
ZOEKTOCHT DOOR ARCHIEVEN. (2) 

RH. POSTMA. 

In de eerste aflevering heeft u kunnen lezen welke miformatie uit de boeken van 

de burperiijke siand valt te halen. Wanneer uw (amilie niet ie veel van de ene 
naar de andere gemeente of provincie verhuisde, kunt u deze bronnen in rclatief 
korte tijd doorwerken. 
Ondertussen bent u al in 1811 aangeland. het jaar dat de burgerlijke stand werd 

ingevoerd U moet er rekening mee houden dat die lijd cen overgangsfase was. 
Niet iedereen zag toen het nut van een goede registratie in, daarou werd in het 
begin niet altijd aangifte van geboorte. huwelijk of overlijden gcdaan. 

Naamsaanneming 
Alvorens de volgende slap te doen mact u nog één ding proberen te achterhalen: 
het aannemen van de fammihenaam. Eén van uw voorouders heeft op grond van 
een wet die Napoleon in I&1l vervaardigde een achternaam gekozen en die 
naam oog hetzelfde jaar, of het jaar daarna, laten vastleggen in de registers van 
naamssanneming, Mensen die al ecn achternaam droegen, hoefden daarvan 

geen aangifte te doen, In de meeste gevallen zal de gekozen naam dezelfde 
naam zijn die v mt ook draagt. 
U kon van deze persoon al een overlijdensakte vinden orodat hij overleden is na 

het registreren van zijn naam, 
Tu reijn eigen familie was het ene Fokke Jans die de naam Postma als 
achternaam koos; hij woonde blijkens de akie van naamsaanneming in 

Westergeest en had drie kinderen, senaamd: Jan - cul zeven; Janke - oud dic; 

Sytske - oud één jaren. Hij kon niet schrijven want in plaats van een 

handtekening zetie hij een kruisje. 

Uit deze akte kunt u dus niet alleen afleiden wie de naam aannam, maar ook de 
woonplaats en de gezinssaroenstelting op dat ogenblik. 

De naam Fokke Jans betekent in dit geval Fokke, de zoon van Jan, Hij was 
gehuwd met Lamke Daniëls, dis Lamke, de dochter van Daniël, En daarmee 

Bent u in de tijd van voor de Burgertijke Stand terecht gekomen U zier dal 

zowel de man als de vrouw achter hun cigen naam die van bun vader droegen. 
Hieraan kon men vroeger sien welke Fokke of welke Lamke werd bedoeld. 
Fokke Jans had zelf een achternaatr gekozen, hij stand dan ook als Postma in 
het overlijdensregister. Was hij vrij direkt na 1811 overle-den, dan had hij cok 

noe als Fokke Jans ingeschreven kunnen zijn. 
Bij de vrouw zijn zelfs drie mogelijkheden, ze kan zijn ingeschreven: a. onder 
de naam Lamke Daniëls: h onder de naam Bosma (de achter-naam die haar 

vader koos), c. onder de naam Postma. Dai komt omdat de burgerlijke siand 
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toen net nieuw was ingevoerd, de ambtenaren moesten zelf aan de nieuwe 
situatie wennen. De mensen dis aangifte kwamen doen, wisten ook nief precies 
wat er van hen werd verlangd. 

Wanneer vindt u uw eigen naam niet in de registers van naams-aanneming 

terug? 
Dit wil ik mel enkele voorbeelden duidelijk maken: één van mijn voorouders, 
Heine Pieters, was kleermaker. Vanwege zijn werk zat hij altijd op een kruk, hij 
kreeg daardoor de bijnaam Kruk. Waarschijnlijk zel hij cen van de mensen zijn 
geweest die dachten dat fumilienarnen na de Franse overheersing weer werden 

afgeschaft. Hij koos als familienaam “Kruk” en moest later tot zijn spijt 

bemerken dat de familienamen gehandhaafd bleven. Hij heeft zijn naam toen 
naar eigen inzicht veranderd want in het overlijdensregister slaat hij genoteerd 
als “Zondervan”. De dochter van deze Heine Kruk/Zondervan, waarmee mijn 
afstamming verder gaat, staat in het overlijdensregister ingeschreven met de 
achternaam “Bos”. 
Nog voorbeeld: gen van mijn voorouders koos voor de naam “Proek”, (fries 

= pruik haar op het hoofd.) Toen hij overleed schreef de ambtenaar in goed 
Nederlands “Van der Pruik" want de ambtelijke taal was immers Nederlands. 
De naam was daarmee echter wel gewijzigd en eigenlijk verkeerd geschreven. 
Dit was in Dantumadeel, men vindt in bv, Zwaagwestsinde nu aog veel "van 
der Pruiken” maar nooit een "Proek” terwijl de rean wel degelijk voor die naam 
heeft gekozen. 

En tenstotie over dit onderwerp: de schrijfwijze. Een andere voorvader koos 
voor de naam "Veenstra", hij ondertekende de akte ook op deze manier. De 
ambtenaar schreef: "Feenstra”. . 
Deze Veenstra kon zelf bezen, anders had hij zijn handtekening niet pezet 
Waarom dan toch niets aan de fout is gedaan, valt moeilijk te achterhalen. Bij 

het zoeken in de burgerlijke stand moet u zeker de cerste jaren na invoering 
rekening. houden met dergelijke afwijkingen. Het kan u op lelijke dwaalsporen 
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Betekenis van de achternaam 
Misschien heeft u wel eens over de betekenis van uw achternaam nagedacht of 
misschien ook niet, Wanneer u weet wie van uw voorouders de naam heeft 
aangenomen, kunt u de betekenis of reden daarvan ook proberen te achterhaten. 
Mijn voorvader had zich Tansma kennen noemen: zoem van Jam. (-sroa, ma … 
betekent zoen van.) Dat hij voor Postma koos heeft een duidelijke reden zijn 
pake van moeders zijde droeg reeds voordat de BA werd ingevoerd de naam 

Postma/Postmus als achternaam. Deze Albert Alberts Postma werd geboren 
nadat zijn vader overleden was: dus een postuum gcteren kind. Vandaar ook de 
raamt Postma. Tegelijk kunt u zien dai hij de voornaam kreeg van de overleden 
vader. Zijn kleinzoon Fokke Jans hoefde. evenals broer Albert Jans, nict lang 

aver een achternaam na le denken omdat die al in de familie in gebruik was. 
Een andere voorouder koos de naam Dijkstra, De uitgang -stra komt van het 

oud-fries sitiera en betekent zoiets als zittend/gelegen gan, de dijk in dit geval. 
Hel is natuurlijk leuk wanneer te herleiden valt dat uw voorouders een team 
hebben die aanstuii bij de plaais waar zij woorden. 
Namen als Hakker, Kuiper of De Vries spreken voor zichzelf, Mensen die de 
Prins van Oranje treew bleven kozen voor de naam Prins. 
Namen als Rijsenbrij, Foticwijd, de Kewaadsteniet etc. behoeven geen nadere 
toelichting. 

