
Redaktioneel 

Beste Sneupers, 

Hierbij alweer de laatste sneuper van dit jaar. 
Zoals u ziet met foto's opgesierd. 
Wij hopen dat u er ook wat uit heeft kunner 
halen en dat het u op nieuwe ideeën heeft 
gebracht, want dat is toch het doel. 
Een blad voor ons allemaal! 
Heeft u op of aanmerkingen over de Sneuper, 
dan horen wij dit graag! 
Heeft u een copie, wat u graag geplaatst wil 
hebben in de Sneuper, Stuur het ons dan op. 
En als u denkt dat lukt mij niet, dan wil de 
redaktie u graag helpen om het Stuk op te 
stellen tot een leesbaar geheel. 
Want wij moeten het toch met z'n allen doen. 
Verder wenst de redaktie u allemaal prettige 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 

Namens de redaktie 

O.EF. Vos 

BESTUURSHEDEDELIKGEN 

Dik is alweer da laatate Snauper án het nude jaar 

1993, met veel feestdagen in het wooruitzicht en da 
expositie achter de rug ale u dit leest. 
De uitnodiging voor de leden van de Sneuper om da 
expositie: 0" Da geechiedenia van de Horbertijnen 
kloosters in Oostergua..,... ", te bezichtigen op 2 
oktober 1993, ia bezocht door à laden van de verani- 
ging, wij als hestuur hadden toch wel op een aantal 
personen meer gerekend. 

Tach zijn er meer dan twee honderd mensen gaweest op 
de expositie, natuurlijk ook leden van onze vereniging 
zelf die op bovengenoemde datum miasehien niet in da 
gelegenheid waren om wan heroekje te brengen? 

De JAARVERGADERING wordt gehouden op 24 maart 1994 In 
het Snookaerceantrum aan de Legaweg (voormalige Harmo- 

nie} am 19,30 uur. 
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De Zijlstra-Stichting houdt in het voorjaar (ca april} 
weer een opendag, leden die hier heen gaan graag even 
maldaen bij het beatuur (via de postbus). 
In ders laatste Smeuper windt u ook een schrijven van 

de penningmeester om uw contributies via de RABO hank 
t.n.w, dhr. J. de Boer rekening nr. 36.72.02.999 te 

Dokkum over te willen makan voor 1 februari 1994. 
Dok willen wij u nu al vragen of u aan mannelijke an 
een vrouwslijke Kandidaatf(e) weet, die na de bestuurs 
verkiezing voor maart/april 1954 zijn/haar steantje 
wil bijdragen aan de vereniging. Er 
Graag willen wij eventuele nieuwe kandidaten schrifte- 
lijk vla de postbus van u ontvangen woor 1 febr. 1994. 
Nu wens ik u namens bestuur een goede feastdagen en 

een goede jaarwisseling zowel voor uzelf als ook voor 
ohz Vereniging. 

Groaten G. Veeninga 

  

LEDENEIEUWS : 

Belangrijk............. 
In deza Sneuper vindt U een mededeling betreffende de 
contributie ovar 1994, Hormaal was het zo dat U in dit 
nummer esn kwitantie tagen kwam, dit jaar ia besloten 
daor het bestuur de kwitanties te laten vaervallan en 
het alleen met daze aankondiging te doen. 
U ontvangt dus GEEN nota meer! Maak daarom p/o uw 
contributie over dan wordt het niet vergeten. 

NIEUWE LEDEN: 
Dit maal verwelkomen we twee nieuwe laden dis naar wij 
hopen zich spoedig thuis zullen voelen binnen de 
gelederen van onderzoekers. 
Ean hartelijk walkom daarom aan: 
PHR. ALBERT WOUDSTRA, VOORWEG 126, 9104 CB, DAMWOUDE. 
DER. L.B. SCHRONPF, de MEEUWEN 10, 9101 GR, DOKKUM. 

WIJZIGINGEN: 
mevr. T. Deume, zie ledenndauws no 25, moet zijn mevr. 
T. DOUWMA. 

Kiauw adrea: dhr H. Zijlstra, v‚Lenneplaan 269, &7T21 
PK, Groningen. 

BEDANKT per 1/1/94: 
dhr. 2. Toransma te Stiena. 
Gen. Wurkfarban te Lesuwarden. 
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FAMILIEWAPENS IN HANDSCHRIFT SIDERIUS. 

Reinder Hi. Postma. 

In een vorig nummer heeft u reeds kunnen lezen over het handschrift 
Siderius dat op het rijksarchief aamwezig is en momenteel wordt 
bewerkt voor publikatie, 
In dit handschrift staar een tiental familiewapens afgebeeld, soms mel, 
soms zonder beschrijving. Aan de hand van de daar wetrgegeven 
informatie en met aanvullende gegevens uit andere bronnen zijn de 
wapens opnieuw uitgewerkt en van een blazoenering voorzien. (dit is 
een heraldische beschrijving van de afbeelding op het wapen) 
Hieronder vindt u de wapens met beschrijving afgebeeld. U zut 
ontdekken dat niet alle wapens komplest zijn, de ontbrekende delen 
hebben wij niet kunnen achterhalen. Aanvullingen zijn atijd welkom bij 
de schrijver van dit artikel. 

Bij het lezen van de blazoenering moet u er rekening mee houden dat 
die vanuit de schilddrager plaatsvindt, wat voor de kijker links is, is 
heraldisch rechis. (korrekties geleverd door AB Dul tot 
Backenhagen} H     
MANCANDAN. 

In goud een zwart anker met uit de stok twee afgewende zwarte 

adelaarskoppen met in de bekken elk cen blauwe tros drumven. 

Helmkieed en wrong: blauw, gevoerd van geel. 
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ISERMAN-SIDERIUS, 

Gedeeld: 1. de Friese adelaar, komende uit de deellijn van zwart op 
goud, 1, doorsneden: a, in zilver een omziend gaand rood hert voor 
een groene boom op een groene grasgrond;, b. in blauw een zilveren 
mer; bekrgncht wan natuurlijke kleur, met een rode struis op de 

Helmteken: de zilveren lansier uit het schild. 

Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van geel. 

HANIA. 
Gedeeld; L in rood een hand van natuurlijke kleur, komende uit een 
blauwe mouw; IL, in zilver twee paalsgewijs geplaatste groene lelies. 
Helmteken: een groene lelie. 
Helmkieed en wrong: roed, gevoerd van wit. 
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JACOB WYLLODMS. 

In zilver een rood stappend hert voor een groene boom, afles op een 
gouden grond, 

Helmteken: het rade hest uitkomend. 
Helmideed en wrong: rood, gevoerd van wit. 
MAERTIE SYMMENS. 

Gedeeld: 1 in zitver twee zwarte toegewende leeuwen: IL in rood 
paalsgewijs geplaatst vier rennende zilveren windhonden, in een 
schildvoet van groen drie gouden lelies. 
Helmteken: de twee zwarte toegewende leeuwen uit het schild. 
Helmkieed en wrong: rechts zwart, gevoerd van wit, links rood, 
gevoerd van wit. 
Schildhouders: rechts een wildeman en links een wildevrouw met 
hoofdkrans, beide de knots naar beneden TREE 
Alles staande op een green terras.    

  

FOGELSANGH. 
In blauw een ziveren zwaan staande op een groene grond. 

Het schild gedekt door de eigenerfdenkroon: van goud, gevoerd van 
rood, met in de hoofdband vijf rode ruitvormige stenen en op de 
hoofdband drie bladeren en twee parels. 

(Handschrift Siderius geeft als helmteken een zwaard.) 

BOBBYNGA. 

In blauw een zilveren wassenaar, in het schildhoofd vergezeld van een 
gouden ster, in de schildvoet vergezeld van een gouden lelie. (Kleuren 
niet zeker.) 

Helmteken: onbekend, 
Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van wit? 
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Gedeeld: IL, de Friese adelaar, komende uit de deellijn, van zwart op 
goud, ML doorsneden: 2. in zäver een gouden eikel in groene dop; b. in 
blauw een zilveren lelie, een hartschild van zilver, beladen met drie 
rode rozen, geplaatst 2-1. 
Helmteken: een groene gebladerde tak met drie rode rozen. 
Helmkieed en wrong: blauw, gevoerd van wit. 

JAARSMA, 

Gedeeld: 1 de Friese adelaar, komende uit de deellijn, van zwart op 
goud, IL in zilver paalsgewijs geplaatst een gouden zespuntige ster met 
rode schaduwkanten, een zwart Latijns kruis omgeven door een groene 
gevlochten doornenkrans met zwarte doomen, een roderoos. © 
Helmteken: een groene kale boom. 

  

BRANTSUM-BRANTSMA. 
In blauw een zijweren dwarsbalk, van boven vergezeld met een gouden 
wassenaar en van onderen met twee gouden zespuntige sterren. 

(kleuren niet zeker.) 
Helmteken: een gouden zespuntige ster tussen twee blauwe{?) 
struisveren. 
Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van geel? 
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ZOEKTOCHT DOOR ARCHIEVEN. (1) 

E. Smits 

Inleiding. 
Bij de radactie bastaat al lang het idee om sens een serie 
artikelen te wijden aan het beschrijven van da werkuijze 
bij het doen van een bepaald onderzoek. Nu is het bepalen 
van een onderzoekathema niat ze gemakkelijk, want wat vaar 
de een hekende stof is, ís voor de ander nog een geheel 
onbekend terrein. We hebben daarom cok besloten tet een 
serie artikelen waarbij uiteindelijk iedereen aan bod zal 
komen die inkeresse heeft woor speurwerk. Katuurlijk 
haginnen we bij de eenvoudige stukken en werken to naar de 
meer gespecialiamerde onderwerpen. 
We startan deze keer met het hoofdstuk genealogie en wal 
met de Burgerlijke Stand, kortweg de "B8" ganoemd. 

= Als schrijver van dit artikel ben ik mij zeer bewust van 
het feit dat we niet een volledige cursus hbaginnen met 
deze serie, Ik hoop alleen dat An een zekere behoefte zaî 
worden voorzien, Er zijn nog stasds mensen Als met da 
gedachte rondlopen: 

“e= ik zou weì eens willen weten wat........- „is 
Dit houdt dan vaak aan onderzoek In naar alle mogelijke 
onderwerpen en vaak haakt man in het bagin al af, omdat 
man niet weet op welke manier men zal heginnen. 

“ Hoe atart ik met ieta dat mij volkomen onbekend ia? 
Voor de mensen die met daze vraag rondlopen wil ik probe 
ran in deze earste aflevering duidelijkheid te geven. Gak 
zij die al langa tijd bezig zijn kunnen er misachten nog 
haat bij vinden. 
Deze zerle zal dan ook niet aliaen gaan ever familieon- 
derzoek met de DTB's (daap- en trouwboeken), maar ook het 
Kadaster, beroepen en Eultuur zullen een plaata krijgen. 
Ook willen we bijzondere akten, zoals deze staan in hypo- 
theek, authorisatie- an weesboeken tan plaats geven. 
U zult begrijpen dat hat niet senvoudig is om in enkele 
afleveringen alles even duidelijk te maken doeh we zullen 
ons best deen, Misschien gaat het weleens in vogelvlucht 
en blijven er vragen bij u hangen, naar dan hoap ík van u 
reacties te krijgen. Bchrijf gerust! We hopen zovaal 
informatie te geven dat het geen bezwaar meer voor u is om 
ergens mee te heginnen. Daarna hebt U altijd nog de moge- 
lijkheid om als lid van onze vereniging en met staun van 
de andere Imden verdar gaan. 
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DE BURGERLIJKE STAND. 
De Burgerlijke Stand, in het vervolg aangeduid ala BS, 
kreag zijn waarde In 1411, toen Hapoleon er een wet van 
maakts dat alle gegevens van geboorte, huwelijk en over 
lijden voortaan nauwkeurig hijgshouden moesten worden daor 
de burgerlijke gemeente, Karkelijke gemeenten (án Frl. 
habban onz sinds 1772 al gegevens nagelaten. 
Haewel het in het begin nogal moeilijk op gang kwam, werd 
hat naarmate de tijd varatreek steads beter an vanaf ca 
âld kunnen wa zeggen dat het goed gaat, 
Dankzij dit gegegeven, is het ons vandaag de dag mogelijk 
zelfs binnen zeer korte tijd de familiegegevens tat 1811 
op papier te krijgen. Maar sorry, Wa gaan te anel van 
start. Laten we bij het bagin beginnen. 

