
trappen af naar het koor. en namen plaats in de koorbanken. 
Dan begon de dienst van het Vigillie ( da nachtuake) met hat 

klappen van het klokje en hat stille gebed. Daarna zong da voor- 
tanger psalmen op gregorisansa wijze, afgeulsaeld mat lofzangen 

106 

uit het Oude Testament door het koor wan de monniken. Dan las een 
van de broeders nit de Bijbel en nit da geschriften van de kerk- 
vaders, er verd afgesloten met monctone latijnse lofverheffingen. 
Uren achtersen galmde ket zingen door het wooral 's winters 
steenkoude en met kaarsen verlichte koor van de kerk. Voor elke 
dag waren zeven dagoefeningen voorgeachreven, waarvan vijf in het 

begin van de middag vielen. Dit zijn de z.g. “Ad Horas" of 
“Horen”, Ha hat Prima (eerste dagdianst) kwamen ze bijelkaar in 
de kapittelzaal waar hen de regela van het klooster opnteuù 
werden woorgahonden, Ook werden hier de straffen uitgedeeld aan 
eventuele overtreders. 
Door de kruisgang gingen de monniken dan naar het auditorium (da 
gehoorzaal), vaar hen door de prior aan dagtaak werd opgedragen. 
Fas na het 'Hona' — onderdeel van de 'Ad Horas'- gaf de priar het 
teken dat ze naar het refter (eetzaal) konden gaan om te eten. 

Het was dan ondertussen ca. half drie in de middag geworden. De 
monniken waren dan al meer dan dertien uur bazig met bidden, 
zingen, studeren, mediteren en het opknappen van karweitjes en 
hadden nog geen hap eten gehad. De maaltijden waren uiterst 
sober, Na de maaltijd was er sen rustperiode en ken men iete vaar 
zichzelf doen. In de namiddag was er, in aansluiting op de ves- 
per- en leadienst in de kruisgang, nog aen broodmaaltijd. 
Als hat tegen het schemeruur liep luidde het klokje voor de 
laatste dienst, de Conpleten. : 
De Conpleten waren 's zomers om Acht uur en *s winters om zes 
uur, hierna gingen ze naar bed, vant de volgende dag begon weer 
om twee var. Zo ging het zeven dagen in da week, een mensenleven 
lang. Het was een sober en streng bestaan, waarin de kloostaerlin- 
gen geen woord met elkaar mochten wisselen; wänneer er al jets 
gezegd moest vorden dan deden ze dat in het Latijn. Hum spreken 
bestond uit bidden en zingen, het lezen van de Bijbel en de 
geschriften van de Kerk, daardoor spraken ze tot Gad, aan wie al 
hun liefde en toewijding behaarde. 
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SPEURTOCHT IN NOORDOOST FRIESLAND(4) 
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ete. Dan klinkt er een stem van timmerman Gaasterland: 

"Sykje jimme stiennea, no dan leit hjir wol in great 

stik”. Het bleek, toen wij de steile kant: opgeklavterd 

waren, dat het een halve molensteen van natuursteen was 

uit de zgn. terpentijd. Hij vertelde, dat een broer van 

hem een mooi voorwerp uit de terp heeft, zei, een doop” 

vantje, De pan woont hier niet. Onze nieuwsgierigheid 

wordt niet bevredigd. Op zolder vonden wij een moòi 

bovenlicht. Het was niet te koop en ook niet als cadeau 

te verkrijgen. Dan maar een foto, Even bij M.Douma op 

it hiem, Melleme-State vanouds geheten. 

Haar Jouswier, het aardige, kleine terpderpje, midden 

in de wereld. Leverde voor ons niet veel op. Alleen een 

nijdige foks vloog Hoekstra aan en moest, na een aalta 

mortale gemaakt te hebben, verdwijnen. Er moet bij een 

Ë ouderling een mooie zilveren lepel zijn. Dat ia woar 

ë later onderzoek. 
ä Terug tekende H, een schuurversiering. In plaats van 

Ë zwanehalzen 2 steigerende paarden (jaaranker 1841) bij 

Alberda op Great Midhuzen, en als windvaan het zeepaardje- 

Te Ee op een hok een beter zeepaard met Neptunia en 

drietand en een vogel op de sraart, Dit Laatste voor 

windvang? De oude zijgevel bij de kerk is nog in goede 

conditie met mooie gesmede muurankers en als jaartal 

1614, De geel en rood versiering in het metselwerk doer 

denken aan een commandeurswoning op onze eilanden. Het 

huis staat in de buurt van wat vroeger "de Haven” was, 

(Tie geschiedenis Ee, toen de visch van Zee aldaar werd 

* aangevoerd). In een levensbeschrijving over Foeke Sjoerds 
L.C. ) komt een clausuie voor over een briefwisseling 

ëò5 met dr. Kiestra, arts aldaar. Hij zegt dan det voor 1806- 

2 1807 een huis in een oude gevel naar het kerkhof gekeerd 

drie rade stenen gemetseld zaten, onder 1 liggend, waarop 

3 vertikaal, De bovenste bevatte een borstbeeld, de 

widdelate een schaar met kroon en onder de schaar de 

letters J.F. De liggende steen met jaartal 1613. Later 

kwan er een nieuwe gevel en verhuisden de stenen naar 

DE E DD. J. Kamminga 

ä a 2 Ë Bs 

EO et EEN 
Ë Eos 85 L, B In maart 1943 het oosten ia. Het zo vernielde terpdorp 

8 REN È E jm Oostruú stond eerst op het programma. Alles wat niet 

: En nm: È bebouwd ig, is zowat afgegraven, voor altijd geschonden. 
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een achter het huis staande muur van een Loods en bij 
herbouw in 1848 wederom in de gevel. En nu (1914 D‚K.) 
in de achtermuur van een aangebouwd schuurtje met de 
muurgevel van rode stenen. In 1914 bewoond door 2 
gezinnen; eigenaar Hessel van der Woude, Wij hebben 
gezocht ter plaatse an de tegenwoordige bewoner verweea 
ons naar een timmerman, die meende dat ze An OosterNijkerk 
waren (is in het F.M.). 
Het onderzoek leverde geen resultaat op, cok in O.N. 
niet. Bij de reeds bejaarde timmerman zagen wij een zeer 
mooie geheel metalen ataartklok, Braaksma heet de man, 
Hij draait vok nog bettelhandvatten ep zijn draaibank 
en slaat zijn naam erin. Wij verwierven een paar voor 
de Oudheidkamer, Wij verboden een jonge opvolger, dat 
hij geen "oude rommel" mocht weg doen zonder ons daarin 
te kennen, Wat een bluf! In “de Pilaars" gebruikten wij 
onze kuch, Scharrelden elders op een zolder om zonder 
iets te vangen. Terpvondsten kent men hier niet. Wel 
is er aen oude smederij met een aardige deur. Hier en 