Het huwelijk in de kerkboeken 
Terug naar Fokke Jans en Lamke Damiëls. Toen Fokke een familienaam 
aannam, waren eral drie kinderen. Hij en Lamke waren dus getrouwd voor de 
invoering van de BS Fokke woonde tijdens de naamsaannenung in 

Westergeest, Daarom zocht ik de deop-, irouw- en belijdenisbeeken van de 
Nederlands Hervormde kerk wat Kollumerland op. (In die tijd heette het 

trouwens nog de Nederduits Gereformeerde kerk.) U wordt namelijk beel erg 
geholpen door het werk dat vrijwilligers van het F.A.F. hebben gedaan/nog 

doen. Zij hebben van (vrijwel) alle trouwboeken uit Friesland alfabetische 
registers gemaakt per gemeente, In het wouwregister van Kollumerland vond ik 

Fokke en Lamke dan ook heel snel. Achter hun namen stond dat ze beide uit 
Kollpmerzwaag kwamen en te Augsbuurt waren getrouwd, De datum werd 
eveneens vermeld. 
De kerkboeken werden logischerwijze per dorp bijgehouden, in dit geval had ik 
dus tevergeefs in Westergeest gezocht en de omringende n stuk voor stuk 
moeten afzoeken. Dankzij de klapper op kerkelijke iewelijken in Kollumerland 
was dal niet nodig. Ik kon toen gemakkelijk de echte akte ie Augsbuurt 
epzoeken en eventueel kopiëren. Helaas geeft zo'n werkelijke inschrijving ia het 
kerkboek meestal niet meer dan de namen van gehuwden woonplaats en datum 
van huwelijk. Namen van ouders, geboortedauum en -plaats worden VEJER 
genoemd. Fokke en Lamke waren in 1793 getrouwd. 
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Geboorte en dopen in de kerkboeken 
De volgende vraag is dan: waar en wanneer zijn ze geboren en hoe heetten de 
ouders. Stel dat Fokke en Lamke ongeveer 25 waren toen ze trouwden, dan 

moesten ze rond 1774 gebaren zijn. Ook hier heeft het F.AF. prima werk voor 

u verricht: namelijk klappers op het dopen op vadersmamen per dorp 
gerubriceerd. Dus op naar de klapper van Kollumerzwaag. Lamke haar vader 
heette "Daniël nogwat”, dus zoeken naar een Daniël die in de periode rond 1774 
een dochter Lamke liet dopen. Men moet bij 1774 naar twee kanten zoeken 
want Lamke kom bij haar trouwen ouder zijn dan 25 maar ook jonger natuurlijk. 
Het mooie van de klappers is hier dat alle gegevens over een bepaald gezin bij 
elkaar vermeld worden, In gunstige gevallen vindt u de naam van de vader en 
de moeder beide, de namen van alle kinderen, geboortedata en doopdata. De 

geboorte/doopplaats weet u al, dat was immers Kollumerzwaag. Soms blijkt uit 
zo'n register dat de vader meerdere malen getrouwd is geweest, dat weet u dan 
ook meteen. Zeker in de tijd dat deze doopboeken werden aangelegd, overleden 

relatief veel vrouwen in het kraambed. Het kan zich ook voordoen dat twee of 
zelfs drie kinderen dezelfde naam dragen, dat betekent dan dat de eerste jong 
is/zijn overleden en een volgend kind de naam opnieuw heeft gekregen. In zo'n 
geval moet u voor de afstamming natuurlijk met de laatst geborene verder gaan. 
Bij mijn speurtocht naar Lamke's ouders kwamen Daniët Geerts en Janke 
Machiels naar voren. In de kopie van de echte doopboeken kunt u daama de 
werkelijke doopakte opzoeken; de diverse kinderen zullen dan op verschillende 
bladzijden staan omdat ze natuurlijk niet tegelijk geboren, resp. gedoopt zijn. 
Wanneer u nog meer geluk heeft trefl u in de doopboeken het beroep van de 
vader aam: of de namen van grootouders: of een nadere specificering van dc 
woonplaats. 

Warneer u pech heeft, treft u bij het dopen alleen de naam van de vader aan, hij 
werd als hoofd van het gezin meestal wel genoemd. 
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Heeft u nog meer pech, dan vindt u in de: plaats waar u ocht. 1; 
eens in de omringende dorpen verder te zoeken. Arbeiders verhit eer ei 
ten anders boer gingen werken vaak rond 12 mei. Een villi ' Ús 
hemelsbreed bv. honderd meter kon betekenen dat ze bij een andere keer lk 
gemeente hoorden. Zeker als ze een riviertje overstaken. Boeren of andere lieden met een vast bedrijf verhuisden minder snel. 
Er. heeft u nog meer pech, dan vindi u het dopen helemaal niet. Wat te 
denken van de volgende notitie in een doopboek: "zondag 5 augustus, Eedoopt 
een kind”, En ja. misschien was dat toevallig net uw overgrootvader 
Deze verschillen zijn te wijten aan cen gebrek aan uniformiteit van inschrijving, 
Een dominee of scriba die zeer nauwkeurig was, ooleerde veel gegevens; een 
ander was slordig en haastig en was tevreden met cen satitie als hierboven, 
Tenslotte kan de informatie ook nog dusdanig slecht en onduidelijk zijn 
genoteerd, dat e bet niet meer kunt lezen. 
In 17/2 hebben de kerken van de Staten van Friesland instructies gekreeen hoe 
ze hun boeken moesten bijhouden en eventuele hiaten aanvullen. In veel 
De is daaraan wel aardig goed de hand gehouden maar ook weer niel 

Voor 12 waren de kerken eigen baas over wat ze wel of niet bijbielden zodat 
u daarin grote verschillen kunt aantreffen. 

Stel dat bij het dopen van Lamke niet Janke Machiels was gencemd… Dan had 
ik weer de huwelijksregisters van Kollumerland kunnen raadplegen om naar 
Daniël Geerts te zoeken. Als u verder wilt zoeken, moet dat trouwens toch. U 
kuat de hier beschresen methode immers herhalen: net +olang tot u door de 
doopboeken heen bent. 
Volledighcidshalve moet u er rekening mee houden dat ouders soms een aanlal 
kinderen tegelijk lieten dopen. Als de geboortedata dan niet vermeld worden, 
west u niet precies hoe oud de kinderen zijn en wanneer die geboren werden. 
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En hoe ging het verder met de doop van Fokke Jans? Die heb ik niet kunnen 
vinden omdat net van de periode waarin hij gedoopt is de boeken ontbreken. In 
zijn overlijdensakte in 1821 opgemaakt stond namelijk dat hij was geboren te 
Kollamerzwaag en bij zijn overlijden 59 jaren oud was. Een eenvoudige 
rekensom levert 1762/1761 als geboortejaar op, (Afhankelijk van het feit of hij 
in 1821 op het tijdstip van overlijden al wel of nict jarig was geweest, heeft men 
een matge van één jaar.) 
Het huwelijksregister van Kollumerland levert bij zoeken in 1760 het huwelijk 
op van ene Jan Fokkes en Zijtske Alberts En we hadden bij de 
naamsaannemingsakte al ontdekt dat onze Fokke Jans een zoon Jan en cen 
dochter Sijtske had. Verder leverde ander speurwerk cen broer Albert Jans op. 
In 1775 werd er een zuster Gerije Jans gedoopt. Daaruit kan men afleiden dat 
Fokke en Albert waarschijnlijk ook gedoopt zulien zijn maar door het ontbreken 
van de boeken kon dit niet achterhaaid worden. 
De verschillende namen laten zich dusdanig goed kombineren dat onderlinge 
verwantschap vast staal. Van Jan Fokkes en Sijtske Alberts beide werd de doop 
gevonden. Bij Jan Fokkes werd alleen de vader vermeld, bij Sijtske Alberts kon 
ik alle vwee ouders vinden (Bovengenoemde Albert Alberts Postma, gehuwd 
reel Trijntje Harmens.) 
Dat ik van Fokke Jans het geboorlcjaar vrij nauwkeurig kon bepalen had ik aän 
de burgerlijke stand te danken. En hoe zat het met zijn vader Jan Fokkes? 