Het Idee, de heidgí tot... 

Daze aflevering gaat zoals raads gezegd over dae BS, dus 
over personen. We willen graag lats meer weten over onze 
komaf, over onze voorvaderen, kortom onze Familia. Hierbij 
Kunnen vele vragen ontstaan over 'de mens', 'het beroep! 
af 'het-gebied van aarsprong' enz. 
We zouden nog vels vragen kunnen bedenken, maar dat hebt U 
ongetwijfeld zelf al gedaan. Nu spaelt alleen "wat doe Ek 
ermee" aan ral. Er Îa natuurlijk vaal lectuur beschikbaar 
doch het gevaar la groot dat men al snel vanwege de bomen 
het bos niet meer ziat. 

Ia man van plan eon genealogie (stamboom) te schrijven ga 
dan eerst eens naar aan bibliotheek en Hijks- of Gemeente- 
archief uit de betreffende regia om te kijken en ta vragen 
of lamand al eans jets gedaan heeft op dat gebied. Het zou 
zande zijn om dubbel werk te doen, terwijl er ooit al een 
hele of gedeeltelijke stamboom gemaakt is van uw familias, 
Ket wil ook nog wel sens voorkomen dat ar san schat aan 
gegevens In een andere genealogie te vinden is. Sluit u 
eventuael aan bij een hiatorische- of archlefvareniging 
voor nog meer informatie en/of hulp. Koop een genealogi- 
sche gida (bv. Glide voor genealogisch onderzoek An Fries- 
land, uitgave Fryske Akademy no 566) eù gebruik dis, 
vooral In het begin, als handleiding. 
Praat ook eens met Jemhand die al jaren bezig Aa en bekijk 
zijn resultaten sens, Hebt U dit allemaal redelijk afge- 
werkt dan is dea tijd rijp om te beginnen en lats op papier 
te zetten. 

Voor het gemak zijn er vla onze Vereniging of de Ned. 
Genealogische Ver. te Den Haag voorgedrukte formulieren te 
krijgen waarop men zijn gegevens kan noteren. Het voordeel 
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hiervan is dat men niet gauw iata kan vergeten bij het 
noteren en de kosten zijn betrakkelijk laag. Het geeft ook 
een stuk uniformiteit en rust, 

Het syatean. 

In het begin zult u er geen last van hebben, maar later 
wanneer er honderden namen verzameld zijn ie hat balang- 
rijk om lets terug ta kunnen vinden. Hiervoor bestaan 
diverse systemen van nummering. Zeif gebruik Ik haet zoge 
naamde Kekule systeem, (voor aan Kwartierstaat) hetgeen 

wil zeggen dat dae aarste persoon (Uzelf) no.l is sn uw 
vader nummer 2 en grootvader no.t krijgt, Kort gezegd: de 
mannen de even nummers en de vrouwen da oneven nummers, 
Welk systeem u volgt 1a niet belangrijk ala het maar sen 
goed aysteem As. Hebt U asenmaal aan nummering aangelegd 

dan moet dit altijd uw systeem blijven. 

Bij het starten van een fanmilieonderzoek beginnen we bij 
auá zelf. Noteer allea zeer zorgvuldig zoals naam, gebaor- 
tedatum/plaets, ouders met volledige naam, huwetijksda- 
tum/piaats enz. U zult de eerste niet zijn die na jaren 
van onderzoek wear opnieuw moest beginnen omdat er bij- 
voorbeeld plaatsnamen eq. bronnen vergeten zijn te vermel 
den. Men kan verschillend aan het werk gaan. Er zijn 
hensen die vechtlijnig werken, dus van vader op zoon. Man 

kan evenwel ack ruimer noteren donor ook de ooms en tantes, 
neven en nichten en da aangetrouwde zijde op ta nemen În 
uw bestand. Bedenk wel. dát de vrouwalijke takken gean 
eigen gezinsblad krijgen. Zij blijven bij de ouders geno- 
teerd staan, het zijn geen stamdragers. Zelf neem Ak 
altijd de aangetrouwde zijde mae in twea gennraties. Dat 

Wil zeggen de ouders en het gezin welk door dit huwelijk 
ontstaat. Dit geeft ons maar een sociaalbheseld, het is niet 
noodzakelijk. Aan U de keua! 
U hebt nu, hoop ik, dae stap gezet voor aen jarenlange, 

soms chroniach ziektebeeld gevende hobby. 
Da volgande stap ja hijna dezelfde doeh nu noteert U van 
uw ouders de gegevens, indien jamand is overleden maakt U 
aantekeningen of nog beter, een copie van het trouwboakja. 
Accepteer nooit gegevens ala zijnde ju4st, dia U via 
verhalen te horen kreeg!!! 7 
Waas zo volledig mogelijk in Us aantekeningen. 

Probeer zoveel mogelijk mensen van uw familie te bereiken, 
desnoods via een rondzendbrief om gegevens te verzamelen. 
Vraag een copie van hun huwelijksboekjea! 
Verzamel geboortekaartjes, rouwbrieven, advertenties, enz. 
U zult varsteld staan van hetgeen bewaard wordt in alle 
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mogelijke laden en schoenendozan. Bedenk dat er ook in uw 

familie steeds meer wegvallen door overlijden. Mocht u na 
aan tijdje dít allamaal afgehandeld hebben dan wordt het 
tijd sens een heroek te hrengen aan een archief. 

Poe aan bronnen-onderzoek. Goade literatuur kan later heel 
veel tijd besparen. 

Overwin uw drempelvrees. De archieven zijn er voor ul 

We zullen hier niet uitweiden over de gang van zaken op 
een archief daarvoor zijn er studiezaalbeambten die u ter 
plaatse beter kunnen helpen. In verband mat de openbaar 
heid van de archieven is het verstandig san datum te 
vinden die voor 1900/1902 lict, daar u anders eerst vla de 

gemeente moet werken, hetgeen nogal kosten met zich mee 
brengt. Wij gaan ons bepalen tot de kern, de volgorde van 
warkwijze is niet belangrijk. Het gaat om een datum voor 
1900, daarom beginnen we willekeurig met de: 
overlijdensakte. (afb. 1) 

Stel u heeft een overlijdensdatum en =plaats van groot= 
vader uit sen huweijjkaboekje. 
Daar dit genoteerd staat in een trouwboekje Kunnen wa 
gerust aannemen dat datum en plaats juist zijn. 
We gaan ou naar het desbetreffende archief en vragen de 
overlijdensakten van dat jaar aan of zoals steeds meer 
gebeurt we nemen het microfiche van dat jaar. 
Bedenk dat er twee data zijn die in verband staan met het 
overlijden: a. de datum van de akte (aangifte) en 
b. de werkelijke overlijdensdatum, hierin zit vaak enkele 
dagen verschil. Î Î 

M ijdenadat en biijf dit doan, 
Ha korta tijd vinden we Je akte zoals hierna besproker 
wordt an we kunnen mèt het noteren beginnen. 
Ke zien (afb.l) als wolgt: de akteadatum (maestal niet 
belangrijk) en de namen van de aangevers — soms batreft 

dit een nog onbekend familielid! = daarna de naam van de 
persoon waar het om gaat, Teeftijd, geboortaáplaats, (soms 

met jaar), beroep, waar laatst gewoond, eventueel; waduw- 
naar van .….., namen van de ocuders an of deze neg leven, 

Daarna de juiste overlijdensdatum, de tijd en plaats. Bent 
u van plan of later van plan san hoek te laten varschijnen 
vermeld dan wel het huisadres van overlijden. Men kan dit 
later nodig hebben om het juiste huis te zoeken aan de 
hand van het kadaster. ° 
Wa kunnen nu tevens afleiden het geboortejaar en plaats. 
Is de geboorteplaats hetzelfde als de plaats van over 
lijden dan kunnen we op hetzelfde archief ook terecht voor 
de gaboorteakte. Alleen krijgen we het volgende probleem: 
we weten alleen het jaar. 
Er Áa ean mogelijkheid om san geheel jaar akte voor akte 

141



‚1 

(n het jaar eén duizend acht honderd drie ee tachtig, den cParfAres deer eren 
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na te lezen om op deze manier achter da geboortedatum te 
kamen. 

Wij hebban achter een betere keus nl. tienjarige tafels. 

Deze staan op de studiezaal an zijn vrij toegankelijk; 
hierin vindt man over periodes wan tien jaar alla geboor- 
te/huwelijk= an overlijdensakten uit aan gemeente op het 

alfabet. Gebruik deze veeltt! 
Ke zoeken nu bij de geboorten hierin op alfabet de dour 
ons gewenste naam en zien hierachter een datum. Dit is da 
aktedatum. Dan Kunnen wa sxact aan de hand wan deze datum 
de akte opzoeken en vinden we van onze parsaaon: 
geboorteakte: Cafb.2) 
Hoewel de geboorteakte ons minder gagevens varschaft dar 
de akte van overlijden is hij toch uitermate halangrijk. 
Bij het lezen ervan zien we eerst weer de aktedatum en de 
gemeente, daarna de naam van da vader, of andere aangever, 

zijn leeftijd en baroep en de woonplaats (helangrijk bij 
grote gemeenten). Soms het huisadres met nummer. 
Blerna volgt de echte geboortedatum en =tijd en de naan 

van de moeder, daarna volgt de naam van het kind. “Tot 
slat Kunnen we uit de getuigen nog de juigete naam en/of 
leeftijd halen van een ander Familielid. 
Ku we ook de naam Van de moeder hebben, hebben we aar 

echtpaar dat sens getrouwd is. Hu hoeft dit zeker niet in 
dezelfde gemeente gebeurd te zijn, maar bedenk wel dat mar 
vraager niet zoveel reisde ala tegenwoordig, zodat de kans 
groot is dat we ze kunnen vinden in de tienjarige tafels 
van dezelfde gemeente. Het sen beetje rekenwerk (geboorte 
+ sen aantal jaren) Îa een marge van tlen jaar gean pre- 
blaam. 

Hu zoeken we bij de huwelijken volgens het alfabet de 
huwelijksakte. (afb.3) 
Als we de man òf vrouw gevonden hebben zien wa waer gan 
datum achter de naam. Dit Ás mu wel de juiste datum waarop 
het huwelijk gesloten is. We vragen deze akte op of nemen 
het miecrofiche en zian woor ons de gehele akte waaruit wa 
weer een aantal gegevens kunnan halen. 
We zien als volgt: het aktenummer, da huwelijkadatum an de 
gemeente. Daarna de naam van de man, zijn beroep, leeftijd 
en waar hij gehoren is (dit wiaten we reeda), huidige 
waenplaats en de namen van de vuders met beroep(en), 
Hierna volgt de naam van de vrouw, haar beroep, leeftijd 
an plaats van geboorte, huidige woonplaats en de namen var 
de ouders met beroep(en). Daarna volgen de data der pro- 
Glamaties (de drie wettige huwalijksafkondigingen). 
Belangrijk zijn de daarna komende gegevens. Men moeaät nl. 
ankele zaken voorelkaar hebben om te kunnen trouwen. Van 

dee zaken werd een apart register bijgehouden en samenge- 
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voagd In een archief. 