daar liggen dikke zwerfstenen. Eén dag is te kort voor 
Be, vooral om zijn kerk. De kerk en vooral de molen geven 
Ee een aardig beeld in het landschap. 

Woansdei 10 oktober. Maoarns wie it drok yn'e winkel. 
Immen ût Deinum sneupte yn it âlde Fryske spul om, doe't 
Hoekstra en dr. Poortinga kamen, om ek ris rûn te 
noaskjen. It die bliken dat de Deinumer, in Y. Miedema, 
én Poortinga op'e selde skoalle te Boksum harren earate 
opleding hÂn hienen en doe kamen de âlde firen boppe 
wetter, Master Bergsma (mien ik dat de namme wie), in 
âlde baas al, koe moai fertelle, mar min oarde hâlde. 
Dat gie sawat. It mooiste ferhaal hie him Öfspile doe't 
in jonge of famke ûnder it bidden de griffeldaas Éalle 
liet. In gekletter Ean jewelste! Master hie de hansen 
gear, aei in wurdmanndch en doe barde de festeuring: 
út wie de tanksizzing. In pear greate stappen en klera 

hjir en der. Dan werom, en master bidde it twadde diel 
fan syn tankeizzing! 

Poortinga kocht inkelde boeken aen doe mei H. nei de Hege 
Brêge om iten. Goed healwei ienen soene ge werom wêze. 
Mar doe't ik om 2 oere nel de post gyng om f 100,- fan 
myn spaarbankboekje te heljen, der't miniater Lieftinck 
permisje foar jûn hie, kamen de beide mannen opsetten. 
It gie nei Eastrum, foar de wyn, dat fytete noflik. De 
terp ap nei de tsjerke, de doar iepen en dêr lei de âlde, 
moaie klok al wer, no ûnder de toer. Dr is dus op svn 
plak werom. Yo'e toer sit ek An fragmint fan in earder 
oerkoepele toerkapel. Yo de tsjerke de 1Be ieuake 
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bebyldhoude preekstoel, oars sa sober. Ït noarden is 
in tichte muorre, de pannen op'e sûdkant kleasterpannen. 
Huzen op modderklippen, dertusken troch fergraven 

dellingen. O0, wat ia't der skeind. Fan'e terp Öf it lytse 
spel "de Bijekoer" popmurken, der't N.Haisma wenne hat. 
Syn '‘Simperdagen!' en ‘de Kar! apylje hjir. Men kán it 
priuwe, (In dei letter kaam de tynge fan syn omkommen 
In Ynje). 
Lyta en Great Midhuzen litte wy lizze en in Eeninege 
hûn wol nei ûs heksen happen, mar fnar Hoekstra syn skoech 
hac er respect en staakt ayn oanfal. Yn Ie earst lafson 

nei Tibben, mar de müne hâldt üs efkes fèst: takels en 
touwurk en minsken. In iteren roede wurdt der úthelle. 
Hoe no mûner? Dit íe de tredde roede yn 18 jier seit 

de man. Met botte fertünlik weat, Dizze hat op it midden 
in breuk. Lokkich dat it ûntdutsen is. Oars wie er nei 
Ünderen mitere, de zwikstelling' atikken en mooglik oar 

üngemak. Dêrow kaam hy der ût en in nijen is teneareten 

net mear te beaetten, 
De eigner, oars wol in miner fan it goede hout, praat 
aer in elektryske moter! It liket net hêst. Ek dizze 
sil ne op 2 wjukken draaie sa as de Dokkumer fan 
Boongeardt no al in moai set docht. “Like”, ropt de man 
fan boppen en aìte man heïipr mei. "Toe, master,efkes 
mei helpe, en de Tester waster Plantinga docht syn bÊst. 
In hoart letter stie de roede hast al ope grûn. Sok 
wurk moat wol troch in fakman dien wurde, 
Wy nei Tibma, Poortinga kaam der foar't earst en dus 
is't in machtich tafriel. Erokstikken fan de Tibster 
terp sitte der noch en moai heech, Dan stacht men oer 
it greate neakene fjild 'De Kolken', begringet troch Ie, 
Mirselwier, Moarre, lezemasyl en de mänske seedrk ome 
Lauwerssee. Ten pleats mei twa koaien. Grijs lizze de 

doarpen as in krâns derom hinne, Tibben ie in tige tipyek 
terpdoarke, Iyt& en net Ütgroeid ta in tajerkdoarp. Lytae 
boaerespultsjes, in goed paad foar 2/3 der omhíinne en 
gjin strjitten oer it terpke. Wy hawwe der omtoarke, 
in moei gekoft en no moatte wy, sa sei in Tibeter, mel 
Douwe Buwalda prate. Die kin wol wat Eertelie. Hjoed 
gjin t4id mar letter Éèst. 
Doe nei Ie en dan is de tsjerke en de tipyske gevel fan 
it &ld pe=stoarshûa (1634), sa as de leginde seit, ús 
earste object wer, Bewdndere ha wy it can de noardkant 

sa geve gotyske raam. Hei in skoftsje omstrunen (wat 
kitele de bakker üÚs noas mei syn geurten fan farske 
boltejes of sa), de buorren op én doe moai gau mei Dykstra 
yn petear, de man dy Te kin en der oandacht oan skinkt. 
It wurk dellein, de jas can en op stap. Hy wennet oante 
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Lytse Tsjerketoane, dy't aa wiid begjint en by de tsjerke 
snel is, Ey can it ferhaal. Dir strjitsje is 
'Snakkerbuorren'. Net de Herf. pastory rint in granpaad 