Overlijden in de kerkboeken. 
Behalve depen en trouwen hield de ketk bij wie er belijdenis deed, hij of zij 
werd als lidmaat ingeschreven en daarmee toegelaten tol hel avondmaal, U kunt 
uw voorouders in deze lijst aantreffen als ze imderdaad belijdems hebben 
gedaan. Mensen die geen belijdenis hadden gedaan, konden in de Nederlands 
Hervormde kerk wel trouwen en eventuele kinderen laten dopen. 
Wanneer in cen bepaalde kerkelijke gemeente een meuwe predikant kwam, 
gebeurde het wel dat die een nieuwe lijst van lidmaten opmaakte, Zodoende zou 
uuw voorouders meerdere malen in het lidmatenboek kunnen aantreffen. 

Bij overlijden werd soms de overlijdensdatum achter de naam van de 

betreffende persoon geschreven. Soms werd cr “obiit” achter gezet, dat is Latijn 
en betekent: overleden Een derde mogelijkheid is dat de naam werd 

doorgestreept, En tenslotte kon er ook helemaal riks worden gedaan, Aileen de 
eerste mogelijkheid levert u dus werkelijke informatie op. 
U zelt in een lidmatenboek niet zo snel een overlijdensdatum aantreflen met 
daarbij de leeftijd van de genoemde perscon dat is specifiek iets van de 
burgerlijke stand. De kerkeboeken zijn daarin duidelijk beperkter.
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In de ädmatenboeken kunt u verder informatie vinden over vertrek of komen 
van kerkeleden. Meestal wordt dan ook wel vermeld waar de: persoon heen ging 
of vandaan lwam, Bij een verhuizing kan dit u op het goede spoor 
brengen/bouden, 
In de doopboeken kunt u trouwens ook wel eens cen kruisje achter een naam 
vhiden mel daarbij een datum van overlijden. Het gaat dan meestal cm jong 
Eestorven kinderen, 
Specials overlijdonsregisters van kerken zijn vrij zeldzaam. enkele voorbeelden 
zijn die van Jelsum en Jorwerd. Van Fokke Jans heb ik het overlijden niet 
kunnen vaststellen aan de hand van genoemde kerkboeken. 

Periode. 
Hoe ver kan ik in de dt‚b's teruggaan, zult u zich misschien afvragen. Dat 
verschilt per dorp/stad. Sneck heeft het oudste register, het beginl in 1578, de 
meeste beginnen pas na 16). Toch kunt u in een beetje een Eunstige situatie 
meestal wel terugzoekeh lot 700 of tete daarvoor. Wat in een kerkelijke 
gemeente bewaard is, hangt af van de zorgvuldigheid waarmee men met het 
materiaal omging. Sorunige beheerders bewaarden hun archief volledig en zeer 
korrekt; anderen legden boeken die niet meer gebruikt werden op een zolder 
waar het bij regenachtig weer wel eons lekte. Later werden zulke verwaterde 
boeken bij een opruiming weggedaan waat ie kon ze tech niet meer lezen. 
Het boek dat in Kollumerzwaag ontbzik, kan op zo'n manier verloren zijn 
gegaan, Het is natuurlijk ook mogelijk dal het deel werd uitecieend en daarna 
nooit teruggegeven zodal het zoek raakic. Wie zal het zepgen! 

Waren mij ouders wel of niet Nederlands Hervormd? 
in de tijd van de Reformatie gingen de meeste mensen in Friesland van de 
Rooms Katholieke naar de Hervormde kerk over. Velen waren in die tijd wel bij 
een kerk aangesloten, was het niet om het geloof, dan misschien wei om de 
bedeling waar ze in geval van nood een beroep op konden doen. De kans dat uw 
voorouders dus in de kerkboeken voorkomen is redelijk groot. 
Een klein groepje bleef de Rooms Katholieke kerk trouw. Die hield eveneens 
doop- en trauwboeken bij. Bij het dopen werden peters en meters genoteerd, dat 
waren vaak ooms en tantes. Bij karwelijken werden behalve bruid, bruidegom 

ouders soms cok getuigen vermeld. 
Verder waren er nog Doopsgezinden of Mennisten, in de lée en 17e ceuw 
waren er in Friesland grote groepen die hierbij aangesloten waren, daarna werd 
dat aantat kleiner. Doopsgezinden kenner geen kinderdoop maar ze hielden wel 
registers van lidmaten bij. ‚ 
Leden van de R‚K. kerk en Doopsgezinden sloten hun huwelijk vaak voor het 

Tenslotte waren er nog een aantal kleinere kerkgenootschappen. U kunt 
daarover informatie vinden in de Gids voor genealogisch onderzoek, uitgegeven 
door het Ryksargyf te Leeuwarden. 

Samenvatting. 
In 1811/1812 werden registers van naamsaanneming aangelegd; 
-De dtb.'s zijn gemaakt per dorp/stad; 
-Ze vertonen onderling verschillen qua notatiewijze; 
-Ze kunnen inhoudelijk verschillen vertonen per predikant/scriba; 
“Op het trouwen zijn alfabetische registers gemaakt waarin huwelijken van alle 
dorpen uit een wettelijke gemeente voorkomen: 
-Op het dopen zijn alfabetische registers per dorp gemmaaki; 
-Lidmatenboeken geven soms informatie over overlijden en verhuizingen. 

\ oor mij Maire der Gemeente Oudwoude, Cantor Buitenpest, Ár- 
rondisfement Ek Departement Priesland, gecompueerd 
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Ferske Rie foar Heraldyk. 
A.B. Dull tot Backenhagen. 

Wat is dat” Een wapenkuûde (heraldiek) adviserend college. 
De Raad voor Wapen- en Vlaggenkunde - Fryske Rie foar Heraldek (F.R f Hij 

- bestaat bijna 40 jaar. Hel is binnen cous Koninkrijk der Nederlanden het oudste 

college van de wapenadviesraden binnen de respectiesclijke provincies. In 

navolging van Friesland werden later gelijke instituten opgericht in Geomingen, 
Hrabant. Limburg en Drenthe. 
In januari 1954 sloot de Heraldische Commissie Rappert Fryske Flagge haar 
werk (sinds 11 janl 1952) af met als resultaat dat op 20 met 1957 Gedeputeerde 
Staten van Friesland de Provinciale Staten voorstelden om aan H.M. de 
Koningin sen verzoekschrift te nichten tat de Bevestiging in het gebruik van het 
Friese Wapen van 1499 met in oen blauw schild rwee gouden gaande leeuwen 
boven elkaar vergezeld van zeven gouden blokjes (turven) en ten aanvien van de 

Vlag ecn besluit le nemen zoals deze door de Gedeputeerde Staten van Friesland 
reeds was besloten op 14 oktober 1897, naar het kundige ontwerp van Heerke 
Wenting naar oudere wapenvoorbeelden. Voor de vlag werd een duidelijke 
keuze gemaakt uit drie figuren, te weten: uit de rode harten {van de Groninger 

Omumelandern: Denemarken, en eiders:} en de rode lindebladeren (in feite 

“gesteelde harten") en ongesteelde-meerbladeren (van de waterlelie: 

“pompeblêden"} werd cen heraldisch-bistorisch duidelijk onderscheid getrokken 
voor ons “Wester-Lauwers-Friestand” met de pompeblêden. Daarmee werd cen 
geheel cigen figuur aangenamen en bevestigd! 
Direkt na de afsluiting van het werk van de “Kommisje Fryske Flagge 1954" — 
mede dienstig aan het Provinciaal Bestuur van Friesland - werd de behoefte 

gevoeld voor het voortbestaan van een dergelijk instituut in wapensaken. In 

1956 werd op verzoek van het Hoofdbestuur van de Fryske Akademy, mede op 
advies van het Genealogysk Wurkferbän, besloten cen vaste raad in te stellen 
van deskundigen met een meer algemene taak als adviserend en registrerend 
chaam in de wetenschap en kunst van de Heraldiek en Banistiek voor ons 
gewest belast. Geen “grote club van stipers”, doch een college met een zevental 
vaste Leden-deskundigen, als het getal van de Zeven Pompebiëden en de Zeven 

Banen in de Vlag van Friesland en de Zeven Gouden Blokjes in het Wapen van 
Fresland. 