He krijgen nu te maken met de huwelijkabijlagen. 
Vat we kunnen winden in deze bijlagen staat grotendeels 
vermeld ap de huwelijksakte. Dit kunnen zijn: overlijdens- 
akten van da ouders, gagevaena omtrent de nationale militie 
(ätenstplicht), gegevens van voogden, gerecht en andere 
zaken die nodig waren om te kunnen trouwen. Uit: deze 
gegevens kan men heel vaak dis aanvullingen halen Ale men 
nog net nodig had. Gebruik ze daarom ook!!! Tot slat van 
de huwelijksakte komen de getuigen opdraven en dit zijn 
veelal familieleden! Ze worden genoemd met naam beroep, 
leeftijd en de connectie tot het bruidspaar. … : 
Ne hebben nu met sen beetje geluk een bijna complete 
generatie op papier gekregen allaan....,....-. 
Ha het huwelijk komen we in aanraking met de gevolgen die 
een huwelijk meestal heeft ol. kinderen: 
het gezin: 
We hebben de huwelijksdatum vastgesteld aan dae hand van de 
aktes an kunnen nu vanaf dat jaar rakening houden met 
Kinderen. Wa spraken al van de belangrijkheid van da 
tienjarige tafels an zo ook hier kunnen ze ons waar he- 
hulpzaam zijn. 

Eerst moet mij echter nog dats van het hart: 
In wroegere tijd was het sean gewoonte dat men vernoemde 
naar euders, broers, zusters of andere fFamilteleden. 
Dankzij deze gewoonte van toen kunnen wij nu ons onderzoek 
bepalan. Hierbij moet U een paar dingen goed in da gaten 
houden. De vernoeming wond altijd volgens een vast schema 
Plaats; werd er in aan huwelijk een eerste kind geboren 
van het mannelijk geslacht dan werd de vader van de man 
vernoemd, bij aen dochter werd het de moeder van da vrouw. 
Een voorwaarde was achter wel dat za beiden nog in leven 
moasten zijn, anders kreeg de overledene voorrang. In 
sommige gevallen wordt eerst een overleden broer of zuster 
vernoemd. Wees hier wel op verdacht. 
Een volgende zaak wear men rakaning mee moat houden is dat 
er meerdere Kinderen gevonden kunnen worden met dezelfde 
naam. Dít komt vaal voor en houdt In dat het sarder gevon= 
den Kind overladen is. (zie het ovarlijdensregiater) 
Tevens moet men zich ervan bewust zijn dat het met da 
anticonceptie alscht gesteld was vroeger, hetgeen Anhoudt 
dat er vaak elk jaar een kind geboren werd en dat soma 
vele jaren lang. 
Ook de kindersterfte waa in bapaalde perioden arg haag, 
zodat ook veel naamloze kinderen tot aan gezin kurnen 
hehoren. Vergeet daarom ook niet bij dae 'lavenlaas gebe- 
ren' ta zien in da tienjarige tafals. ' 
Wanneer men nu denkt het gezin compleet ta hebben an Ak 
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hoop voor u dat men niet tavaal verhuisde, dan gaan we 
ovar tot de volgende stap: 
het overlijden van dae ouders. 
  

Kiamand heeft het sauwiga leven zo ook niet onze peraonen. 
Eena zullen ze overleden zijn aen hiervoor raadplegen wa 
ook weer de ondertijssen beroemd geworden tienjarige ta- 
Fela. 
We kunnen met wat rekenwerk aen radelijke periode afba- 
kanen waarbinnen we zullen mosten zoeken. 
Bij de pverlijdensgegevens zoeken we op het alfabet de 

namen van de vader en de moeder, wanneer we deze gevonden 
hebben ja de kring rond en beginnen we weer opnieuw. 
Het ia U miaschien opgevallen dat de volgorde niet wille 
kaurig Îs gaänomen An dit onderzoek. Wa startten mat een 
overlijden omdat, dat een laatst bekend gegeven waa van een 
familielid en we eindigen er nu cok mee. 

Tot slot gaaf ik U nog enkeie tips die belangrijk kunnen 
zijn voor het verdere onderzoek, 
Ook al bent u tijdens het onderzoek gefixeerd op bepaalde 
personen het kan zijn dat u ook andere herkenbare gegevens 
tagenkamt. Hotear deze!!! 
Ook kan het niet genoeg gezegd en geschreven worden: 

NERMELD ALTIJD WAARUIT DE GEGEVENS AFKOMSTIG ZEJNIIN! 

Resumerend herhalen we nog even enkale zakan. 
Wa hebben een idee voor een familieonderzaek. 

„ We zoeken naar bestaande genealogische bronnen. 
Wa beginnen bij ons zelf/ eigen gezin. 

‚ We halen zoveel mogelijk informatie bij nog in leven 
zijnde familieleden. 

e- We worden eventuaal lid van aen varaniging. 
£. Met het oudst verkrecen gegeven gaan wa naar aan 

archief. 
qg. We raadplegen zeer vaak de tienjarige tafels. 

We noteren alles duidelijk en overzichtelijk mat 
bron. 

‚ We leggen sen voor ons werkbaar systeem aan. 
Ke houden de moed erin ook al loopt het tegen. 
We naderen sens die publikatie waar uw familieleden 
alleên maar van droomden. 

n
s
 

7 
e
d
 

Graag wil ik U na deze eerste aflevering alle succes 
toewensen en voor op- of aanmerkingen en aanvullingen kunt 
u altijd terecht hij de redactie. Tot aan volgende keer. 
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PARENTEEL VAK ANTJE DIJESTRA 
Geb. 20-4-1897 te Engwierum 

H. AARTSMA 

OUDERS 
Tjibbe Durka Dijkstra 
Geh.: 18-3-1868 te Engwierum 
Overl.: 13-5-1900 te Engwierum 
Beroep: arbeider/koopmen 
Godsdienst: Ned. Hervormd 

Gehuwd 
22-12-1888 te 
Metslawier 
Doetje Jeltema 
Geb.: 4-12-1863 te Ee 
Overl,: 11-10-1656 

te Engwierum 

  

GROOTOUDERS 

Durk Ates Dijkatra 
Geb.: 23-3-1847 ce Engwierum 
Ovarl,: 25-5-1915 te Engwierum 
Beroep: arbeider 
Godsdjenst: geen 

Geertje Tjibbes Gaaatarland 
Gah.: 31-12-1839 te Engwierum 

Overl,: 17-5-1882 te Engwierum 
Gehuwd: 16-5-1867 te Metslawier 

Klaas Hanzes Jeltema 
Geb.: 25-0-1816 te Ee 
Overl.: 6=3=1900 te Ee 
Beroep: arbeider, 

dorpsreiniger 

Antje Arjens Kingma 
Geb: 6-1-1823 te 

Jdouswier 
Overl,:s 21-1-1911 te Le 
Gehuwd: 15-5-1855 te 

Metslawier 

  

Bijz.: Durk Ates Dijkstra hertrouwde op 20-3-1884 
te Metalawier met 
Haebeltje van der Schaaf 
Geb. : 14-10-1842 te Anjum 
Overl.: 26- 5-1916 ta Engwierum 

  

OVERGROOTOUDERS 

Ate Brantas Dijkatra 
Geb.: 17-3-1803 te Engwierum 
Overl.: 31-1-1858 te Engwierum 

Beroep: gardenier/arbeider 
Godsdienst: Hed. Hervormd 

  

Fata Viergeslacht: v.l.n.r. 
A.AartamaTDijkstra (geb. 20-41 

_ 

Gehuwd 
13-5-1830 te 

Metslawder 

Froukje Durks Voogd 
Geb.: ca, 1803 ta Aalzum 

Overl.: 6-12-1858 te 
Engwierum 

807 te Engwierum} 
D‚Dijkstra-leltema (geb. 4-12-1863 te Ee) 
D.r.d.Werf-Aartsma (geb. Zá=1=1970 te Ee) 
en de kleine Asv.d.Warf (geb, 23-8-1043 te Bergum} 
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Fate Ì 

Bi DE FOTO'S 

In deze Sneupe: wordt de serste fotopagina verwerkt. Dit is iets nieuws voor ons blad, 

bedoeld als kwaliteitsverbetering, maar helaas afhankelijk van het de redaktie toebadeel- 
de budget. Het lijkt de redaktie ideaal om elke keer zo °n pagina in ons blad op te nemen, 
maar door da hoge kosten is dat waarschijnlijk onmogelijk. We vernemen van u graag 

reakties op deze nieuwigheid, misschien heeft u ook suggesties voor financiering. 

Fata 1: À 

Viergeslacht, zie beschrijving varige bladzij 
Fata 2: 

Van mevrouw Hlemstra-Alberda ontvingen wlj een foto van de dames Van Erp (foto 3). 
Deze zusters hadden ean hoedenwinkel op de hoek van de Hoogstraat an De Zijl, 
Tegenwoordig heet deze winkel ‘De Rode Winkel”. Op foto 2 ie deze. winkel duidelijk te 
zien. Vaor de winkel staat san grote groep meisjes (aan de witte rokken te zien). Voor 
het stadhuis staan de jongens. Deze fota, gemaakt rond 1810, komt uit de kollektie van 
de heer Q.F, Vos, 
Fato 3: 

De beide dames \an Erp. Vaste klanten kregen van de dames deze foto, gemaakt rond 
1920. In Sneuper 22 stond een advertentie van de vader van dee dämes: D.H. van Erp. 
Damas - en Klndarhaeden. 
De andere foto 's zijn opgenomen in het artikel ovar de gevelstenen In Dokkum eh 
worden daar besproken. 

Van meviouw Hiemstra kregen we ook onderstaande. tekst, de oudst overgeleverde 
(1597) varsia van Het Onze Vader In het Fries. 

    

| Ws Hatta dw derstu biste yne hymil & 

2 Dyn ame wid heiligt. 
3 Dyna ryckto komme. 

B 4 Dyn wille moet schoenopt yreryck 

as yne hymil. 

5 Ws deilix broe jow ws jwed. 
6 In verjou ws ws schyiden, 

as wy vejae ws schildners. 

j 7 In lied ws naet in fersieking. 

din fry ws vin it qwaed., 
8 Dindynisitryck, de macht, 

in de heerlickheyrt yn yewicheyt. 

9 So moettet wese. 
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DOKKUM IN GEVELSTENEN. (I) 

W. K. Smits. 

Voordat het sigenlijke onderwerp begint is het noadzake- 

lijk dat men enige algemene dingen over gevelstenen weet. 

Wanneer en met wat voor doel werden za gemaakt? Wat is 
een gevelsteen eigenlijk? 