(fan Skyl Öfkometig) dat by de pastory heart. Dan op'e 
sinnige kant An hekje, de boppeste peal glëd fan 
minskehannen of =—=broeken: de Suderskoalle; 'Leugenbank' 
sizze je yn Hylpen. It plak foar de âldajes om dt nijs 

te kögjen en te wjerkägjen. Op'e sûdwesertkant, no fan 
in timmerman brûkt, moat it plak fan in dobbe (de 
terpdobbeî) west ha. De gare, westlike opgong vei de 
tsjerke, de Greate Tajerkeloane, ie it lykpaad. Alles 
wurdt der opdroegen. It stiennen paad, bûren de haag, 
is foar de omgong, Der wie om de taferke hinne wal in 
ütgong can dy kant, mar ek allegearre An fêste Útgong 
aan'e oare kant. 
Yn'e âlde iepenbiere akoalle meat in Alde plattegrûn 
fan Ie hongen hawwe, Fan dr.kiestra makke, wei in plan 

fan drinkwetterferdieling, EÉoe no wolris by de famylje 
Cuperus wêze, seit men. De tsjerke hat no can'e eastkant 
ûnder it paad An greate reinwettersbak mei pamp. Ya it 

ferlingde steane no in p&ar huzen, ien fan in slachter. 
Dit moat it âlde plak fan'e haven wêze, Doe't it 
Slachtershûs boud waard, hat it in soad jild kostte om 
yu'e sloppe grûn fêstichheid te krijen. It Alde 
herberchje, dat noch sa kreaa Öfbylde stiet yn'e Rimen 
en Teltsjes, fan Ids Wiersma tekene, miet syn gloarje. 

It is net heal sa eptich mear troch de ferbouwing. 
It is in echt tipe fan in rerpdaarp., Tajerke op it 

heechste punt, fjouwer wegen nei de tejerke en An paad 
om alles hinne. Op'e frta yn'e stive wyn op, ein can 
iten, nei hûs ta, Èy de Kealemcanspoarte Öfskle, 
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Cafe "SPOORZICHT" en de “OSINGA" familie. 

daar E. Smits. 

Deze ‘hitbarg eerder geheten het "Wapen van Oost Borgeradeel” toen 
de spoorlijn er nog niet lag. 
Pit Cafe [zie oude foto} vas men karateritiek pand aan da kunst- 
veg van Matslavier naar Dokkum. Het was een halte plaats voor 
zowel de langs trekkende mensen, als vele plaatselijke aktivitei= 
ten. De Schutterlf kwam na hun oefening hier een 'haasehaaje' 
halen en de muziekvereniging had er hun Instructisavonden en 
namen nadien vaak nog even een berraitje. 
In het zociale leven heaft dit cafe een duidelijke plaats ingeno- 
men, vanneer het. ging om bijeenkemsten van allerlei aard, 
Hslaaa is het ouda aanzien veranderd en heeft de verbouwing tot 
een gerlefelijke woning geen goed gedaan aan het karakteristieke 
van het pand. 

Omstreaks 1820 werd dit pand, toen nog woonhuis gekocht door 
VIEGER JANS FENKENA, geboren in 1796 ta Lattalbert (Gr). Hij waa 
een zoon van sen onderwijzer die later een aanstelling kraeg te 
Paesens. Deze Wiegar Jans huwda op 23 november 1820 te Aalsum met 
GRIETJE GERKES STEENSTRA, een 24 jarige dochter van de bekende 
kuiper Steenstra uit Dokkum. Wieger was van beroep boekhouder an 
bleef dit tot zijn dood in 1831. 
Als bijbaantje, zoals zovelen ín die tijd, werd hij na z'n huwe- 
lijk tevens herbergier. Misschien omdat het huls zich er al voor 
lssnde en als extra verdienste, Wit de pericde IB31 tot 1846 
veter we weinig, maar dan koopt HARHANUS RITSHA samen met zijn 
vrouw JITSKE JANS PITSEMA de herberg van da erven van Wieger. 
Deze Harmanus en later allaen Jitske exploiteren de herberg tot 
1858 an dan zien ue een verkoop aan ANTBONIE VAN HOUTIM (geb. 

106 te Amsterdam) en later worden de kinderen van Anthonia 
eigenaar. 

Deze Anthonie heeft verschillende beroepen gehad, in 2'n jonge 
jaren was hij buitenlandse zaevarend op het wachtschip Kenau 
Hassslaar van het marine Departenent Zuiderzee. Later trekschip- 
per te Dokkum. Tevens pachtta kij dan van de Gemeente Dokkum de 

Bank wan Lening (pandjeshuis) voor een bedrag van drie gulden per 
jaar. In 1834 huude hij te Dokkum met DIEKJE TEENS ELLES en in 
1858 wordt hij eigenaar wan deze herberg. 

In 1855 huwt FOKKE MEINDERTS OSINGA met ANGENIETA VAN 
BOUTUM en gazien zíj met haar broers en zusters eigenaresse zijn 
van de herberg, waar haar moeder Dirkje Teens Elles herbergier= 
sche is, wordt dit hun nieuwe woning. 
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Fokke-krèeg daardoor mataen de ruimte voor z'n timmerbedrijf in 
de naast gelegen schuur die tevena dienst desd ala atalling voor 
rijtuigen en paarden. 
Oak kreeg dit cafe bekendheid door de schutterij dia hier na hun 
oafening in het Aalzumerverlaat hier vaak nog even een borreltje 
gingen halen. 
Dat het ook toen niet van een leiendakje ging lezen ua in de 
krant. 