Buiten het Genealogysk Wurkferbän, gebaseerd op Genealogie, kwam dus een 
aparte Raad voor de Vlaggen- en Wapenkunde. (FR.CH.j. 

Doel en taak: 
Bestudering, beoefening: bevordenng, registratie; toezicht op protocol en 
uitvoering (lckening) ea gebruik Wapens: kortom alle facetten van de Heraldiek 
en Banistiek binnen en voor Friesland en de Friezen. 
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Uit het vele werk dat de Rie reeds in het voorbijë 40-tal jaren deed, werd bekend 
- soms in samenwerking met het Genealogysk Wurkferbán - de "Grafschriften 
tussen Vlie en Lauwers”. Voorts het adviscren, als "ried jaande Rie”, voor 
Overheids-Wapens en Vlaggen. Bekend zijn de wapenverbeteringen voor 
Terschelling, Tietjerksteradecl, Hemelamer Oldephaert, Wymbritseradeel, ea 
Zo creterde de FREH. de nieuwe Gemeentewapens en Vlaggen en Wimpels 
van 1 januari 1984 en voor onder meer Waterschap "De Nüddelsecktite”, 

SIZOMKT, 

Als koploper van de Twaalf Nederlandse Provincies heeft Friesland - dankzij de 
Fryske Rie foar Hezaldyk - reds geruime tijd alle officiële Wapens , Vlaggen en 

Wimpels mede aangegeven. Een groots werk is de voorziening van alle Vlecken 
en Dorpen binnen ons gewest van Vlap-en-Wapen, waarvan reeds enkele 

honderden aangenomen! Zo ook voor de Waterschäppen. 

Bekend is de Vlaggenkaart van Friesland van de hand van J.C. Terluin, 

wapentekenaar en oud-Lid van deze Rie, naast het "Hesman-Flaggeboek" en de 
“Borgerwapenen van Hesman” en het “Conscriptio Exulum®*, gevolgd na hem 
door de deskundige Wapentekenaars P, Bultsma en RJ. Broersma, 
Een ander belangrijk facet is de Wapen-Registratic veelal van oude en nieuw- 
ontworpen Familiewapens, welke telkenjare in het Genealogvek- en Heraldysk- 
Jierboek warden peplaatst. Oek daarin ontwerpt de F.RÉH. tesamen met de 
beirokkenen (families) de erfelijke officiële emblemen Colleges van Bestuur 

van Hoge-Scholen, Waterschappen en andere instituten en particulieren worden 
- op aanvraag - in de "Edele Conste van Blasoene” gediend; zo ook met het door 
Leden van de F.R.EH. geven van lezingen, heraldieklessen. en het organiseren 
wan Heraldische tentoonsicitingen e.d. 

Earr-Hd: Dan 5, Vier, H.F. UIT Lid: AB. Dull ui c 

Juin Thsûs, Kwanteloiraai 7 Liserhermt, Besliecaraat 26E 
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(t ferbettere embleem fan de 

FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 
Untwerp: F. Bultsma 

Op it Onderste lint stiet de âlde Fryske wapenspreuk „eala frya fresena”'; it lint hinget oer in 
reade arabesk, de kleur resd fan de pompeblêden. De wapensprauk is deselde as dy fan 
Ostfreasland. Boppe it wapen stiet de wapenkraet or oyezl” út it hertelân fan de heraldyk, 

Ht midsieuske Frankryk. Dat is de Europeeske hersutegjalp. 

  

De feepest yn Fryslân 

D.A Zwart 

Der is in tiid fan opgong, der is in tid fan delgong. Ek yn 'e länbou en dat 
sil ak wol sa bliuwe. Foar 1650 is it in tijd fan opgong en nei 1650 wer fan 
del-gong. Yn dizze tid, reun 1650, giet in saneamds holleman de 
pleatsen läns. Yn 1888 komt der in beslut om ingelske en Spaanske 
hynsten vn te fieren. Werom 7 Omdat der te min rydhynders yn Fryslân 
binne | EK üntstit de Fryske klean mei earizer. Yn 1640 is in grut part fan 
de plaatsen (saneamde stemdragende hornlegers) eigen oan de länadel 
Yn en raunom le binne dat 35 fan de 51 ! Dan folget de 18e ieu. Yn 1701 
oant yn 1713 ta ünderfynt ús gewest de gefolgen fan de Spaanse 
Successieoorlog. De hánnel komt stil te lizzen want Frankryk, Ingalän en 
Spanje brekke haren holle oer wa 't trcan-opfolger wurde moat fan 
Spanje. Yn 1731 wurde tal fan peallen, dy ‘t by de sédyk lâns steana, 
femieid troch de sanaamde pealwjirm, Sa soargje dizze dogeneaten foar 
ferheging fan dyklêsten en oerstreamingen. Mar de grutste ramp is dan al 
oan 'e gong. De feepest of rofkoorts, Yn de 18s ieu kinne wy trije weagen 
fan fespest, te witten: 1713-1719, 1744-1767, 1768-1786. Al dizze trije 
tiidrakken komme oan 'a carder. 

Wy begjinne mei de earst feepest. Dalmatië fia Italië kort de pest nei ús 
gewest ta. |t regeer hat al rille gau troch dat it em in eanhingjende sykta 
giet Hja gfipe yn. 
1. Der mei gjin fee maar ynfierd wurde. 
2. Gjin feemerken mear. 
3. Foarskriften op it belerdigjen fan fee. 
Op 'e büthüsdoarren ferskyne swarte streken, as warsköging det it fee ziik 
is. Hoe kin men sjen dat in ko sijk is 7 De ko wurdt Önrèstig. De kop en 
earen begjinne te hingjen en de sturt wurdt sa slap dat der gjin krêft mear 
yn sit De tosken en kjirzen reitsje los, De sagen komme frjemd yn 'e kop 

te stean. It is krekt as gült de-ko. Men makket Ünderskie tusken twa 
soarten feepest. 
1. De saneamde pufmonie. Yn dat gefal wurkje de longen net mear goed. 
Hja krije it spaansk benaud, it fee drijgt ta smoaren. 
2, De twadde foarm is de slimste, De pânse set op, troch de canwêzigens 
fan wyn. ILliket wol as sil de ko barste. 

Op 'efjrde, fiifde en sechsde dei begjinne de measte kij op eene buyten- 
gewoone wyze le spuyten, dat Is, dun af te gaan, zoodat de drek als een 
spuyt gedreeven over den greppel heen loopt. 
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Yn'e jierren 1713-1714 stjerre 30.198 kij, B.437 rieren, 9.393 hokkelingen en 

13.027 kjeallen oan dizze sykte. Ek hynders rinne gefaar om slik te wurden. 

De feepest moat yn Weststellingwerf begeun wêze, 

De twadde feepesl begjint yn 1744. Yn it earste jier stjerre 58.539 kij (neffens 

in telling fan Ypey) Sûnt 1748 bagjint it festal wer op te rinnen. Der komme 

mear kjeallen dan der deageane. In boer dy ‘t 2/3 part fan syn fee 

kwytrekket, giet der sels op foarút. De oerbliuwne (resistente) kij binne no 

mear wurdich dan de hieie boel foartiids. Yn 1745 rekket Pyter Sikkes, út 

Wûrns 32 kwyt en haldt der ien ko oer | 

De tredde en läste feepest begjint yn 1768, It resistente faa is no in soad jild 
wurdich. Oer de leer tan resistentie, skriuwt dämny Eelko Alta, ût Bozum yn 

syn wurk Verhandelinge over de natuurlijke veroorzaken der ziekte onder het 
rundvee, 1765, No wurdt de oanhingjende sykte oanpakt. De boer giet mei in 

sulveren tongskrabberke oer de tange fan de ko, om de blieren iepen te 
maitsjen. Dan docht de man der wat sâlt en piper op. Nei dizze hannelswize 

an var arn en jittik op. As läsle folget de huning. Wûnder skynt it te 
pen ! 