Fen gevelsteen ig een gebeeldhouwd basraliëf, dat in de 
gevel gemetseld ia. Het was bedoeld om het huis te onder— 
scheiden van dat van anderen. Vealal ging het om de woon- 
plaata van een koopman of ambachteman aan te duiden. De 
gevelsteen nam de plaats In van de toen nog niet beataande 
huisnummering. Gevelstenen mogen niet verward worden met 
gevelversieringen (bijv. ornamenten) of gedenkstenen, die 
bedoeld zijn om een bepaalds gebeurtenis af persoon te 

gedenken. ° 
Vanwege het doel waarvoor ze gemaakt zijn, werden gevel- 
atenen vaak ingemetseld tussen de aerste en de tweede 

verdieping van een pand, hager waren za niet functioneel 

meer. De vorm ië meestal wierkant of rechthoekig, aange 
zien dit goede mogelijkheden gaf tot vlakverdeling an 
gemakkelijk was in te metselen. 
Gavalatenen werden gemaakt van hout of steen. Van de 

houten zijn wetnig bekend, aangezien dit een vargankelljk 

materiaal ia en ook niet gespaard werd bij brand. De 

houten gevelstenen vormen een overgang tussen de al veal 

eerder bekende uithangborden an de stenen gevelstenen. 
Hierbij speelde de prijs zeker een ral. 
De vroagsta gevelstenen zijn klein en eenvoudig van uiter 
lijk. Later vindt men grotere stenen met uitgsbreidere 
voorstellingen. Er komen dan ook steeds meer veralerende 
elementen aan te pas. 
Indien aanwezig, Ás de belettering van een gevelateen vaak 
slacht. Dikwijls lijkt het als of de steenhouwer in hat 
wilde weg begonnen ia met baitelen om aan het mind van de 
tekst tat de ontdekking te komen dat er geen ruimte meer 
is. 
Bij gevelstenen is onmiskenbaar de invloed van de heral= 
diek te merken. Er zijn zeker vijf punten van overeenkomst 
te noemen. Allereerst de gedaante van de figuren, bijv. de 
meermin en de maeerman, ten tweede de stand en de sehikking 
van da voorwerpen (dit is vaak afwijkend van de werkelijk- 

heid). Ten darde de aoott Figuren. Onder de dieren zijn 
dit bijv. de leeuwen, herten an adelaars; onder de blosman 
da laliän en de rozen. Ten vierde het gatal: dit ís vaak 
Arla, verwijzend naar de heilige drieëanheid. Als laatate 
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wil ik u wijzen op de gelijkenis in de klauren. Het zijn 
vaak haraldiske Kklauren In plaats van natuurlijke dán 
gebruikt zijn. 
De gevelstenen zijn mogelijk ontstaan uit de wapenborden 
die aangebracht waren hoven de poött af ep de muur van de 

woonplaats van een edele. Ruwweg zijn de gevelstenen in te 
delen in twaalf categoriën: 

1) Bijbelse taferelen 
2) Evangelisten en heiligen 
a) Symbolen en humor (bv, de Gouden Hand) 
4) Wythaloglscha voorstellingen 
5) Fabels an legenden (bv. de Gekroonde Eenhoorn) 
&) Beroepen on bedrijven 
7) Ambachten 
8) Handel an verkeer (bv. de Gulden Buttaerton) 

3) Historie, topografie en wapens (bv. Het wapen van 
Dakkum) . 

10) Bomen, planten, klosmen (bv. de Drie Gekroonde Roosen) 

11} Dieren (bv. het Swart Steigerend Peerd) 
12) Divarsen. 

Thans zijn in Dokkum de volgende gevelatenen nog aanwezig: 
In 't rooët hardt 1614, Lange Oosterstraat 4, KAD.A 3103.X 
Da Gulden Huttertaon 1643, Boteratraat 2, KAD.A 2997. 

Int Veguld Seepeert 1656, Hoterstraat 6, KAD.A 241. 
Gekroonde Zoutziederij 1739, Halvemaansprt 15,KAD.A A130.X 
De Gouden Hand 1743, Vleesmarkt 433, KAD.A 4479.X 
De Twarte Hand 1754, Wortalhaven 6, KAD.A 1925.X 

De Vergulden Klok 1758, Stenendam Ì, KAD.A 2013. 
S.P.Q.D 1834, Zuiderbolwerk 21, KAD.A A16. 
De Gekroonde Eenhoorn, Roterstraat 1A/IT, KAD.A 2932. 
Het Swart Steigerend peerd, Diepawal 34, KAD, A a5. 
bistilleerderij, Oostersingel 18, KAD.A 3074. 
De Drie Gekroonde Roosen, Lageweg 9, KAD.A 2920, 
Een Koa, Nauwstraat 1, Galeria Ezerman, KAD.A 470. 
het Wapen van Dokkum, Bij 't hooghuia 6, KAD.A 763. 
het Wapen van Dokkum, Halvemaanspoort 29, KAD.A 2996. 

IN"T ROODT HARDT 1614 

Lange Oosterstraat 4, Kad. Dokkum sactia A, nr 407 (1832). 
De gevelsteen (foto 4.) bevindt zieh in de ring-, of 
tuinmuur Van een pand in de Lange Oosterstraat, dat vol- 
gens aan datering van Monumentenzorg stamt uit ca. 1530. 
Het pand liep oorspronkelijk door tot de Diepswal en lag 
aan het water. Veel van deze parcelan waren in het begin 
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groter maar zijn door de jaren heen vpgedeeld of veranderd 

van bestemming. Zo ook het pand van deze gevelsteen. 

Als herberg wordt dae naam al genoemd in 1586: 
"Die van Collumerland werden opgeroepen blj Class Ypekes, 
harbergier 'int roede hart' binnen Docecum." 

Hogelijk 1s er van 1701 tot 1715 een haringpakkerij in 
gevestigd geweest. 

Later werd het voorste stuk een woongedsalte, het achter- 

ate werd de bierbrouwerij. De naam "In't roodt hardt" 
(het Frieza hart betekent hert) werd veranderd in “'t 
Sprengend Hert”, hetgeen gezien de afbeelding op de gaval- 

steen heel goed magalijk was. Van 1782 -= 1805 is Andrys 
Gedses Feanstra de eigenaar gewesst, Hij trad op 5 juli 
1782 tae tot het bisrbrouwersgilda, tazanen met. Beernt 

Ranner. 
In het begin van de negentiende eeuw verdwaan de blerbrou- 
werij, werd het pand opgedeeld an kreeg twee eiganaren. 

Het ene gedeelte werd gakocht door Jan Pieter Landt, een 
cicharaifabrikant. Het andere kreeg als elgenaar Jan 

Harmens Akster, een kocpman, die het verhuurde. 
In 14450 stonden heide panden op naam van Hein F. van der 

Meij, die zelf in het ene gedaalte woonde en het andere 

verhuurde aan Gerrit Vlaskamp. 
Jan Douwes Siersma Was in 18332 =— hier begint het kadas= 

ter — eigehaar van het gehele perceel A 407 ter grootte 
van 191 mi, het waa toen huis en erf. Hij heeft in 1857 
het perceel als badrijfspand aan Jan Frederiks Posthuma 
varkacht, die kort tevoren als Kkoekbakker naar Dokkum 

gekomen Was. 
Dia heeft het perceel later aan Eelke van Douwen verkocht. 
De huisnummering werd intussen Angevoard en da nummers Bl 
en B62 verschijnen ín heeld. 

Ha Albert Jans Kaning en Pieter Lijn kwam in 1902 Pieter 
Deuma, goud= en zilveramid ta Dokkum, voor op de:lijst wan 

eigenaren. . Leed 
Hierna volgde Gauke Jans Sietzema. Hij weatigde in het 
pand een bankaetbakkersraak, vargrootte. het in ‚1916 an 
verbouwde het in 1942. Hij was ook degene die de bierkel- 
ders uit het pand geslcopt heeft. In 1945 werd Josef van 
der Heida, een schoenmaker, dae eigenaar. Van de hakkerij 

maakte hij een werkplaats en in 1958 heeft blj het pand 
aan Roslaf Harma verkocht, Hu volgden de verbouwingen 

elkaar in.-hoog tempo op, We noemen de jaran 1958, 1959, 
1862 en 1555. Van het gedeelte van perceel A3103 gelegen 

aan de Diepswal, was het huisnummer HS. 

154 

  

Foiod 

  

Fete 5



  

Fateh 

  

DE ZWARTE HAND 1754 

Waortelhavan 6, Kad. Dokkum sactie A. nt. 1925. 
Gelegen aan de Wortelhaven. Deze 1e zo genoemd naar de 
grote aanvoer van cichoreiwortalen. De naam kont overigens 
paas in 1850 naar voren, Het pand ia eigendom van de ge= 
meente Dongeradeel. Dit perceel Alâ25 Is ontstaan uit de 
nummers AGBA, A1564, M1IS565, waarvan A683 aan de Wortelha= 

ven gelagen was an het woongedeelte aan het water had, 

Het pand staat în nauw varband met het nog te baschrijven 
pand van de Gouden Hand. De band met dit pand blijkt ook 
uit de vermelding van de naam van Sytze Douwes Hansma en 
die van 5. Jacobs Verhoek, die waarschijnlijk mede-eige- 
naar was in 1754 (fata 5). 
In 1806 nam Tjeerd Feikes Brouwer de Gouden Hand van 
Heernt Ronner over an in 1811 en 1832 is hij tevena de 

eigenaar van de Zwarte Hand. Voor die tijd was hij wer- 
moedelijk werknemer bij de Hanema's. 

Na 1832 zien we neg Vverachiliende eigenaren waaronder 
Simon van Boerum, een timmerman: Dominicus Anthonius 

Draper, aen hlauwverver: Bernardus Woltrings, sen koopman: 

Sjoerd van der Werff, san handelaar (het werd toen huis= 

nummer D242) en in 1882 Gererdus Harmanus Volmer, Ben 

timmerman. Het pand werd toen gebruikt ala eiechoraidroge= 

rij. Ha hem werd zijn zoon Hermanus Vollmer, aannemer 
timmerman, de elganaar. Het pand staat dan nog steeds te 
boek als cichoreidrogerij met erf. Hij heeft het in 1933 
aan Jutius Hierominua Andela, die procuratiehouder te 
Dokkum was, Verkocht. Deze verbouwde het án 1956, Hierna 
krijgt het perceel als heatenming hergplaata met erf. 

DE GEKROONDE ZOUTZIEDERIJ 1739 

Halwamaanspoort 15/17 (oud nummer B6 en B6a), Kad. Dakkum 
sectie A.nr 3130. Ontstaan uit da nummers (1832): A57, 

ASB, ASG, AGT en AGB. 
Het pand {s gebouwd tagen de schuine helling van de oude 
zeedijk (nu Harddraversdijk) en maakte deel uit wan de 
togenaamde Zoutkaaten. Een steegje daar An de buurt herin= 
nert nog aan dit bedrijf, nl. de Zoutasteag. 
Het zoute zeewater werd per schip aangevoerd en daarna 
werd er door middel van verdamping in grote kuipen, die 
zoutpannen werden genoemd, zout uit gewonnen. Aan het sind 
van de achttiende eeuw kande Dokkum drie zoutziederijen: 
1. Een aan het bhagin van de Vleesmarkt, vroeger het pak 
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hula van de firma Pranger-Roaiar. 
4. Een zoutziaderij aan de Verlangde Diepawal. 3. De gekroonde zautziederij aan de Halwemaanspoart. 

De laatst genoemde heeft aan steen in de rijk veraiarde topgevel van het pand (Fata 6). Op een handgetekende kaart uit 1788 van J. Smedema komen ze alle drie vaar. De Gekroonde Zoutziederij behoorde tot een groepje van vijf percelen, die sinds bagin 1700 een raspectievalijke bestemming hadden van: 2 zoutzisderijen, 1 stal en Hagen- huls, „an erf en aen waonhuis. Het huis aan de straat iz duidelijk te zien, maar ‘da Panden waar het gpigenlijke bedrijf gevoatigd was lagen erachter. 
Tat ca, 1811 was Thomas Heeringa aen later Gosse Jacoha Heeringa eigenaar en dis pProbearde hier gamen met de kinderen de kost te verdienen. 
Omstreeks 1792 overlsed Gasse Beeringa en zetten de kinde ren het werk nog voort, maar er 13 dan al een duidelijke achteruitgang in het bedrijf merkbaar. Er kwamen namelijk huurders in aan van de Panden en vaar 1830 is er een eind gekomen aan sen echt Dokkumer bedrijf. 
Twee van de panden werden gekocht door koopman Hessel Jana van Straten. Omstreeks 1900 was daar da taanderij van Wijbe Koolstra, die zeilmaker Was, gevestigd. Een andara pand werd gekocht door Albert Zwaagstra, ean trekächipper. In 1842 heeft hij het weer aan Jan Falkerta van Bijk verkocht, schoenmaker. Daarna hehben We nog ala eigenaar Karel Lodewijk Schoonhoven an Durk Durks wan der Maul en {dit is in 1862). Da stal annax wagenhuis, huisnummer B131 aan de Zouútaloot, werd verkocht aan Klaas Wijbes Nauta. Hij waa koopman en slijter. Het huis en erf werd eigendom van Wierdt Doekes Kloosterman, koopman en winkelier. Hierna kwam in 1921 Gosse Posthuma, koemelker en aardap- peikoopman op de eigenarenlijst, In 1950 werd Roslf Dijk stra, meubelatoffeerder eiganaar en hid verbouwde het in 1958. 