In 1890 komen we een advertentie tegen van een failllasment van 
Fokke An de Onsterga-krant, het toenmalige dagblad, later de 
Nieuwe Dockumer Courant. 
Zowel het cafe gedeelte als de timmerwerkplaats en de inboedel 
gingan onder de kamar. 
He lezen: "Boelgoed bij Toeekun": 

De Notaris B. IJpma Kz te Holwerd, zal ten verzoeke van ‘den 
heer Kr. J. PF. Hofstede te Leeuwerden, als curator in het faiili- 

samant van F.M.OSINGK onder Aalsum, op donderdag 30 Oktober 1490, 
's voormiddags precies 10 tur, ten huize van gemelden Osinga, bij 
hoelgoed a eantant verkopen: 
MEUBELEN en HUISGERADEN, ala: Chiffoniere, vurenhouten kast, 2 
bedden met toebehoren, klok, spiegel, 12 tafels, 50 stoelen, 
kachels, flaschen, glazen, blaadjes, lijfdracht, lampen etc. 

Voorts: schaafbanken, helhlokken, kettingen, beitels, schaven, 
zagen, slijpstenen, planken, oud hout, Kisten, sleede, vaten, 
ladder, ammers, en alhetgeen meer zal worden aangeboden. 

Op 12 november 1890 komen de herberg en het woonhuis onder 
hamer, samen groot 5 are 60 centiares, geboden: £ 1283. 

Nieuwe elgenaar wordt de heer JAN YTSEA, vader van het diaconte 
gasthuis te Dokkum en getrovud met een zuster van Fokka, 

Als in 1899 deze zuster overlijdt verkoopt Jan Ytsma in 1899 de 
herberg vla notaris Ypma van Holuerd aan JACOB ALLES? VAN DER 
WERFF e.c., handelaar te Dokkum en weer aan Fokke en Angenieta. 
Jacob van der Werff trad hierin op als geldschieter daar Fokke en 
Angenieta de toestand van tien jaar eerder nog niet te boven 

Omstreeks 1903 wordt: er grondig verbouwd en krijgt de herberg 
maer sen cafe-finctie met daarnaast weer de timmermanswerkplaats. 

Gak komt een com van Fokke, Durk Klases Osinga bij hen inwonen. 
Hij krijgt een sigen gedeelte aan de straatkant waarvan hij 

eigenaar wordt. . 
baar de oudste zoon van Fokke, Anthonius, ook het beroep gekozen 
had var timmerman vertrok deze In 1886 naar Haarlem en in 1889 

naarDen Haag. Op 17-2-1891 komt hij met z'n vrouw vanuit Gronin 
gen weer In Dokkum wonen resp. aan de Lageweg 1éla, Oostersingel 

114 

  

B143 en Aalsumerpoort. AlBS, in deze periode worden ook hum vier 

kinderen geboren. 
‚ 

Ha het overlijden van zijn vader in 1914 neemt Anthonius het 

bedrijf over en gaat naar Spoorzicht, teen nog hij Aalsum. 

{| SIPKE 
In 1944 plaatst ANTHONIE OSINGA, architect an gehuud met, 

BIDERIDS aan advertentie in de krant dat hij verhuisd van vate 

spaorzicht naar de Hoogepol (t/o de Parksteag) te Dokkum. 

Gare Hestaur 

15



KWARTIERSTAAT VAN AKKE FEENSTRA 

Mente Holwerda 

== TI == 

Akke Feenstra, geboorten te Anjum op woensdag 9 augustus 
1816, Baakster, wonende te Anjum / Metslawier. 
(Zij is getrouwd te Oostdongeradeel op donderdag 16 
juni 1949, op 32-jarige leeftijd met Bokke van der 
Floeg (36 jaar oud), zoon van Bauke van der Ploeg 
(Arbeider) en Gaatske de Jong, geberen te Hochlar Dld. 
op zondag 17 november 1912, gedoopt in 1913, Landarbei- 

der, wonende te Metcslawier, overleden te Dokkum op 
maandag 30 mei 1988, begraven te Metslawier op vrijdag 
3 juni 1988, 75 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te 

Oostdongeradeel op maandag 24 april 1939, op 26-jarige 
leeftijd met Atje de Vries (24 jaar oud), geboren te 
Pingjum op maandag 9 augustus 1915, overleden te Metala= 

wier op maandag 12 januari 1948, 32 jaar oud.})} 

__ II _= 

Jacob Feenstra, geboren te Anjum op dinsdag 22 april 

1890, Arbeider, overleden te Anjum op donderdag 15 
gugustus 1968, begraven aldaar op maandag 19 augustus 
1968, 78 jaar oud. + 
Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op donderdag 28 
mei 1914, op ?2á-jarige leeftijd met 
Antje Douma (22 jaar oud}, geboren te Anjum op vrijdag 
l april 1802, overleden aldaar op zaterdag 25 juni 

1921, begraven aldaar op woensdag 29 juni 1921, 29 

jaar oud. 

== III == 

Pier _ Jacobs Feenstra, geboren te Anjum op zaterdag 

29 april 1848, Hoerenknecht en leedaanzegger, overleden 
te Anjum, begraven aldaar op vrijdag 3 september 1915, 
67 jaar oud. 
Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op zaterdag 15 mei 
1875, op 27-jarige leeftijd met 
Akke Freerks Veldiag (24 jaar oud), geboren te Dokkum 
zondag Z maart 1851, Naaister, begraven te Anjum op 

vrijdag 20 april 1934, 83 jaar cud. 
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Minne Douma, geboren te Anjum op vrijdag 17 december 

1852, Boerenknecht. Hij is getrouwd te Oostdongeradeel 
op zaterdag 15 mei 1880, op 27-jarige leeftijd met 
Fakeltje Mosselman (27 jaar oud}, geboren te Anjum 
op zondag 2 november 1852, 

ama Iv a 

Jacok Piers Feenstra, geboren te Metslawier op woensdar 
17 apráil l&ll, gedoopt aldaar op zondag 28 april L1B11, 
Baerenknecht, overleden te Oosternijkerk op vrijdag 

à met 1860, 49 jaar oud. 
Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op vrijdag 2 mei 

1845, op Zá-jarige leeftijd met 
Akke Piers Holwerda (26 jaar oud), geboren te Metsia- 
wier op zondag 2 augustus 1818, gedoopt aldaar op 

zondag 16 augustus 1818, Dienstmeid. 
Freerk Cornelis Velding, geboren te Dokkum rond 1827. 
Hij was gehuwd met 
dantje Everts Brandsma, geboren te Dokkum rond 1422. 