Natisjnstearde de feepest is de twadde helte fan de 18 ieu foar de boer 
perfoarst gjin minne tid, 

  

DE BAKKERS VAN NES 

G. de Jong 

Bakkerij 1 
Baken ekende bakkerij stond aan de Nieuweweg naast de boerderij 

van Anema. In 1774 kopen Hylke Lieuwes en Ytje Feddes Leidsma 

"Seekers huisinge en Backerij c.a.” van Gosse Jans en Sytske Claesen 

Egtelieden te Collum. Een zoon van Hyike en Ytje, Fedde Hylkes, volgt 

zijn vader op in deze bakkerij. Hij is in 1790 gehuwd met Liskje Rinzes 

Huizinga. Na de dood van Fedde Hylkes wordt de bakkerij voortgezet 

door Hendrik Frederiks Schregardus, die op 17-1-1798 met de weduwe 

Liskje Rinzes Huizinga trouwt. Na het overlijden van Liskje Rinzes op 26- 

8-1801 trouwt Hendrik Schregardus op 12-8-1802 met Antje Tjepkes 

Wierstra, In 1809 houdt deze bakkerij op te bestaan. 

boven de onkosten, X 
coopbrieff in dafo den 19 maij 1774 daar aff zijnde.” 

Bakkerij 2 N 
Als in 1809 "sene huisings en hovinge” wordt gekocht door Hendrik 

Schregardus, Mr. Bakker, en Antje Tjipkes, voor f 1800,-, verhuist de 

bakkerij naar de overkant van de weg, het huis dat nu bewoond wordt 

door de familie J. Visser. Van oudsher is dit pand sen wagenmakerij gê- 

weest. Hendrik Schregardus overlijdt op 22-12-1824. Zijn schoonzoon 

Dirk Romkes Doedema neemt de bakkerij over. Zijn vrouw Liskje Hen- 

driks Schregardus overlijdt op 8-8-1833 op 32-jarige teeftijd. Hij trouwt In 

1834 met Trijntje Ymkes Boschakker. Doedema is tot 1847 bakker en 

kastalsin. In dat jaar wordt ten huize van D.R. Dosderma verkocht "eene 
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Meunlebürren.         
  

rame Hutings en Broodbalderij met schuur an erf, den 12 Mei 1847 vrij 

ta aanvaarden. Bod slachts 1361 gulden”. Dosdema vertrekt met zijn 
in 1851 near Noord Amerika. Ean zwager van Doedema, S. de 

Jeng, koapt de huizinge. Vanaf die tijd ie het pand in gebruik als boer- 
derij. In 1881 verkoopt De Jong het huis met schuur an erf bij kastelein 
Van Gelder "zeer geschikt voor bakkerij en logement, voorzien van een 

“Varkoping van een wagenmakerij te Nes in 1777: 
Johannes Johannes Voogd en Trijntje Dirks Visser, Egtelieden te Nes, 
B.B.C. op de koop van sekere huisinge en wagenmakerij cum annexds fot 
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Nes, so als het door de kopers wort bewoont en gebruikt, hef hout en 
gereedschap bij taxatie door twee onpartijdige mannen, hebbende Sjoerd 
Caases ten Noorden, den weg ten Oosten on Zuiden en Westen, 
beswaart met twee gains eeuwige rente aan de school tot Nes jaarlijks, 
en dijksschattinge na uitwijzing der registers, voorts als van ouds. 
in koop bekomen van Metje Pytters, huisvrouw van Bote Hendriks te Blija 
an gesterkt met deselve voor haar helf, en weegens haäre susters, 
erven van Gisbert Pylters voor eon somme van sen hondert vijf en 
tagtig Cargid à 20 sfuivers ijder, te betalen in Idinkende munte op aan- 
maninge in een termijn in vrijen geld, boven fie onkosten, hoegenaamd 
geen exempt 

to Verkooping eenor Broodbnkkorij onz. 8 
D'; gemee H. B. Ae te Temaard, ak, pelliek hij strijk en var- 

Ten KE TU TETNGE en er rije ‚met s ECRUORTIE en ERVE onm 
ie: „amnexis, staande en gelegen te Kes, bij den eigonaar B. #. ele ij 

VEN oond en gebenikt, 
a, Haedo el BOUWTAND aldaar, en Eg 
À 70 Raede GO el GREIDLAND, onder Wierum, 

e aanvaarden: het han peren den 1À He 1I47, het Sla na bet rispen doe 
vast van JA6L, nt Als e op Petri TUAT. 

Wia gedin É, den “21 Februarij 1847, al idda 
Len mn huizes van LR ä. Borda U te Nes. _ r 

e Natarie IL B. MEAN. te Ternaard, zal, DE beedpen den’ Spe 
Daas, des namiddngs len 4 ri van, hae vn 
bij continustie finaal verkoopen 
„1. Eene rui HUIZINGE zn en ‘BROODBAKKER me ‘scurün En Ear H% ee 

  

grveud) slaande sd Jan 
meen den 57e ki 

5, 78 Raede A0 el BOUWLA nde: EE en Tet. 
+ 8 70 Maeda BO el GHEIDLAND onder Wierum DE ak 

Bakkerij 3 
Deze bakkerij ia Nes B 141 en 142, de oude herberg en bierbrouwerij. Na 
1818 neemt Frederik Frederiks Schregardus de herberg over van Nanne 
Berends Bouma. In 1818 en 1828 is dit pand op floreennr 157 van Fre- 

derik Schregardus, bakker. Dit huis stond precies tegenover bakkerij 2 
van zijn broer Hendrik Schregardus. Hun vader was Frederik Hendriks 
Schregardus, bakker te Wierum. De familie Schregardus stamt af van de 
Dokkumer predikant Henricus Schregardus, overleden op 6-7-1702. Een 
zoon van de predikant, Frederik, was schoolmeester en dorpsrechter te 
Paesens. De vader van de Wierumer bakker, Hendrik Frederiks Schre- 
gardus, Mr. smid te Aalzum, wes sen zoon van de schooimeestsr van 
Faesens. Frederik Hendriks Schregardus was getrouwd met Ytje Feddes 
Huizinga, sean dochter van de eerste vrouw van zijn oudste broer 
Hendrik. 
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De combinatie herberg en bakkerij duurt tot ongeveer 1826. Rand 1830 
vertrekken Frederik en Ytje naar Wierum. Douwe Adolfs Hemminga is 
dan de bakker in dit pand tot ca. 1840. Ulbe Wiegers Postma wordt dan 
de nieuwe eigenaar en gebruiker tot zijn dood in 1853. Hij was geboren 

In Akkerwoude en gehuwd met Joukjen Cornelis Heemstra. De weduwe 
Postma zet de zaak voort tot mei 1859. Zij is inmiddels getrouwd mat 
Dirk Harmens Jansma, gardenier te Paesens. Na de familie Postma 

Renske Ridzerts Jager van Beetgum. In 1892 wordt de bakkerij, met 
vergunning tot verkoop van sterke drank In het klein, publiek verkocht. 
Dirk Klazes Talma koopt de bakkerij vaar f 2495,-. Dat Is f 1505,- minder 
dan de prijs die Lamminga in 1874 moest betalen aan de weduwe 
Groenveld. Huurders worden Sybren Dirks Talma en zijn vrouw Baukje 
Meinderts Wiersma. In 1896 koopt Johannes Halbes Halbesma de 
bakkerij. Hij stond bekend als de razende bakker, omdat hij met hoge 
Dee en 
domein ini mdj en ee Agema eigenaar. Twee 
jaar later komt Anne Jouwerts de Vries. Deze blijft elgenaar tot 1942. 
Zijn opvolger is Dirk de Jong, tot 1946. Vanaf 1948 Meinte van der Brug, 
en als laatste van 1052 tot 1962 Bouke Hibma. Het inwonertal van Nes is 
dan zover gedaald, dat Nes het vanaf 1962 weer met twee bakkers moet 
doen (de nummers 4 en 6). 