DE GOUDEN HAND 1743 

Vleesmarkt 33, Kad. Dokkum sectie A. nr.2479 en ontstaan uit de nummers A6B6 en A&E (1832). Huisnummer D 12. De gevelsteen (foto 7.) bavindt zich in een mooi 18e seuws Part, ep de hoek van de Vleesmarkt en de Wortelhaven bij de Bonte Brug. De staan toont een Vorgulde opgestoken tféchterhand en heeft een buitengewoon fraai ornament. Begin 1700 komen we tuse Hansma's tegen op de lijst van aigenaren; earät houwe en vervolgens Sytza. Da Hanama's, 
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lia die het vak bijna 200 jaar uitoe- 

ven EER kak eer belangrijke positie in In de Dokkumer 

middenstand. De naam Hansma, ook wel hibimigekehee ala Hart” 
sma, zou tevens kunnen ee gekoze 

hand bij de vervaardiging va . _ 
haast het Hennnier Cwinkernker ernie en eter 

er 1ieh zo 

Ehr” zoste en deurste) kende man cok het Hansma's hier 

Dit had een zeer goede naam, wat blijkt uit hot volgende 
zegje: "Dit giste je daur de neus heene en holp g 

teugen de duat.' à E het pand van ‘ta 
Het pand (dat een nauws band had me kP ere: de 

Zwarte Hand) bestond uit een duidelijk r jeage Stoht. on 
een prachtig woongedsalte aan de voorkant me Ee zieht ep 
het Klsin Diep. Na het ovarlijden van Sytze anne af 
zijn vrouw met de Kinderan er wonen. Daaras oen 
kinderen het pand aan Beernt Feikes Ronner, e ao en 
brouwer was, verkocht. In 1787 waa hij da enn Ie 
wed. Hanama was intussen varhuiad naar het nuiaje 
“in 't Vergulde Sespeert 1656" in de Aetarstraa ee br oen 
kan de achterkant, aan de Wortelhaven, ston og Brts 
arbeiderswoning. Deze werd tot ca. 1780 bewoon Aen 
Arandt van der Leij, arbeider bij de Hansma's. Taen w Eerd 
Hanamä overleed (Ca. rn de woduee A, van er 

echter 't Va eepes - . 

in talk, Tjeardt Felkes krouwer, van beroep ook Dn 

brouwer en gehuwd met Grietje Sjoerds de enk e gan EE: 
Daarna ging het hargafwaarta met da hlarbrouwselden dn Bet 
algemeen, hetgeen vooral te wijten was aan het op ee 
koffie- en theegebruik. Za ook met daze rouwen: vane 
1832 was het woonpand verka AAE mede. Jane aetngn, Aanr 

ornslis van Halen, se ar B&' . 

Oek bet mchterilggende gedeelte werd haar eigendom en dat 
a aan Harmen Visser. Vh et ze het geheel aan Minne Luitjens en 

Bij, winkelier. Toen hij overleed bleef zijn re rijn 
tje Jans er wonen en werd z'n zoon Luitjena des q En 
Daarna kwam de bakker Libba Meinderts Haijser, zi haas 
er eén achterliggend stuk bij heeft gekocht van Me 

beroep ‘verwer! . 
Hat mer erdee, werd bebaurd en bij het huia getrokken. 
Ha Libbe kwam Hendrik Keizer, oen schipper, op ll kl e 
in 1918 heaft hij het weer verkocht aan aan CO rene 

weten schipper Klaas Johannes Toornstra. Na idle 
lijke sloop in 19392 heeft hij het pand in 19 varkaene 
aan Jelle Dijkstra, die menteur was. Hierna men ee 

Gerrit Wiersma, stucadoor en gehuwd met Sapke Jou ‘ 
elgenaar. (wordt vervolgd) 
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SPEURTOCHT IN NOORDOOST FRIESLAND(5) 

D. J., KAMMINGA 

17 juli arriveerde de heer A.Gorter van Ennen in Dokkum, 
zich noemende landbouw-jcurnaliat, soms ook "in iensumme 
strúner". Vorig jaar maakten wij kennis alhier, zwierven 
in en buiten Dokkum en ook deze keer had hij trek om 

er op uit te gaan. Hij is goed bekend in Denemarken, 
reist veel, vooral in 't noorden van Nederland, stelt 

in veel en velerlei belang. ie 
Tegelijk bracht de past een ‘briefkaart van de heer 
H.Halbertsma uit Sneek, die opdracht had van het 
desbetreffende departement om ‘ria het Fryske Gea een 
terpenschouw te houden. Hij verzocht om medewerking en 

zodoende werd een reis op maandag 19 juli 1943 vastgesteld 

te 9 uur. Om 9 uur geen H. Gewacht tot 10 uur. Geen H, 
Wij op stap om Hoekstra, die ook wegbleef, en dan de 

Birdaarder straatweg uit. Het kerkje te Sybrandahuls 
konden wij zomaar niet voorbij rijder. Wij akrûnden daar 
een poosje omheen, Voor de deuringang liggen 2 rode 

grafstenen met kruisen. 
Plotseling verschijnt een blonde jongeman, die zijn Êfiets 

zal opzoeken. Op de vraag: “Biane jo in Halbertera"? 
kont het prompte antwoord: “Ja, dy bin ik", Zodat dir 
drietal compleet is. Hoekstra had de dag vergeten en 

zal nu morgen mee, 
Ondergetekende stelt zich op het standpunt: 
1. dat selle terpen, graat of klein, monumenten zijn van 

ons voorgeslacht, moeizaam gewrocht met geringe midde- 

len, Velen zijn al afgegraven of vergraven, leden 
voorwerpen zijn in de musea terecht gekomen, dus 
materiaal genoeg voor onderzoek! 

2. dar er onherstelbaar is gegraven, vooral ín en om 

de dorpen. Elk dorp ís een compier waaraan niets mag 
worden gewijzigd. Zodra de mens ingrijpt, wordt het 
onherstelbaar geschonden. Derhalve nooit permissies 
voor het, afgraven van terpen, waar dorpen of kleinere 

nederzettingen zijn gebouwd. Er zijn voorbeelden genoeg 
die laten zien, dat hat tarpdorp zich nimmer in ziju 
bestaande vorm kan vergroten of het moet een lint 
bebouwing zijn. 

3. dat ele het noodzaak is en er terpmodder gebruikt 

moêt worden, dan pas na onderzoek dië terp vrijgeven. 
Ook mag er niets op gebouwd zijn en het mag geen his= 
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torische betekenia hebben, Bovendien mag er nooit 

te diep worden uitgegraven en het hoogtepeil moet 

aansluiten op de omgeving. Deskundig toezicht is steeds 

gawenst. Kan zulks niet opgelegd worden aan de eigenaar 

die afgraaft? Hij doet zulks toch uit winstbejag. 
Dit is in het kort mijn opvatting omtrent deze materie, 

Zoala reeds is geschreven, gold ons eerste bezoek 

Syrbrandahuie. Klein kerkdorpje, afblijven, zie Janum. 
Ernstig geschonden want te diep uitgehaald. Links van 

de opgang zit een klein stukje dat gevoeglijk kan 

verdwijnen. Het stuk bij de boerderijrand glooiend 

afgraven en verder laten zitten, opdat men nog enig idee 

krijgt van het verleden, 
Hen was met de restauratie van het gebouw bezig, Beton 
werd onder de fundamenten gegoten, de metselaar was reeds 

bezig en de opzichter gaf ona inlichtingen. Wij twijfelen 

niet of Monumentenzorg ala opdrachtgever en áir.l.J,M. 
Vegter als uitvoerder zullen hier wel jeta goeds tor 
stand breùgen, \ 
20 Juli. Hoekstra, Gorter en Halbertsma op reia het costen 

in. In gedachten reig ik mee en ken zo langzemerband 
de dorpen. 
Oostrum. Volkowen verknoeid. Een brokstuk noord van de 

kerk kan gevaeglijk verdwijnen of voor egalisatie dienst 
doen. Verder afblijven. Feitelijk moest zen (maar wie?j 
de opâracht kunnen geven te gaten te vullen. 
Elein Midhuizen en Ea, Afblijven. 

Tibma, Oudterp, Ezumburen, Teerd an Abbewier. Voor zover 
onbewoond zou in uiterste nood over onderdelen te praten 
zijn. 
Anjum. Afblijven. Bij de kerk al teveel weggegraven. 
Steunbeer scheurt. 

Morra-Ligessena. Oost van de kerk afblijven, 
Kloester Weerd, Valt over te praten. Wel historische 

ground. ' 

Metslawier. Afblijven, 
Anjum. Heeft in tE derp een ruinte, waar nog begin dezer 

eeuw een dobbe was: nu dichtgegroeid. Vermoedelijk oude 
terpdobbe. Spreuk van de heer Gorter opgetekend: As da 
kij lizze en de bolle stiet op'e stäl, moat de frau 
pankoek bakke, 

21 juli, Heekatra bleef op zijn brug. Een telefoon had 

gemeid dat de heren dr.{.Poortinga en D‚Tamminga te half 
tien bij de kerk te Ooster-Nijkerk post zouden varten. 
Aldus gedrieen goed 8 uur ap stap. 6. en H. gewapend, 
als aanvulling van het rantsoen, met een akieppetsyske 

(prijs f 2,40 zwart, normaal f 1.-=-). 
Aalsum, Varknoeid, Kerkhof veel te klein, waardoor 
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onregelmatigheden in de graven is geweest. Te vroeg wordt 

een graf gebruikt dat een ander toebehoort (kindergraf 

DIE). Het huis rechts, dat op een brokstuk terp staat, 

is niet best en wordt in de toekomst wel afgebroken, 

Behoud van dat stuk benevens de andere bewoonde gedeelten 

is gewenst (zie foto Boelens Friesl. Ile eeuw 1884). 

Werzeng, Bedorven. Taveel afgegraven. Afblijven. Op 

zuidelijke helling dobbe, In het kerkportaal hangen enkele 

linnen brendammers. 

Klooster Sion. Afblijven. Historische grond. 

Niawier, Nog weinig geschoaden. Kop van stuk naaat huizen 

rij, die nogal hoog opgebouwd zijn, zou er af kunnen. 

Overigens afblijven. 

Ooster=Wijkerk, Voor de terp-anderzaeker niets Le beleren. 

Zijn niet te Bollingawier geweest. Echter wegens bebouwing 

afblijven. 

Nes, Kerk en hof, mear ook het interieur werd bezichtigd. 

Dat was de moeite waard, Via Nesser Grou, waar de Duitsers 

in een kamp liggen, near 

Wierum. De terp ligt grotendeels buiten het dorp. Een 

gedeelte is afgegraven. De kerk, tegen de dijk gelegen, 

is verbouwd, Lelijk, Alleen de toren en het schip Cwind- 

wijzer} zijn interessant, Eeen begrafenis had plaats. 