Jacob Gerbens Douma, geboren te Anjum rond 1812, 
Slager, (Hij waa eerder gehuwd met Yretje Pieters Dijk- 

stra, overleden te Anjum voor 1850} 
Hij ig getrouwd te Oastdongeradeel op zaterdag 23 
november 1850, op ongeveer AB-jarige leeftijd (2) 

met 

Korneiiscke Minnes Singma (ongeveer 22 jaar oud}, 

geboren te Anjum rood 1828. 
Ale Thomas Mosselman, geboren te Ee rond.1820, Schipper 

en Gardenier. 
Hij is getrouwd te Opatdongeradeel op zaterdag 17 
mel 1845, op ongeveer PS-jarige leeffijd met 

Poutzen Jacoba Wiersma (ongeveer 23 jaar cud}, geboren 

te Anjum rond 1822, Dienstmeid, 

  

= Yee 

Pier Jacobs Feenstra, geboren te Britswerd in 1785, 
overleden te Oosternijkerk op zaterdag 21 augustus 
1858, 73 jaar oud. : 

Hij ie getrouwd te Wiawier op zondag 20 met 1810 vroor 
de kerk, op 25-jarige jeeftijd met 
Sjoerdje Tjerka Sjoerdinga (24 jaar oud}, geboren 

te Oosternijkerk op donderdag 29 december 1785, gedoopt 
aldaar op zondag 18 februari 1786, overleden aldaar 

ap maandag 7 Éebruari 1870, 84 jaar oud. 
Pieter Jans Holwerda, geboren te Holwerd op dinadag 
8 januari 1793, overleden te Metslawier op maandag 
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> april IBAI, 48 jaar oud, 
Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op vrijdag 10 mei 
1816, ep 23=jarige leeftijd met 
Trijntje Hinnes Talsma (22 jaar oud), geboren te Wane- 
werd ap zondag 29 septenber 1793, gedoopt aldaar op 
zondag 27 oktober 1793, overleden te Wierum voor 1860, 
hoogstens 67 jaar oud. 

Cornelis van der Hurk, 
Hij was gehuwd met 

Aafke Fredriks de Bruin. 
Gerben Jacobs Douma, geboren te Anjum op vrijdag 18 
maart 1785, gedoopt aldaar op zondag 27 maart 1785, 
wonende aldaar. 

Hij ie getrouwd op donderdag 12 december 1811, op 
Zö-jarige leeftijd met 
Antje Meinderts de Jong, 
Minne Jans Kingma, wonende te Anjum. 

Hij waa gehuwd met 
Riemke Kornelis Eestra, overleden te Anjum. 
Thomas Harmens Mosselman, geboren te Weetergeest op 

vrijdag 30 december 1785, Gardenier, overleden Te 
Ee. 
Hij ie getrouwd te Oostdongersdeel op woensdag 12 

januari 1814, op 28-jarige leeftijd met 
Antje Jelles Holwerda (17 jaar oud), geboren te Eng- 
wierum op donderdag 28 april 1796, overleden te Ee 

op dinsdag 26 januari 1841, 44 jaar oud. 
Jabik Klazes Wiersma, Gardenier. 

Hij was gehuwd wet 
Fakeltje Willems Jaarsma, overleden te Anjum. 

== VI == 

Jacob Feenstra. 
Hij was gehuwd met 
Akke Piers. 

Tjerk. Wietsea, gedoopt te Oosternijkerk op zondag 
30 april 1752. 
Hij was gehuwd met 
Aaltje Järns; : 
Jan Douwes Holwerda, geboren te Halwerd rond 1770, 
overleden te Metslawier op dinsdag 5 oktober 1847, 
ongeveer 1T jaar oud. 

Hij was gehuwd met 
Antje Pieters,’ geboren te Holwerd, 
1847 4 
Henne Zijtzes. 
Hij was gehuwd met 

overleden voor 
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Akke Ouwes, geboren te Akkerwoude op zondag 2 februari 
1766, gedoopt te Wanswerd op zondag 1 februari 17/95, 
Jacob Douwes, afkomstig uit Anjum, gedoopt op zondag 
6 augustus 1/41, Hij is getrouwd te Anjum op zondag 
15 mei 1768 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met 
Rienskje Sydaes, afkomstig uit Anjum. 
Harmen Thomas, geboren te Weotergeest, 
Hij was gehuwd met 

Janke Jacobs. 
Jelle Wytzes Holwerda, gedoopt te Engwierum op zondag 

15 december 1748, boer en Gardenier,’ overleden te 
Engwierum op woensdag 24 november 1813, 64 jaar oud. 
Hij is-getrouwd te Munnikezijl op zondag 14 juli 1776, 
ep 27-jarige leeftijd met 

Aaltje Teakes Holwerda {20 jaar oud), gedoopt te 
Engwierum op zaterdag 20 december 1755, overleden 
aldaar op zondag 21 februari 1819, 63 Jaar oud, 

== VII =- 

Wietse Douwes. 

Hij was gehuwd met 
H.N. 
Douwe Jans. 
Hij is getrouwd te Westdongeradeel op zondag 31 maart 
1793 met 

Gaikje Pietéra, 
Ouwe Keimpes, 

Hij was gehuwd met 
Trijntje Jarigs, 

Pouwe Johannes. 