BARKER oa DONE OC ERG GK Ne 
Mr. F. WITTEVEEN, Notaris te Ternaard, Mr. F. WITTEVEEN, Notaris te Ternaard, 

zal op Dinsdag 19 April 1892, 's avonds 6 | sal op Dinsdag 12 April 1892, ta avands 6 
ger, ten bois van den Kastelein de Uraaf te vor, bj de Wed. van Galder te Nea, pro- 
Nes, Ünaal verkoopen: visioneel verkoopen : 
Eens beklante BAKKERIJ, mateergunsing | Bone beklanta BAKKERIJ, me E eergn ng 
Dr Erger seggen dat van Sterken Drank in het Klein, 

‚Bleek en Bef c.a , vooren van | zoim ‚ Bleak an BERGBCHUUR e.a. 
ijkheden , steaude eu gelngen inde [staande on gelogen in de Baart te Nos (Waetd. 

Ben es (Wostd.), ah ve kad. groot 6 ure 15 cant, hire 
kuar voor f 200 in het joar ont Hellinga voor f 200 in het jaar. 
heft op tn balig can 500 zialen siechte ‚Te manraarden 12 Mai aanstaande, 

En aanvaarden 12 Mei nanstaands,: Gebo- 
Aar £ 1OEN 
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genoot, en anzer vior Kinderen zurgdragende Vader 
-®,* Heden overleed na eene langdurige ziekte ie hartelijk geliefde Echt- 

LBE WIEGERS POSTMA, 
Hr. Bakker alhier, in dea ouderdom van A0 joren en roim 9 maanden, na ecne 
gelukkige echtrereeniging van ongeveer 1À an een half jaar, 
à «Res, JOUKTEN KORNELIS HEEMSTRA, 
den Q Marember 1838. Wed. U. W. Posrua, 
= Algemaans Armntsgering aan Frienden en Bekenden. | 

Bakkerijd 
Hat verloop van deze bakkerij is in het begin niet precies na te gaan. 
Frederik Frederiks Schregard 

bakker in dit pand, en van Nee, was Gooltzen Sjoerdsma, die in 1977 uit 
Nes is vertrokken en in 1982 op 52-jarige leeftijd le overleden. 

Bakkerij 5. 
Deze bakkerij is evenals nummer j verhuisd naar de overkant van de 
weg. Jan Sipkes van der Kooi begint hier een bakkerij ongeveer 1850. 
De vrouw van Van der Kooi, Jantje Samuels Huizinga, overlijdt op 20-4- 
1851, oud 27 jaar. Hun zoontje Sipke sterft 11 weken later. Tot mei 1856 

blijft Van der Kooi bakker, daarna Ís hij arbeider. Anne Roelofs Beetsma 
wordt de nieuwe bakker tot 1865. Dan koopt Jacob Pisters de Graaf de 
ann DOEN EN SOON 

25-JARIGE ECHTVEREENIGING 
TAN 

J.P. oe GRAAF 
Er 

T. B, RENSEMA, 
Nes (W‚-D.), 28 Mei 1892, 
me wa Hurná Er 

e the, 
3 Vrienden en Bernetrie 

  

  

** Heden beviel van eene ETT ene, Docaren 
GEËRTJE F. BOERMANS, Echtgenoot magen 

Nes, den 17 Januarij 1863. A. R, BEETSMA. 
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otarië W. BRONS te Metslawier is 
Rn on om Maandag 27 Juli 1931, 
des avonds halfacht (N. T), bij Kite te 
Mes, fin. pubiiek te verkoopen: 

if „groot 5 ore 65 c.A., laatst he- 

pr peet midde gef 
Kuiken. . 

Aanv. huis 15 Augs. 1931; tuin herfet 
dav. 

Bet. Al Ost. 1031. 

Bezichtiging op den verkoopdag van 
3 tot 5 uur CN. T). 

(eb. f 2453. 
Bilietten verkrijebaar, 

  
& wd: ì 

. Ondertrouw: P.J. or GRAAF on 

A. IL JAABSMA.. 
‚D ek e Ä: Je OE 5 {7 Mei 1898. 
  

B. JELLEMA. 
G. T. oe JONG, 
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DOKKUM IN GEVELSTENEN. (1) 

W. K. Smits. 

  

Boterstraat 2, kadastraal nummer A 227, A29 A2997 (zie schets en afb. 1j- 
De Gulden Butterton is san gevelsteen in het pand A227 op de hoek wan de Fatre an de Boterstraat. Het huisje wat hier gestaan heeft was een 17e eeuws trpe dat doet danken aan de Groningse architectuur van dige tijd. In de 17e eeuw lag de vestingstad Dokkum aan de zeearm van de Lauwerszee. Wegens het dichtslibben van de waterweg verd de zetel van de Admiraliteit, ate zieh tot dan toe in Dakkum bevond, in 1646 verplaatst naar Harlingen. Hierdoor verdween gen bran van inkomsten, maar tar compensatie ontwikkelde zich de landbouw. Dit ta Waarschijnlijk ook de reden waarom een koopman deze vergulde boterton in zijn gevel liet metselen. 
Vroeger waren het twee kleine huisjes, waarvan het ene een erf had en het andere alleen sen woongedeelte. In 1749 was de eigenaar van het perceel Willem Crans, die het verhuur= de aan Ybe Douwes. 
Begin 1774 werd het huisje zonder erf door eigenaar J.J. Mantz verhuurd aan de Chirurgijn Clebé en in de Franse tijd (1794) werd het gekocht daar kapitein Catwinkel die in Dokkum gelegerd waa. Het kader werd nogal eens overge plaatst maar de soldaten bleven en zo kwam het dat dit huis later gebruikt werd voor inkwartiering van soldaten. Na de Franse tijd, in 1800, kocht Pister Cornelis Eskes executeur te Dokkum, het pandie. Het huisnummer was toen MAB, Zit zou later nogal vaak veranderen. 
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In 1832 was Frans Alles Klaver met erfgenamen de eigenaar 

van het gehele perceel A227 en hij verhuurde het vermoede 
lijk. Daarna, in het jaar 1878 kwam het in handen van 
Tjalling van der Woude, kastelein aan de Veemarkt en 
gehuwd met Tjitske Toornstra. die het verhuurde aan de 
fam. 5. Elgersma.in 1911 kwam een moderner pand ter plaat= 
se, maar de steen ia gelukkig gebleven. In 1912 werd 
Laurentius Wist de nieuwe eigenaar. Hij was koopman te 
Dakkum en in 1917 heeft hij het aan Alle Franses Wüst ver- 
kocht. Deze heeft er een winkel van gemaakt en samen met 
z'n vader ward het Fa. L. Wüst en Zn. In 1923 werd de 

firma ondergebracht in een vennootschap en werd het pand 
verbouwd tat winkel, kantoor en magazijin, De zaken gingen 

blijkbaar goed, want twee jaar later werd de naam veran 
derd in NV. Import en Export Maatschappij v/h L. Wüst en 
Zn. Ook waren ze eigenaar van de naastliggende panden aan 
de Fetze (A226 en gedeelte A229,later A2930), waar later 

kleermaker van Klaarbergen z'n bedrijf had. 
In 1925 werd het pand verkocht aan de gebroeders Otte en 
Gerrit Damsma. Otto was van beroep slager en Gerrit was 
handelsreiziger. In 1926 zien we een vereniging met het 
pand ernaast. Het huis ward verbouwd en in 1930 vond er 
aen scheiding plaats. 