De klok zwijgt: gevorderd door de Duitsers. Driemaal 

on de kerk en door de "lykateech" heen en terug. Wel 

sluiers, doch geen regenkleden meer. 

Afgraven voor een deel zou te bespreken zijn, maar niet 

langs de weg. 

Hantumhuizug, De prachtig gerestaureerde kerk werd 

bezichtigd, De terp ie al hier en daar afgegraven. Hu 

afblijven. In het café in plaats van het verlangde een 

beker melk, Hulde. 

Hantum, Hopeloos verkeoeid. Hu afblijven. Kerk van 

tufsteen en bijzondere versieringen, Klokplaac stoort 

benevens de banale ingang, Interieur sober. De poodmuur 

voor inwateren met asfaltpapier beschut. Schande, De 

kerk komt niet midden do 't dorp. Via de uitgediepte 

gaten naar . 

Tarnaard. Weinig terp. 

Ternaard verlieten wij via de mooie plaatsen Links. Rechts 

werd voor de oprit naar de boerderij "de drooge Leeuw!" 

een riieuwe betonnen brug gemaakt, doelmatig, maar een 

Wokel Llüd" dat niet harmenieert met het andere Ternaard 

wat. vorm en kleur aanbelangd. 

Éjaure, Weinig te zien. Geen terp. Even verder in 

Pornwirdhuizen wel. Öm de boerderij rechts die dn een 

oude singel ligt. Historische grond? Hiets meer afgraven. 

Links is al een stuk verdwenen, Fraten over het restant. 
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Reitsum, Reeds geschonden. Afblijven. 

Genum. Iets geschonden. Afblijven, Kerk waa van binnen 

wat Peuterich”, De koster was net overleden, wat misschien 

de corzaak was. Mooie houten lessenaar met vogelkop. 

Strate Roorda met singels: afblijven, 

Jislum. Geschonden, Eechts van de weg egallaeren. 

Terpplaats: verbod tat afbraak, anders gaat de grond 

nögelijk vok. De vernieuwde kerk staat links van de weg: 

op Schotanus” kaart 1718 rechts, âus bij egaliseren 

opletten. 
Tuasen Birdaard en Wanswerd 

Ponla=terp, Is reeds gedeeltelijk verdwenen. Rest kan 

ook wel, mits de weg blijft. Pie geeft het restant in 

hoogte dan goed weer. ‚ 

Wanawerd=dorp, Verknoeid. Zware muur aan de zuidkant 

is een aanfluiting, De kerk kan nimmer midden in "rt dorp 

kamen. Begraafplaats niet vergroot, dua nu laten zikken 

wat zit (zie na Foswert). 
Foawert. Kloosterterp waarop 2 plaatsen. Terrein 

egaliseren, Niet en nooit meer afgraven, Grond zit vol 

metselwerk, zegt boer Miedema, Diens tuin is met grote 

kinostermoppen versierd. Volgens hem eén ssoort fundamenit 

gevonden, 1 

net een vorm ala dit: 

In de schuur een Muur van kloostermoppen. 

  

    
    Prof .dr.T,Brandsma en staf was vroeger al ja 

eens bij hem geweest, Hij bewaarde stenen’ voor martelveld 

bij de Eonifatiusbron te Dokkum. Rijk opgaand boomwerk 

waarop cok een kapverbod diende gelegd. 

Wirdaterterp bij Wanawerd, Komplex van 3 plaetaen, waarvan 

Zén een forse Kkop-hals=romprplaats, die Gorter op 

kleurenfoto épnam. Behalve het graafwerk egaliseren: 

afblijven. 

Ferwerd. Wij namen een “pypakoft” tegenover een niet 

bijzonder gemeentehuis en âten SNZe sobere boterham. 

Dan naar de mooie kerk door de poort. Bewonderden de 

Eraaie deur met omlijsting van het oude gemeentehuis. 

De toren bevredigt ons niet: een pet zonder klep, Nadat 

wij de sleutel gekregen hadden, geneten wij van het Fraaie 

interieur. Twee van ons preerbledig op de preekstoel 

oa kijbel en koperwerk te bezien, de derde er woor om 

te fotograferen, maar dan zouden wij eerst zijn 

zondenregister oplezen, Dart deed hem afschrikken van 

zijn beze plannen. Het ruime kerkhof ligt in sen 

kostelijke singel. Afgraven halt! Terp Jousma is helaas 

al verdwenen. P.S. In de kerk ergerden wij ons lichtelijk 

aan het Kkugesenmateriaal, zgn. wmaodernt lelijk, benk, 

storend in dit gebouw. 
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Hogebeintum, Het toppuat van landaschaà sachendin D gaten zijn za diep dat op &ëén plaats Te de komen dat droog weer de greppels nog vol staan! Een plank moet het afbrokkelen van het te smalle pad keren, Brrr. Een nn Tan PR kerk. De ingang door de toren ís end. Met de rijke wapenb 
sen disthattaar Keen penborden en hanken met wapens 

arsta, Geen terp, maar mooi boemrij E í jk van aanleg, vooral Bee bij de kust. Waard om ongeschanden bewaard te 

Josterbeintum Ligt ni 8 - iet aan de hoofdweg. Is gedeeltelijk Lelijk Weggegraven, Rest kan ook wel op voorwaarde dE aLrsun, Knap Smeedwerk in ankers aan de bijz. school bnn he grafsteen van de bekende: ontslapen Tansrgenn Ss. Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel 

zkchtaard, Niets meer afgraven. Gedeelte zuidkant kerk 

Éleffens. Op kleine verhoging 2 plaatsen. Afblijven. Raard. Is vaorgoed bedorven. De losstaande rota modder kan nu ook wel verdwijnen. Greide oostkant weg wegegali= Seren, Wij namen kennis van de grafsteen van Daan Fokkema Het kerkhof kan ninmer meer uitgebreid worden, ’ Te half acht kwamen wij de Hanspoort án. Trek aan eten en rust. Het aantal indrukken ie zo'n dag groot. 

  
Nogmaals “ROBERT SPIER" 

Gerard Visser, 

Van een goeds kennis (dhr, J.de Jong, Wilgenlaan, 
bokkum, red.) kreeg ik een dezer dagen even een klein 
hoekje ter inzage, genaamd "De Eneuper". 
Een ciubblad van mensen die zich bezig houden met het 
achterhalen, uitzoeken van iemands woorgeslacht. 
Hoewel ik van mezelf denk dat dit intensieve spaurwerk 
niet bij mijn karakter past, lijkt het mij een prach- 
tige habhy. 

Toch heeft dat "vroeger" woor mij wel san grote 
betekenis, 
niet in de zin van de “rijkdam' die er heerste, maar 
om Z'n soms en vaak prachtige humor die er was, an die 
ik nu mis. Wellicht zit dat aan mij zelf. 

Za trof ik in “De Snauper" een stukje over "Robert 
Spier" van vroeger, bijna ean oude buurman van mij, 
dia ik zeer goed heb gekend. Met grote belangstelling 
heb ik dit atukje gelezen en je ontkomt er niet aan, 
hoe wervelend 't waard vroeger cok is, de cude Robert 
Spier, Andriaa Donderwolk,komt je klaar voor de geest, 

zoals de achrijver al meldt, een liefhebber van aan 
borrel, neu ja graag aan buik vol, Het waren mensen 
die nu prompt de benaming asoclaal zouden hebben. 
Waar de schrijver van dit stuk ar even naast zik js, 
dat in erg financieel moeilijke dagen Robert Spier ar 
met de mandoline op uittrok. Dat waa “Tjiase Knoest” 
(Tjisse Kamstra). Het vermelde atuk zang klopt wal: 
"Ik zoek een meiaje." 

Ala slot van dit stukje nog even een kleine herin- 
nering, hoewel dit er tientallan zijn, die Ik heh aan 

de oude Robert: 
Bij kwam waak, aìs echte Bolavertegenwoordiger, 

laveloos thula. Dat thuis was gan oud schaapje dat zo 
lek was dat dae strozak in een strenge winter tot haast 
de bovenkant. zat vastgevroren. Als hij dan stamdrenken 
thuiskwam was sen zeer qroot probleem over hat loop= 
plankje het scheepje binnen te komen. Hoe goddeloos 
eok, voor het plankje wierp de cude Robart zich op de 
knisan, vouwde t£'n handen, en de blik omhoog gericht 
bad hij "Here Jazus halp eude Andries Donderwolk over 
de planke." Op handen en voeten begon hij dan aan daze 
reis, en slaagde het om het scheepje te’ baraeiken, dan 
wierp hij weer z'n blik omhoog an snauwde: * Dou hoest 
me g.v.d. niet meer te helpen, 'k het zela al weer 
raddan!'' 
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KWARTIERSTAAT VAN BOEKE VAN DER PLOEG 

Mente Holwerda 

„II == 

Bekke van der Ploeg, geboren te Hochtar Dld, op zondag 
17 november 1912, gedoopt in 1913, Landarbeider, 
wonende te Metslawier, averkleden te Dekkum op maandag 
30 mei 1988, begraven te Metslawier op vrijdag 3 juni 
1958, 75 jaar oud. 
(Hij is getrouwd te Ocstdongeradeel op maandag 24 
april 1839, op 26-jarige leeftijd (1) met Atje de 
Vries (23 jaar oud), geboren te Pingjum op maandag 
9 augustus 1915, overleden te Metslawier op maandag 
12 januari 1948, 32 jaar aúd, Hij is getrouwd te Oost- 
dangeradeel op donderdag 16 juni 1949, op 36-jarige 

leeftijd (2) met Akke Feenatra (32 jaar oud), dochter 
van Jacob Feenstra (Arbeider) en Antje Douma, geboren 
te Anjum op woensdag 9 augustus 1916, Baakster, wonende 
te Anjum / Metslawier.) 

== II == 

Bauke van der Ploeg, geboren te Oosternijkerk op 
denderdag 25 februari 1875, gedoopt te Metslawier 
op zondag 11 juli 1875, Arbeider, overleden te Oaoster- 
nijkerk op maandag 30 april 1962, begraven aldaar 
in 1962, 87 jaar oud. 

Dit gezin is een aantal jaren in Duitsland ge 
weest, In verband met de grote armoede aldaar 
is men in 1916 weer terug gekeerd An Oosternijkerk 
op de Tille. 

Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op donderdag 18 
april 1912, op 37-jarige leeftijd met n 
Gaatske de Jong (28 jaar oud), geboren te Oosternijkerk 
op woensdag 23 januari 1884, gedoopt te Metslauter 
op zondag 6 april 1941, overleden ta Oosternijkerk 
op woensdag 29 Jult 1964, begraven aldaar op zaterdag 
1 augustus 1964, BO jaar oud. 