Hij ia getrouwd te Anjum ap zondag 23 november 1732 
voor de kerk wet 

Lysbeth Tysses. 
Wytze Jaäcobs Holwerda, gedoopt te Peesens op zondag 
23 oktober 1712, overleden aldaar rond januari 1770, 

57 jaar úud. 
Hij is getrouwd te Engwierum cp maandag 26 april 1734, 
ge Zl=jarige leeftijd met 
Sjieuwke Mintjes (19 jaar oud}, gedoopt ‘te Engwierum 
op zondag 1l november 1714, overleden aldaar tussen 
IFT8 en 1779, 64 tot 65 jaar oud, 

Teake Jacobs. 

Hij was gehuwd met 
Baukjen Thomas. 
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== VIII — 

232 Jacob Jans, Koopman, darpsrechter, ontvanger en 

Schipper. 

Allen van de eerste beide kinderen is bewezen, 

dat het kinderen zijn van Jacob en Grietje. De 
anderen zijn wel aannemelijk. 

De taken fan in doarpsrjachter. 

Tot bewaaring van goede order in de Dorpen heeft, 
doorgaans, ieder Dorp een zogenoemden Dorpsrech- 
ter; doch sommige kleine Dorpen hebben met hun 
tweeën af drieen een te samen. Deese ie verplight 
op alles toe te rien, wat goede order en rust 

der samenleevinge zou kunnen hinderen, Allerlei 
boosdoeners, op de daad betrapt zijnde, moet 
hij, zo mogelijk, met behulp der Dorpelingen, 
die hem geen bijstand weigeren mogen, vatten 
en aan het Gerecht overleveren; of zo het zaken 
van minder belang zijn, dezelve, bij borgtocht 
aan den Grietman verbinden. 
Eo er veldechaden of verwondingen zijn voorge 

vallen, moet hij dezelve met bijstand van twee 
of meer Dorpelingen, bezigtigen en schade taksee- 
ren. Geschillen van weinig belang kan hij in 

der minne afdoen; dach ze eenige hreuken moeten 
vallen, is hj verplight de zaak ter kennisse 
van de Grietman te brengen, wien hij, ten minaten 
eanmaal in de veertien dagen, van alle roorvallen- 
de zaaken kennis moet geeven. 

Alle gerechtelijke explooten kunnen door hem, 
in zijne Jurisddiktie, worden volbragt; -mogende 

hij, daar tae verzocht zijnde, dezelve niet weige 
ren. Hij doet verder alle openbare huiskondigingen 
en klokklippingen, bij gelegenheid der openbaare 
stemmingen noodzakelijk, en is hij dezelve tegen 
woordig, om toe te zien dat alles overeenkomstig 

met 's Lande wetten werde verricht; woetende 
hij van allé ongeregeldheden den Grietman kennis 

geven. 
De Dorpsrechters worden door den Grietman verkooT 
ren uit eene nominatie van drie persoonen, door 
de, Ingezeetenen gestemd, en door het Gerecht 
heeedigd. Voordeelshalve behoeft niemand deezen 

post te begeeren: want voor zijne moeite, die 

dikwijls vrij groot ie, genlet de Dorpsrechter 
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alleen, jaarlijks een inkomen van drie guldens 
wegens het apschrijven der Speciën. Voorts heeft 

hij eenige jura, ala veertien Stuivers voor iedere 

Proklamatie van eene verkooping met her relaas, 
vier Stuirers voor iedere Ciatrie, Arrest, 

Inthitùatie enz. 

(Tegenwoordige Staat van Friesland — deel 4 

side 243/ 244) 

Hij Ls getrouwd te Faesens op dinsdeg 29 decenber 

1696 met 
Grietje Jacobs Bontekoe (23 jaar oud), gedoopt Ee 
Dokkum op zondag 5 oktober 1673, : 
Mintje Jelles, geboren te Engwierum. 
Hij is getrouwd te Engwierum in 1708 met 
Antje Jans (21 jaar oud), gedoopt te Ee op vrijdag 

18 maart 1687. 

_- IK == 

Jaa. 
Hij was gehuwd met 

H‚N.. 

Jacob Jans Bontekoe, geboren te Dokkum rond 1643, 

Laopman en reder. 

Hij is getroawd te Dokkum op zondag & december 1670, 

op ongeveer 27-jarige leeftijd met 
Sepkjen Freercx, gebaren te Dokkum, 

Jelle Mintjes, Koopman en herbergier, overleden Te 

Engwierum voor zaterdag 16 juli 1603. 
Hij was gehuwd met 

Martien Wijbes, overleden te Engwierum voor dinsdag 

2 mei 1702. 
Jan Barteies, geboren te Be. 

Hij Îs getrouwd te Ee op vrijdag 18 maart 1687 met 

Trijntje Foppes, geboren te Ee / Oostrum, 

== U 

  

Jan Beadricr Bontekoe, Grootethipper = reder, vaarde 

Oa. op de Oostzee. 

Hij is getrouwd te Dokkum in 1640 met 

Grietje Jan, overleden te Dakkum rond 1670. 

Mintje Tdses Donga, geboren te Anjum, Smit te Anjum 

en Fe en later boer te Engwierum, overleden te Engwie- 

rum voor dinsdag 22 juni 1669, (Hij was eerder gehuwd 

met Jantien Obbes. Hij was eerder gehuwd met Hylck 
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Jans (Hanzes).) Hij was gehuwd (3) met 

Jetske Backes, geboren te Dokkum in 1665, overleden 

te Éngwierum voor woensdag 12 januari 1670, hoogstens 

l jaar oud. 

Bartel Jans, overleden te Ee na maandag à& december 

1648. 

Hij is in ondertrouw gegaan te Ee op woensdag 8 decem 

ber 1624 met 
Bauck Teakes, overleden te Tibma onder Ee na woensdag 

29 juli 1629, 
Fappe Harmens, meester hacker, woonde eerst te Lises= 

sens, overleden te Oostrum voor woensdag 26 februari 

1679, Hij tie getrouwd in 1655 met 

Poetje Wierds (ongeveer 17 jaar oud), geboren rond 

1638. 

_ EL == 

Idse Tyeerdrs. 