Het pand A229 werd vervolgens verkocht aan Hendrik Damama. 

Het huisje op dit perceel (4229) waar ook een erf bij 
hoorde maakte deel uit van seen groter geheel. Op dit 
stukje oud Dokkum stonden eens 4 'woninkjes' die alle 
eigendom waren väh de fam. G.W.Bergsma. Deze familie bezat 
vaal onroerend d in de stad. De huisjes werden ook door 
han gebruikt, maär op welke manier is ans niet duidelijk 
geworden; er staan tenminste gean huurders vermeld. Na C. 
Bergsma, die in 1806 eigenaar werd, zien wa An 1811 voor 
het perst een andere eigenaar nl. Jan Alberts Haarsma, een 
71-jarige commies. 
Het pand, ondertussen huisnummer A45, ging in 1840 over in 
handen van Harmanus Bruining, van beroep wolkammer. Hij 
verhuurde het pand aan Ooat-Indiëgangers die teruggekomen 
Waren en In Dokkum wilden blijven. Daaronder was Machiel 
Faugen die in mei 1835 terug kwam uit de Oost. Dit duurde 
tot ongeveer 1845 want toen kon hij het pand verkopen aan 
Steven van Goo, een collega wolkammer. 
Van 1862 tot 1891 was Klaas Cornelis Eilander, een lands- 
kramer, de eigenaar en na hem kreeg het pand lange tijd 
sen winkelbestemming. We noemen Jan Cornelis Beitsma, 
voerman en rijtuigverhuurder (eigenaar tot 1896), en Pier 
Simons Osinga, uurwerkmakaer en gehuwd met Doedtje Muhlsch- 
legel (eigenaar tot 1906). Dhr. P. Osinga heeft het aan 
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Anne Douwes van der Meulen — tevens eigenaar van A230 en 
A231= verkocht en als volgende eigenaar voor A249 staat 
Jan O. Visser op de lijst. 
Tan O. Visser, koopman te Dakkum, heeft het pand in 1940 

aan Otto Damsma verkocht. Hij waa slager en winkelier te 
Dokkum, en heeft er samen met Garrit Damsma, handelsreizi= 

ger, winkel, kantoor en magazián van gemaakt. Het pand 
A229 werd verkocht aan Hendrik Damsma die het op zijn 
beurt in 1943 verkocht aan Antje Kingma. 

In 1947 werd de ton deor schilder de Beer npnieuw van aen 
laagje bladgoud voorzien en werden de jaartallen zwart ge- 
maakt. Toen kwam nog een aardig detail tevoorschijn. Het 
deksei van de ton bleek nl, een rits- af huismerk te 
hevatten. Dit botermerk van 1643 vinden we terug on aen 

gedenksteentde dat gemetseld zat in de (verdwenen) paart 
van de Poartepleats ander Hantumeruitbhuren aan de Paesens. 
Links aen recht stonden de letters W en B, eronder stond 
het jaartal 1611. In de voorzijde van de poort bevond zieh 
een wapensteentje. Dea rechterhelft bevatte een bloem met 
staal. Dae linkerhelft waa in tweeën gedeeld. Boven een 
rood vlak en onder wederom het huismerk op een blauw vlak. 
In 1698 woonde er een Douwes Bosch, mogelijk woonde er al 
eerder een Bosch. Of zouden deze letters wijzen in de 
richting van de fam. Bergsma? 
De slagerij van O. Damsma (A227), voor veel Dakkumers nog 

een bekende, werd In 1967 verkocht. Ì Ì 

  

  
INT VEGULD SEEPEERT 1656   

Baotarstraat 6, kadastraal nummer A230, vroeger Ad4. Dit {a 
een oude steen in een nieuw pand. (zie afb. 2} 

In de 17e eeuw had de stad Dokkum een bloeiende zeevaart. 
Hat zeepaardje was een geliefd embleem voor zeemanskroë- 
gen. Wellicht was dit in oorsprong ook zo'n kroeg. Gezien 
de spelling zou de ateenhouwer die dit steentje beitelde 
sen Dokkumer geweest kunnen zijn. 

nit pand op een heel oud stukje Dokkumer grond was ooit 
een dubbele woning met een voorkant en een zelfstandige 
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achterkant, elk met een eigen historie, De achterkant 
vermoedelijk niet meer dan ankele wertrekken. werd daor 
warschillenáe eigenaren verhuurd. meestal san weduwen of 
alleenstaanden. Onder de eigenaren zien we za nu en dan 
enkele bekende Dekkumers zoals Jacob Verhoek, vennoot van 
de brouwer Hansma, en de weduwe van Svtze Hansma 
Te voorkant kreeg daarentegen veel meer aandaeht hetcsen 
te danken was aan het feit dat deze aan de straatst4de | 
en daardoor meer In het zicht. 7 ù 
In 1832 zien we als swigenaar Rienk Poutsma, deurwaarder <e 
Dekkum, die het huis met erf in 1856 aan Albert Jans 
Gleistra verkocht. De laatstgenoemde was welkammer en 
koopman, Het geheel ging vervolgens naar Nanne van Gelder 
een leerlacier die ook al eigenaar Was van het nerteel 
A226, dat achter hat eerder genoemde perceel van de Gulden 
Butterton lag. Hij is er vrij lang blijven wonen. want 'n 
1878 zien we pas weer sen andere eigenaar, te weten Ger= 

    
ra Lriorieh Hillebrand, een Oastfries en sociëteithou- 
dn 8 ] ad het pand niet lang in zijn bezit, want een 
À ater heeft hij het verkocht aan Klaas de Bruin, van 

ee schoenmaker, die samen met zijn vrouw Grietje 
Et off daar het schoenmakersvak uiteefenende. Wa zien nu 
at het erf verdwenen is, vermoedelijk bij het pand ge- 

bb het kreeg nu kadastraal nummer A1774 en tat op He 
isen En is dit nummer gelijk gebleven. In 1894 
EL gn wie dg van Douwe Annes van der Meulen 
Ken eri an eigenaar was van het naastliggende pand 
zn rd Ran werd nog datzelfde jaar verkocht aan Gerrit 
een En zoon, Koopman en herbergier. Vele Dokkumers 
En B: ongetwijfeld nog de calantertewinkel van 

err Joodsje", zoals hij genoemd werd herinneren. 
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In 1906 overleed Dauwe Annes van der Keulen en worden de 

erfgenamen de nieuwse eigenaars. Uiteindelijk nam zijn 

zoon, Anne Douwes, het over en die heeft het in 1929 aan 

de kapper Geert Ronner, verkocht. Bij hem kwamen vaak het 

eerst de nieuwtjes van Dokkum terecht en naar verluidt 

gingen velen er niet heen voor het knippen of scheren, 

maat voor het nieuws. Wanneer men dan aan de beurt was 

stapte man op. Ronner bracht nogal sans een verandering 

aan in het pand, zo verbouwde hij het o.a.ln 1930 an 1933. 

In 1970 werd het pand verkocht. 

Stenendam 1, kadastraal nummer A7&3, A783a en later A2013, 

Gavelsteen in pand D142 in de Keppelstraat. (zie afb. 3). 