=- III —- 

Bekke van der Ploeg, geboren te Oosternijkerk op dins- 
dag 30 juni 1846, Arbeider. Hij is getrouwd te Oast- 
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dangeradeel ep zaterdag 16 mei 1IBlá, op 27-jarige 
leeftijd met 
Zwaantje Sjoukes Zwart {19 jaar vuld), geboren te 
Metslawier in 1855, Dienstmeid. 
Jacob NWuttes de Jong, geboren te Paesens op donderdag 
13 juli 18434, overleden te Oosternijkerk in ‘1924, 81 
jaar oud, Hij waas gehuwd met 
Klaaske Rinder Hoogakker, geboren te Nes (ND) op 
donderdag ÂÌ maart 1853, 

== IN == 

Bauke van der Ploeg, geboren te Oosternijkerk op zondag 
2l april 1816, Hoerenknecht, overleden te Ooscernijkerk 
op zondag 15 maart 1857, 40 jaar oud. Hij ia getrouwd 
te Oostdongeradeel op vrijdag 11 december 1840, op 
2á=jarige leeftijd met 
Engeltje Tjeerds Jongeling (23 jaar oud), geboren 
te Wierum op dinsdag 25 maart 1817, overleden te Niet 
in Öd, 
Sjouke Gerbena Zwart, gehoren te Engwierum rond 1826, 
overleden te Metslawier op maandag 30 november 1857, 
ongeveer 31 jaar vud. Hij was gehuwd met 
Aafke Hendriks Burpama, geboren te Echtelieden Re 
Metalawier. 
Kutte Jacobs de Jong, 
Hij was gehuwd met 
Gaatske Mients Windelaar, 
Rinders Wybrens, 
Hij was gehuwd met 
Fersje Botea, 

= Yoe 

Bokke Sapes van der Ploeg, geboren te Oosternijkerk 
op zaterdag 9 november 1776, gedoopt aldaar op zondag 

24 november 1776, Hij ia getrouwd te Aalzum op zondag 
22 mei 1808, op 3l-jarige leeftijd met 
Marijke Jans Braaksma, 
Tjeerd Sijbes Jongeling, geboren te Wierum op zaterdag 
29 november 1/88, Viasger, Hij Aa getrouwd te Westdaonge- 
radeel op zondag 19 november 1815, op Zb=jarige leef 
tijd met 
Lieutske Sijbes Boltjes (25 jaar oud), geboren te 
Nes op dinsdag 21 september 1790, gedoopt aldaar op 
zondag 10 oktober 1790, 

20 Gerben Albert Zwart, 
Hij was gehuwd met 
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21 Baukle Jacobs Kok. 

nm FI er 

32 Sape Foppes. 
Hij was gehuwd met 

33 Baukje Hokkes, 

36 Sijbe Tjeerde Jongeling. 
Hij was gehuwd met 

37 Engeltje Jans, 

35 Sijbe Gerrits Boltjes, gedoopt te Nes op zondag 11 
november 1764, Hij waa gehuwd met 

39 Geiske Pieters. 

== VII =— 
F6 Gerrits Gerrits, gedoornt te Nes {HD} op zondag 16 

september 1731. Hij waa gehuwd met 
Ff Menke Sijbes, gedoopt te Nee op zondag 5 april 1733, 

== VIII == 

152 Gerryt Gosses, gedoopt te Mes (UD) op zondae B iuni 
1684, Hij was gehuwd met 7 : en 

153 Jenke Hanzes, 
154 Sijbe Jans, 

Hij was gehuwd met 
155 N.N,. 

== IK 

304 Gosse Gerryts. 
Hij waa gehuwd met 

305 M‚N,, 

  

Ter voldoening aan het aalde bij art. 4 van het Burgerlijk Wetb 
wordt lij deze aan kondind dat dour JELLE HAITZES EONDEM A, shan : Keopman te Kimswerd, bij beheorlijk Request dan Lijne Mdjesteit den Koning 
toesleranting is verzocht om bij zijnen naam den geslachtsnaam FOPHA ta: mû aannemen, en zich alzoo ta noemen on teekenen JELLE FOPKA BON-- — HEMA, Hasrzes Zoon, ne En 

1 

1658 

Curiosa Afleveringi D.A, Zwart 

  

Als sneuper of historicus kam je In de loop van jaren heel wat 
leuke dingen tegen. 
Materiaal wat vaak niet bruikbaar is vaor historisch onderzoek, 
Grappige dingen, vreemde voorvallen, iets wat Ik u niet wil 

onthouden. 
Daarom heb ik getracht om een aantal van deze voorvallen 

uit de vergetelheid te ontrukken. 

De onderstaande gebeurtenis, speelt zich in 1877 af. 
Gepubilceerd In het blad Oostergo, op 5-5-1877, 

Een Yankee liet onlangs in New-Bedford bekend makan, 
dat hij de concertzaal gehuurd had an op den bepaalden 
achtenniddag een voertuig zou verfoanan, daf svenmin door 
gaarden als deor stoom bewogen wordt, en slachts éán rad 
heaft, 
De Yankee had goaden aftrek van zijn antree-biljedten. 
Toan op den bepaalden achtermiddag de zaal geheel gevuld 
was, werd door eert voorwerp, mat een zwart lead bedekt in de 
zaal gebracht, waarna hij met een sierlijke buiging vardweon, 
om niet terug te komen. 
Na senig wachten verstoutte zich een van de ongeduldigsten 
onder het publiek om het kleed op te lichten, 
en men zag toen….en ouden kruiwagen. 

Het volgende voorval vindt plaats in 1693, 
gepubliceerd in Oostergo, op 6-12-1893, 

Een slager uit ‘s-Hertogenbosch, haalt tijdans het slachten 
van een koe, iets kostbaars te voorschijn.….in de ingewanden van 
het dier vindt hij een gouden zakhorloge met! dito ketling. 
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BOEKENNIEUWS 

In onze rubriek vraag Ik deze keer aandacht voor een tweetal paaverache- 
nen publikaties, 

Mente Holverda, Holwerda; een familie uit Oostdongeradeel, Metalamier 
1983, 164 p.” prijs f 55, 

Juiak op het moment dat Lk mij zette tot het schrijven van dege rubriek 
werd mij de genealogie Holwerda bezorgd. 
Het boek is schitterend uitgevoerd en voorzien van een "hard kaft", ter 

wijl het stevig is ingebonden. 

Voor in het boek is een familiewapen in kleur afgedrukt, getekend door 

KH. H, Fostma en geblazoenterd door de bekende Friese heraldicus A.B. 
Dull tot Backenhagen. 

Het gaat hier om de Familie Holwerda die afstamt van Thomas Hendriks, 

geb. te Bergum, pardon Burgum, rond 1665. 
Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van de computer. 

Het resultaat is aan zeer overzichtelijke genealogie, De auteur gaat zelfs 
zover dat hij zich niet beperkt tot het noemen van data, maar zoveel moge- 
lijk ook aangeeft of de geboorte, etc., plaatsvond op bijv. een zondag 
of een vrijdag, enz. 

Het zoeken naar de namen van bepaalde personen of van aangetrouwde Tamilies 
wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door het "naanregister". Deter is het 
om te spreken van een Index, omdat in een register de namen niet noodza- 
kelijkerwijs ín alfabetische volgorde behoeven be stdan. 
Als bronvermelding kwam fk éen enkele maal de aanduiding "Streekarchief" 
tegen. Dit moet zijn "Streekarchivariaat! omdat het Streekarchivarlaat 
Noordoost Friesland niet beschikt over een centrale bewaarplaats; de deel- 
nemende overheidsinstellingen hebben leder hun eigen archieftvewaarplaats. 
Een aantal prachtige tekeningen en tal van "familiekiekjes" completeren 
het geheel, Van harte aanbevolen? Ook als voorbeeld hoe men een genealo— 
Zie moet opzetten en publiceren. 

Bij de schrijver die het boek In eigen beheer heeft uitgegeven, sijn nog 
exemplaren verkrijgbaar. Ik houd er niet van cm overal waar adressen te 
verdelden, in verband met de privacy. Lezer opgelet, hij woont in Met- 
alauier! 

A. van Gelder-van den Donker, Geaneup in Friese bronnen, naar aanleiding 
van een doorgekrasta akte, In Gens Hostra, jrg. KLVILL, no. 11, nov. 104. 

In Gene Nostra, bet maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 
geeft de auteur van dit artikel heel wat onderzoektechnische informatie op 

genealogisch gebied, Vooral onderzoek in Friese arthieven is hiermee ge- 
baat, De femilies Schouwen en Terwiascha treden hierbij op de voorgrond, 

Tenslotte: Ledersen prettige Feestdagen en een voorspoedig 1994 toegewensti 

A. Medema 
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SKIEDNISBYLDEN FAN FRYSLÂN. 
R. Tolsma 

Yn it sklednieûrdarwlis op de skaallen ym Fryslân bat lange tlid de akiednie fan úe hiele 
än, an den benatnmen fan it wichtige Hioilän, it Gtgongspunt west. Der waard wolris wat 
fan de Fryske skledrie ferteld, mar det wie meast te tankjen oan it entöslasme fan de 
änderwizer dy 't foar de Kasse stie, Alle matoaden giene ek fan da Mollänske skiednie Gt 
De Fryske akiednis waard dêrtre geur yniifd ty de Hollênske. Tink bygelyke mar ris oan 
de kh Tan it Grut Fryslân dae < Fryske keningan regearden oer in gebiet fan |t Swin (yn 
België) cant Naard Fryslân ta (tajin de Deenske grins oen). Falle stof om op skoalle te 
bshanneljen wis dar ek net Sûnf it MEU Mlerskiplik Sintrum foar Underwisbegelied| rg} 
úleingst B mei it seals meitsjen tan materisal foar de skosilen yn Fryslân waard dat wat 
oars. Dat materiaal koa brûkt wurda by de Fryske skoalleradie an "Telsbaerd” útstjoe- 
zingen. Dat wie Wiowols in hep en in snap út de shlednis. Pas yn 1985 doa t in wurkgroep 
begûn oan it gearstallan fan lessen yn it ramt fan “Sklednbylden fan Fryslân” kaam der 
wrat lijn yn, Dizze metcade, meast kronologyek fún opset, behannaiat vn 50 lessen da 
hlela Fryska akiadnis an it gasklkt foar de beppebüu fan de bastskoalle an de earste 
klassen fan ft ferfolchündarwiës. 
Da hiela metoade bestiet út: 50 lessen ferwurklngsstof, in hantieding, hoekjes mei fer 
halett en koarte ienfäldige lassen (dit firda Onderciel moat nach ferskine). By de metea- 
de binne hiel goed da tIilevyzjelessan te brûker du t it ASU útstjoert an yn da rin fan de 
Ïerren al útstjoerd hat (op de tisdei-temiddel fan 14.60 oere óf). 
De 50 lessen binne al earder fnrakynd mar dit jier komma de boekjes mel ferhalen op de 
mark, Dizze ferhalen binne gesklkt òm foar te zon ze berm zeis (&ze te litten en passs 
by de 50 vander ferskynda lessen, Sn kinne in yalleding wäze as in ferdjipging fan de vm 
de lassen behanneie loartof. Berm kinne har prachtich ynlbje yn de helden dy ‘tin rol 
afylje yn da farhalen: yn de maaste ferhalen spylje bern de haacrol. Yn guon ferhalen ia 
ek keazen foar de anti-held as haadralspiler De leden fan de wurkgroep he dizze ferha- 
len skraaun am * der op dit méd eins naat : foar de skoalisbern, ze binne dos sels mar 
ütein sei, De earste ferhaien, oer de âldste skdednis fen Frrslân, kinne oerel yn Fryslân 
tpylje, mar de measte ferhalen hinne op in bepaald plak lokallsaarre, men kin oan de 
baskriuwing femimme dat it oer in bepzald plak giet. Om % kollaga-snaupar Reinder 
Postma in protte fan de ferhalen (de measte!) foar syn rekken naam Haf, spylje der 
nachal wat ferhalen vn ús omkriken. Il soa dus foar ús leden can te rieden wêze am 
haren bem dizze beekjes läze te litten: ze komme döryn in hials protte te witten oar da 
äkiednis fan de eigen omkriten, Foarbylden fan ferhalen út ús omkriten: 
8, De Friezen en de krüstochten: spilst yn Dokkum at yn 1217 it krúsleger fuortsytt 
B. Da klaasters Eytee op besite jm it klaastar Klaarkamp (De Gaast) 
15, De tachtichj. oarloch Gauzan yn de stAd Dokkum 
21. Da Fryske Admiralkteit Dokkum 
27, De Fränske Tüäd Gist oer it Kallumer oproer yn 1787 
32. De fersteurde telinst in gearkomste fan dolearjanden yn le, 1890 
33, Da Walfiskfeart Spilet op it Arnelân, ak út de Dongerdislan kamen in 

protte walflaktarders 
35. Earmoed yn It fean De kaide by Surhüsterfsan 
36, Fiakerij it bekende ferhaal fan Gerben Basteleur fan Moddergat 
40, Da krisigjierren Ît canmeaitsjen fan lân yn de wurkferskatfing. "Ezals- 

bekkenrurk” efter dyk by Feazens 
45. De befrijjkna Strijd fan de BS tslin de Dûtsers by Dokkumer Nijesilen 
48. Striid tajin it wetter De keningin komt ap besite hy de Lauwerssarwurkan 
50. Den aigan farine Fokke Jara, inmstekaapman te Kollumersweach 
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TOFONIEMEN en BOERDERIJEN uitde PROCLAMATIEBOEKEN (1 1). 