Hij is getrouwd te Anjum op woensdag 7 Juli 1619 

met 
. 

Griet Minnes,. 

Bocke Jacoba, geboren te Onder Lioessens Rijp À» 

overleden te Dokkum voor L66l. . . 

Hij is getrouwd te Dokkum op donderdag 11 januari 

1610 met : 

Djieuwke Sybes, geboren te Brantgum, overleden te 

Dokkum in 1661. 

=- XII —- 

Minne Jelles, 
Hij waa gehuwd amet 

H.N. 
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VERSCHENEN 

A. Medema 

Deze keer wil ik graag een tweetal boeken bespreken die weliswaar in 1992 
zijn verschenen, maart desondanks uw aandacht verdienen. 

Gosse Blom, Hepertoardum fan egodokuminten cangeande Fryslân, Eryska Aka- 

deny, Ljouwert 1992, 208 p. ' 

Egodocumenten staan de laatste bijd volop dn de belangstelling van histo- 

rici en genealogen. , ‚ 

Dat is geen wonder, want ze geven vaak een direct, spontaan en boeiend 

beeld van het leven in vroeger dagen. 

De historicus J. Presser gebruikte het begrip "egodocument! voor het eerst 

als een verzamelnaam voor bronnen zoals dagboeken, autobiografieën, brie- 

ven, Stc, : . 

In het boek van Blom vindt u een opsoaming van tal van dit soort bronnen, 

met vermelding van de plaatsen waar zij berusten, alsmede of ze In deuk 

zijn verschenen en Literatuurverwijzingen. 

Bovendien wordt van Leder document een karakteristiek gegeven. 

Het geheel wordt gecoupleteerd door een uitvoerige Index die zeker Ledere 

genealoog zal doen watertanden. 

5. Zijlstra, Sktednis fan Eastdongeradiel, Fryske Akademy, Ljouwert, 1992, 

186 p. ISBN 90-6171-751-5. 

Hèt is een gelukkige gedachte van de Culturele Raad van Oostdongeradeel 

gekeest om, in samenwerking met de Fryske Akademy, de geschiedenis van 

deze gemeente ta boek te laten stellen, vlak voor de gemeentelijke herin 

deling êle In 1984 haar beslag kreeg, al Kon het hoek pas In 1902 ver 

schijnen. 
he heer Zijlstra 1s erin geslaagd om een goed leesbaar verhaal te schrij- 

ven. Gezien het onderwerp dat eerder geografisch dan historisch is bepaald, 

sen moeilijke opgave. 
De bronnen die aan dergelijke studies ten grondslag liggen zijn naar hun 

aard en omvang toch vaak fragmentarisch, zodat dit de opzet van één en 

ander nog wel eens nadelig kan beïnvloeden. 

De auteur is hieraan, mijns inziens, däf ook niet geheel ontkomen. 

Helaas wordt het boek ontsierd door relatief veel storende fouten. 

Zo staat op p, 107 een afbeelding van het kerkje te Wetzens die evenwel 

wordt toegeschreven aan Kiawier em zo zou èr vael meer te noemen zijn. 

Toch kan het boekje worden gezien als een goed voorbeeld van de wijze 

waarop historische gegevens kunnen worden verwerkt. 

Ik denk hierbij aan het notenapparaat an het plaatsen van locale ge- 

beurtenissen An een breder historisch perspectief. 

Het boek is een fmust" voor een jeder die zich met de historie van Ooat- 

dongeradeel bezighoudt. 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Een aantal laden reageërde op de (geregelda) oproep van de redaktie om toch 

vaoral vragen, mededelingen, korte raakten e.d. op te sturen voor plaatsing in de 

Sneuper, Da bedoeling zal duidelijk zijn: copy voor ons blad, kontakt tussen lezers 

en redaktie, kontakt wezen leden onderling, fps voor éen ander, hulp aan onder 

zoek door derden, ent. Blijf vooral uw reakties sturen!! 

De heer T. Boskma, Da Kapelle 8 te Rinsumageest doet onderzoek naar de familie 

Ruisch. In het begin van de 18e sauw kwam deze familie van Grave naar Dokkumer 

Hieuwezijlan. De familie had al een achternaam, al werd die in hat begin niet veel 

gebruikt. De vraag van de heer Boakma luidt: Waar woonde Willem Casparus 

Ruisch toen hij in 1727 zijn huis mat een herberggedeslie wilde uitbreiden, waartoe 

hij aan lening afslaat. Het moet ergens op Dokkumer Nieuwezijen gewees zijn. 

Meer over deze tamilie [s cok te vinden in “Pieatsen yn Eastdongeradial” waar het 

verhaal gaat over (waarschijnlijk) een zoon van bovergenoemda, nl Doije Mllems, 

die men boerderij bewoonde te Ee, 

Een tweede vraag van Boskma betreft het echtpaar Claes Jansen en Lysbeth 

Clasen uit Ternaard, die op 14-4-1665 in het hypotheakboek van West- 

dongeradeel voorkomen. Mogelijk ia deze Claes Jansen dezelfde (laas Jansen die 

op 1-10-1682 te Brantgum trouwt met Antie Heerckes, waarme hij meerdere kin 
deren in dit dorp laat dopen, Wie heipt de heer Boskma? 

Mevrouw Tj. van Breamen, Markerichtersvald 304 te Apsldooen stuurde ons uit- 

gebreide informatie over Mathieu Alexander Thibaullt, een Fransman die bij de 

belasting in Dokkum werkte in de Franse Tijd. Hij trouwde mat Jeltje Mellema, een 

zuster van Gerje Melema, walks laatste tot de voorfamilie van mevrouw van 

Breemen behoort Interessant is dat in de Parijse huwelijksakte de familienaam ale 

Thibault wordt geschreven, maar in de Akte van erkenning van het kind van Jetje 

Mellema de naam als Thibaut wordt geschreven, dus zonder de i. Mog steeds zijn er 

vele families, vooral rond Zwolle, die de familienaam Thibaut, Tiebaut af Tiebod 

dragen, allemaal zonder dat Zou dit een gevolg kunnen zijn van deze Dekkumer 

varschrijving?? Tar illustratie zijn de Parijse huwelijksakte (eerste blad) en de ge 

boorte-akte van Alexandre Adolphe Mellema verkleind weergegeven. 