De akten komen uit het Proclamatisboek MI: 1641 — 16665 
Op het RA aante vragen als 13-27, nummer Ò8. 

241 _ Gaickhuljs an twee calckovens enz. buiten de Aalsumerpoort voor 370 oi 

ailv Verkoop Roersma huijsinge te Es 

212 Hus bijde molen ie Anjum 

212 huls te Anjum “beswaert met de onderholdings van de Giockstouwen” 

213 DebrouweriatotEe 

216v Ds kackerie tof Lloassand 

De volgende zerie akten komtuit: MZ: 1821 - 1841 
Op het AA aante vragen alt 13-27, nummer 97 

1 Biemek Minnedachter koopt 26 pm uit Barwegen ta Engwierum, bewoner 

Gentze Harmena, gekocht van Jacob Feddes voor 1150 og 

Iv Ck. Johannes Veiiriel koopt 1 /5 deel van 50 pm gelegen tot Bollingwier, 

bawoner Jen Jansen 

Verkoop 6 om land” hebbende de groot Marsloot ten oosten” da Feans- 

landen van Liotasens ten zuiden op Taester falinghen te Anjum 
Land ta Anjum, in een meanschar genaempt “de byten” 
Land bij Byuuoke haach in een clain meanschar te Anjum 

Verkoop & pm land ie Anjum "de Claijcoicken” 2 pr in Houckmoers Camp te 

Lioessens 
Land gelegen bij de Lyuzzamer molen 
Zekera huising te Anium “alwaar de wilia awaen uthengt” varkacht vaor 997 

Emst van Aytva kaopt 40 pm te Metalwader, gebr. Halbe Lieuwes, gekocht 

van Îtsien Claaadachter, van wijen Mr. Claas Gornelis, gewaaene Sacrs, 

vaar 50 og 
i2 Verkoop erberg te Matslawier 
iv 1 pmopde Laage Grouwen ie Nijkerk (meestal Lange Grouwén) 

jv "Lotckemahorne”, & t/2pm ie Bolingewler 

14 Verkoop amaderij van Nijkerk 
läv Verkoop smederii van Lioessens 
15 Varkoap 40 pm tot Tima onder Et "onder het beschei van Hobbemä 

Saete”, gakacht van Otto van Hobberta, Later worden nog verkocht: è pm, 

ë pri, 5, 10, 8 (bt 43) 
18u Smederij van Morra 
18v Land "hebbende Jitderda homlegsr” tan noorden 

18v _Goerl Brederhoff koop 64 pm te Anjum, gebr. Reijner Minnolia 13 foreen, 

gekocht van Reijner Minnolts , &0 ag 

20 Sistus Doenie koopt 7 pm tot Lloessens, Jilderda hornleger, en 2 pi “vrij 

van huisinge dog pro quota belasi met 67 pm diderdalanden waeronder 

dass landen voormaals syn begrepen geweest, 21 forsen, gekocht van Tiet 

Auekdechter, wed. Pieter 7, U 75 og 7 atra 
20y Lans Tjaeramafenne tan westen 

21 Drie ackers saylandt, genaamt delappers ackers gelegen op Taarster 

falingen tot Angium + my.t{7) land in de Hornen 
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Da srommae camp, Anjum 
1 pm uit Sinia Saata tot Anjum 
De smederij tot Paasens "t kerhoffe graft” ten westen, de hara wech lan 
oosten voor 402 gg 

15 pm te Anium, Tlaarsmafanne 
De Ham, te Anjum, 3 pm 

Willem Laurens koopt Hebma te Anjum, 24 pm, 9 gg eeuwigerents, 
gekocht van Luiten Cornelis, vanwege de Crediteuren van wijlen Peter 

Jipkes, 2262 gg On 
“Willem Hemrick® te Anjum Gand in de) 1524 
Land hebbende de gerechtigheid “vant halve meerlandt” op Engwlerumer 
Mieden 15 pm, voor een deel genaamd “4 Utvangh" en voor aen deel “d 
hege ooren” Ì 
De Angel, mat de gerechtigheid vant aanwas vandien, dykzaatsen ten 
ocsten, te Anlum, de zylriedt naar Ezumazijl ten westen 
Varkaap 5 1/2 pm uit “da Reijdswal” te Metslawier, 24 prm, Tijs Taeckes 
gebr, gekocht van Veltriel, 100 cg Otto Swalue is de koper (nad ook al 
aandeel} op 33 nog eens 
Drie pm te Anjum “teach heerema” genaamd, hebbende hooch haarama ten 
naorden (daarvan varkoop cp bl. 38} 

Land “opde Crijnsen“teEe 
Verkoop van dyzaaetsen “den Staterwech” ten auljdwestan te Anjum 
“Hibma fenne”, drie pm te Anjum ‚ 
Zes pm maadiandt In de Anjumer Golcken “Heerema Sea" genaemt 
Jaucke Foockes koopt 62 te Lloessens, gekocht van Abbe en Homme van 

Bootsma, 77 6 ° 
De Newiarster langhe miaden, Jan Pyters t Munckhuijs ten N. 
“Antemeijs steed” te Anjum, de notwech ten westen 1826 
1 pm, d° molenwler ten westen beswaert mat dhuisinge daerap slaande en 
Frans Jans mullener toebehorende, 461 gg 
Een aauwige rente uil de zate Inia te Anjum 
Wintmolen te Metslamler, 2 go grondpacht aan de kerk,1 350 gy 
Verkoop 2 pm ult Fookma te Anlum 
Bakkerij te Anjum 
Lambertus Beijma keopt 42 pm in Jangha Sata, geheel 74 pm, gebruiker 
Syta Jules Wad., 20-6 floraan, 18 sirs aan de pastorie te Ea, 12 sirs 
eeuwige rente aan de pastorie le Jouswier, noch 8 huijriaeren, gekocht van 
Jelte Sibes Jangha + broers an zusters, mS7 og 
De Miedfenne te Liosssens 
Vijf pm te Anjum, laggende op de kant van de Aal Dobbe riedt 

Sierlek van Eernstma koopt land in Omie, zelf cok wiganaar 
Glaijeoleken, Ajums (5 tv kiem) ° 
Dertien hulzen la Es, “Snackerbdaren” 1526 
Vier pm land “De Akse” te Morra 
Huize Altena onder Dokkum verkocht voor 1190 ga 
Hat groene padt te Licaszent 
Douwe Bocken Rannema koopt sate bij de mullen ta Anjum, 58 pm, Sapes 
Aasges gabr., 20 Hor-26 sirs, gekocht var Marcellus Goverts In qg, 60-14 
go, Schwartzenbergh verzoekt het niaer 
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“Geerlange steedt” te Anlum, 1e pm 1527 
Garrit van Wijtarna koopt saté té Engwierum, 40 pm; 16 fier. gebr. Dirck 
Fockas, gekocht van Anna van Scheflema, 1690 po 
Verkoop gedeelte "de Anijdswal” 
Malts Annes koop sate te Morra, 50 pm, gekooht van Dirck Gerbens voor 
1250 59 
Mr Hanricus Dominicy, Chirurgijn ie Anim 
Orie pen te Anjum, Altemis ateds (Arteuis, Aleulee 7} 
Bij Dyx herna in een mientechar 
Op de Scharne bij Dyxhorta 152a 
Claas Symane Houck koopt 30 ge eeuwige rente uit Habbema te Anjum, bij 
Ezumazijl, sigenaart Willem Lourens, Rommert Sioerte gebruiker 23 gg, 
gekocht van Allert Gratems toa Wyiaart 
Twee pm on Minnama terp te Anjum 1629 
Ge Aptatenne, Minneme terp en de schapefennt te Anjum 

Huize bij de mulper te Ar jur 

Feija Tiercx koopt aats te Anjum, 56 pm, Jansma, Jansma, de bewoner ls 
dan Jacob 71-T gg, gekecht van Anne ven Schaltema + twee huizen, op 
taxatie 1226 go 
Gellius Jongstal koopt 23 1/2 pmte Aalsum: 110 gg en 36 pmte Niawter, 
A5 gg en 23 pm te Anjum, 60 og gekocht van Dirck Ciaas . 1830 
12 1/2 pm order de hulsinge Pilparsrna genaempt, Anjamt 
Harcke Epen Jappame koopt 41 pm gelegen in Jeppema Sata te Aangium, 
gekocht van Catharina van Hatkemal?t, weduwe Gruusline , 52 gg, niaar— 
versoek Heijman 
Huis en houtsteck tet Anjum 
Twee pim in Sinta tee An Jurn 

Hendrick Jansen, backer tot Anjum 
Haarcke Sybrens koopt 22 pm te Lioessans, gekacht van Syls Sybrens 
“onder afcoop van de gehecla Saté ande Landen” á 120 99 
Halt pm in Sybersmu Sata ie Faasens 
Gerrit Jansen Mullenaar tot Anjum 
21/2 pmte Nawlar "de Spelt” 
Huizinge staende op de keeghedyck te Morra, mat aan koegras in dé 
kuersfenne ande man ki in de paelfenne toe Mormrha 
Claas Symens Hoeck koopt 28 pm op Stiem, gebr. Gerlof Jansen gekocht 

van Felone Gabbama à &2 og, Gabbe Wiegers Botma varzoekt t niaar, o.a. 
“de gaeren” Harcke Epez Jeppama ien noorden) “de Zuierfenne” en “de 

hogersijnde” Anjum 
Huls te Anjum met enig koopmansgereadschap als “wichten, schallen, 
thaonbanck, dezen an andersins” 
Huis la Anjum hebbende t Gaethuijs ten wastan, t houtateck ten oosten 

Saecke Feltes koopt halve sate te Aalsum, 50 pm, toe Sybranda huijs, gebr, 
Ygs Haddas, 18 flor. gekocht van Baucke en Jacob Gerbene voor 5458 gp 
Eysse backer tot Ee 
Roelof Roelofs smid te Metslawier 
Dirck Vogelzangh koopt * 10 atocken op den Bandt” te Anjum 
Gastwaarts van da Landrugge op Taart (hierover een kwestie in 17581) 
Willem Galama, Chirurgijn tot Metsiawler 1641 
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CONTRIBUTIE 1994 

  

Het ingang van het volgend jaar wardt de contributie 

uitsluitend betaald in de maand Januari!!! 

U betaald dua voor 1 Fabr. 1994. 

Uw bijdrage a F 20.- miädels kaastorting of bij 

schrijving op: 

Kk no: 36 T2 O2 999 " 

a Vereniging Acchiefonderzoakers * 

* Eelaan 3, Dokkum. 

of van uw girorekening op: 

giro: B9 Bá 27 
k.n.v.: 36 74 O2 399 

Varaniging Archi afonderzoukers 

Eslaan 3, Dokkum. E
d
 

n
d
 

HB, is de contributte ontvangen 

dan ontvangt U da Sneuper!!! 

Het Bestour. 
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