Onze vaste brlevenschrijver M:' Holwerda, Pelfinne {0 te Metslawier stuurt ons de 

deelgensalogie van Slitze Holwerda en stelt daarbij de volgende vraag: : 

We heeft Informatie. over de nakomelingen van Pier Jacobs Holwerda, Deze zou 

een zoon-hebben gehad mat de naam B. Holwerda, welke professor geweed ks in 

Kampen: Verder zou Fier Jacobs Holwerda nag een kleinzoon K. Holwerda hebben 

gehad, die doïminee was in Groningen. Helaas ontbreken hem de juide gegevens, 

Uiteindelijk zijn deze vragen afkomstig van Thomas Holwerda ie Michigan. 
Aangezien het voor hem door de grote afstand meêllijk is -om de antwoorden té. 

zoeken, wordt de hulp gevraagd van onze leièrs, Wie biedt hulp? 
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Genealogie van Sijtze Holwerda. 

I Sijtze Holwerda, geboren rond 1809, 
Hij was gehuwd met Martje Dijkstra, geboren rend 
1810. Uit dit huwelijk: 

1 Jan Sijtzes Holwerda, geboren te Kollum op dinsdag 
29 april 1834, volgt ender II. 

Ì Zijke Sijtzes Holwerda, geboren te Kollum op vrijdag 
2 maart 1838, 

3 Hijke Sijtzen Holwerda, geboren te Kollum ap zater 

Âag 10 juli 1Bál. 

IL Jän Sijtzes Holwerda, zoon van Sijtae Holwerda {I) 
en Martje Dijketra, geboren te Kollum op dinsdag 

29 april 1834, overleden te Grand Rapide Kent CTY,MI, 
op maandag 12 april 1897, 62 jaer bud. 
Hij is getrouwd te Kollumerland op vrijdag 14 mei 
1858, op 24-jarige leeftijd met Jantje Willems Schrip- 
sema (20 jaar oud}, dochter van Willem Hotzes Schrip- 

sema (Arbeider) en Geeske Pieters van der Molen, 
geboren te Grijpskerk op zondag 2 juli 1837, overleden 

on zondag à juli 189/, 60 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 
1 Martje Jans Holwerda, geboren te Kollum op woensdag 

1 december 1855, 
2 (Seike) Sarah Jans Holwerda, geboren te: Grijpskerk 

ap zondag 7 april 1861, overleden op vrijdag 30 
oktober 1953, 92 jaar oud. En 

Zij is getrouwd ‘rond 1882, op ongeveer 21-jarige 

leeftijd met John B, Jonkman. 
3 (Willem) William Jans Holwerda, geboren te Oldehove 

op dinsdag & augustus 1863, overleden te Grand 
Rapide, Kent CTY.MI ap dinsdag 19 april 1928, 

Gá jaar oud. 
Hij is getrouwd op woensdag Il juni 1884, ap 20- 

Jarige leeftijd met Geeske (Grace) van der Floe 
4 Sytze Jans Holwerda, geboren re Oldehove op zondag 

„5 septenber 1864, overleden aldaar op zaterdag 

8 oktober 1865, 
5 {Geeske) Grace Jans Holwerde, geboren te Oldehove 

op maandag 30 oktober i865, overleden te Grand 
Rapide, Kent CTY.MI in februari 1949, B3 jaar 

oud, 
Zij is getrouwd rond 1809, op ongeveer Sk-jarige 

leeftijd met Sjoerd ven der Heide, 
6 Sytze Jans Halwerda, gebaren te Grijpskerk op 

dinsdag 5 maart 1867, 
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10 

11 

Jessie Jans Holwerda, geboren te Grijpskerk op 

vrijdag 5 maart 1869, overleden án 1950, 81 jaar 

aud, ' ' | 
Hotze George Jans Holwerda, geboren te Ezinge 

op zondag 16 januari 1870, overleden te Grand 

Rapids, Kent CTY,MI op donderdag 8 maart 1945, 

T5 jaar oud, 
Hij is getrouwd rond 1594, op ongeveer ZA-jarige 

leeftijd met Fenna Stadt. 

Jetske Jata Holwerda, gebaren te Oldehóve op zatar- 

dag 4 februari 18/1. 
Sytze Jans Holwerda, geboren te Oldehove op maandag 

18 maart’ 1872, overleden te Grand Rapids, Kent 
CTY.MI op dinsdag 30 àpril 1935, 63 Jaar oud, 
Hij ie: getrouwd ‘rond 1894, op ongeveer 22-jarige 

leeftijd met Alicé de Vries. 
(Grietje) Margaret Jans Holwerda, geboren Le 

Grijpskerk op vrijdag 16 oktober 1874, overleden 

te Grand Rapids, Kent CTY,MIT op dinsdag 16 juli 
1940, 65 jaar Gud. 
Zij is getrouwd rond 1892, op ongeveer 18-jarige 

leeftijd met Frenk Schaddelee. 

INHOUDSOPGAVE 

86 Redaktioneel E. Smits 

87 Bestuurlijk G. Veeninga 

88 Ledennieuws 
E. Smits 

Achtergronden 
90 Waar armoede toe kan leiden S.H. Tiesma 

ga Reaktie “Armoede” RB. Tolsma 

109 Kloosters in Friesland E. Smits 

Streekgeschiedenis 

109 Speurtocht door Noordoost Friesland{4} D.J. Kamminga 

113 Café Spoorzicht eri de familie Osinga E. Smits 

Genealogie 
116 Kwartierstaat van Akke Feenstra M. Holwerda. 

Boekennieuws 

124 Verschenen A. Medema 

124 Vragen en Antwoorden RH. Tolsma 

128 Inhoudsopgave 

128