De eigenaar van de hier gevestigde brouwerij waa Ilan) 

Flraerks) Brouwer. Diens initialen vinden we terug op da 

steen. ATB3 was het huis met erf, A7B3ä de mouterij. De 

gevel noemt het jaartal 1758. Dat kan kloppen, want in 

1775 werd deze man. als bestuurslid van het gilde, verant 

woordelijk gesteld voor het nalaten van betalingen en 

moest verantwoording afleggen aan de overheid. Dart ien 

jaar later werd de zoon, Freerk Tans Brouwer. brouwer 

Vanaf 1752 tot 1863 is het pand in eigendom geweest van de 

familie Brouwer. In 1754 zien we Jan Freerks met de kinde- 

ren en in 1790 zijn zoon Freerk Jans als eigenaar C-q- 

gebruiker. Daze laatste huurde het reeds sinds 1784, 

vermoedelijk van zijn vader. Hij bezat meerdere panden in 

de stad c.a. ATTA, AS16 en Asléa. Na Freerk kwam zijn Zoon 

Jan Brouwer, die het in 1857 verkocht aan zijn zoon Jan F- 

reerks. Hij bleef eigenaar tot 1863, want toen ging het 

over An handen van Melis van der Warf, koopman te 

Dokkum. Hij heeft het In 1867 aan de Vereniging van Voor 

standers van Christelijk Nationaal Onderwijs (het naast 

liggende pand was de school) verkocht en doer verbouw In 

1&68 kreeg het perceel het kadastraa)l nummer Al400, De 

vereniging verkocht het pand In datzelfde jaar weer aan 

Honne Wielinga, timmerman te Dokkum. In 1888 werd het pand 

eigendom van Rinse Ferwerda, meubelmagazijnhouder te 

bokkum. In 1911 verkecht hij het weer aan zijn zoon Doede 

Ferwerda, van beroep meubelmaker, en verhuisde In 1915 

naar Meppel. In 1934 ward een gedeelte gesloopt en de taan 

ontstane ruimte werd gebruikt ala erf. In 1964 ging het 

geheal In veiling en werd eigendom van de toenmalige 

Gemeente Dokkum. Zij hebben het door middel van ruiling 

overgedaan aan Tjeerd Frederik Helder. Het is nu A 3304, 

Stenendam Dl42. 
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REAKTIE GEVELSTENEN, 1. 

J. DE BOER 

Ina "De Sneugper" van december 1993 is van de hand van 
W‚K.Smits een interessant artikel verschenen met als 
titel: Dokkum in Gevelstenen. Daarin wordt oa. vermeld 
de steen "De Zwarte Hand" in het pand Wortelhaven Ó, 
Mag ik op dit artikel een kleine verbetering en aanvulling 
geven? Het betreffende pand is niet, zoals vermeld, 
eigendom van de gemeente Dongeradeel, maar sinda 1982 
ia ondergetekende eigenaar. 
Ik kocht het toen van de Eirma G.Roolvink (kaashandel), 
die het 10 jaar daarvoor had overgenomen van de bekende 
Dokkumer Familie Andela. Deze katholieke familie heeft 
50 jaar aan de Vleesmarkt gewoond, in het nu door mij 
bewoonde huis. Ze liet daarin een zeer Fraai gebrand- 
schilderd raam achter, met een voorstelling van St. 
Bonifatius, Bijzonder waardevoll 
Het opmerkelijke van het steentje "De Zwarte Hand" is 
echter, dat het wêl in mijn pand Wortelhaven 6 zit, maar 
dat ik van dit steentje niet de eigenaar ben. Lees daartoe 
bijgaande passage uit het koopcontract van 1982 (bijlage). 
De gezeente Dongeradeel is dus eigenaar van het steentje, 
al wist ze dat indertijd zelf niet. 
Eouden er meer van dergelijke clausules in koopcontracten 
staan? Misschien kan W.K.Smits daar in een volgende 
lezenswaardige aflevering jets van zeggen. 

P.S. Wie meer wil weten ever de familie Hansma (die 
vermeld staat op “De Zwarte Hand) zal veel kunnen vinden 
in het boek Douwe Hansma (1812-1891), een Sneker uit 
Dokkum, geschreven door Mr. E‚ van Haersma Buma — van 
Werkum. Te verkrijgen in Streekmuseum Het 
Admjraliteitshuis. 

Bijlage: 
“De steen, voorstellende een zwarte hand, aangebracht 
Vin de voorgevel van dit perceel, behoort in eigendom 
"toe aan de gemeente Dokkum blijkens akte op negentien 
“februari negentienhonderd vier en dertig verleden voor 
"notaris P, Zwart, destijda te Dokkum. 
“In die akte staat ondermeer het volgende vermeldi=== 
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nj, De Steen blijft in voortdurende eigendom bij de 

"evgemeente Dokkum, die steeds gerechtigd zal zijn dezelve 
"tit den gengenden muur te verwijderen, mits de muur 
""jaarna op hare kosten in behoorlijken toestand en in 
wtovereenstenmiâg met den bestaanden muur dichtgemetseld 

nbnterbrenden eenen 
us, De ateen zal steeds in goeden toestand en goedbeven=T 

Whtigd moeten werden gehouden door= en aop Kosten van 

ja gemeente Dokkum, me neen 
Hej, Bij verkoop of andere eigendomsoverdracht van het 
tigemelde perceel, zal de gemeente Dokkum verplicht zijn, 
"indien de nieuwe eigenaar dat wenscht, de steen op 
"lcerste aanmaning te verwijderen en de muur op te 

Uljeveren, als zub 1 iep omschreven,=——===…==—==—nt 
"Us Bij voorgenomen afbraak van het gemelde pakhuis 
“zal de gemeente Dokkum verplicht zijn, op verzoek van 
“Uden éigenaar, de steen tijdig te doen 

UWyerwijderen.""= -— memmen   

REAKTIE GEVELSTENEN, 2. 

J, BROERSMA — HAAIJER 

Met gandacht het verslag gelezen over de Gekroonde 

Zoutziederij 1739, Mijn jeugd heb ik daorgebracht op 

Halvemaanspoort B3 en ben vaak in het huis Halvemaans= 

nner Ì7 geweest. 
Ee me Eid he er de fam. Visser-Toornatra. In het 

pand ar. 15 woonde de fan. Sijtsma. Mevr. Sijtsma woont 

au op de Woudweg. De geveleteen zit niet in AT. 15 maar 

in nr, 17. Er was vroeger een grote tuin achter die 

daarliep tat de huisjes op de Dam. 

Van verhalen, die ik vroeger wel hoorde, was het eerst 

EEn huis, maar is het later verdeeld in twee Woningen. 

Eén voor de baas en de kleine voor de knecht, Naast het 

pand nr. 23 liep vroeger op het Bolwerk een pad van 

ongeveer drie meter. Dat is nu verdwenen, maar werd 

vroeger gebruikt voor de aan= en afvoer van het zout. 

Zo had men een aansluiting met de gracht aan het Bolwerk. 
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WARME BAKKERS IN DOKKUM 

J, BROERSMA 
De Warne Bakkers van Dokkum: Waar zijn ze gebleven? 

Een stukje verleden tijd! Ongeveer 1650 kon men bijna 

in elke straat wel een bakker vinden. Mu zijn er nog 

drie in Dokkum. 

Een opsomming: Ì 6 wen 

Lange Oosterstraat: Koolstra (nu woonhuis 

Ë Krol Et Pannekoekhuisje} 

Camphuysenstraat: Obhema (nu woonhuis} 

Kalsumerpoort: Buwalda (nu brillenzaak} 

Koornmarkt: Hoekstra (nu automaten) 
Ganzinge (nu kledingzaak) 

Breedatraat: Terpstra (nu electrozaak) 
Terpstra (nu kledingzaak) 
V.d.Meuten (nu De Broodtromnel) 

Hoogstraat: Hoekstra (nu Bentex) 

Torpstra (nu leeg) 
Vlasstraat: Boersema (nu woonhuis} 

Keppelstraat: Sytema (nu Belastingen) 
Legeweg: Smits (nu 't Sroofke) 
Hogepol: Hansma (nu meubelzaak) 

Elgersma (au woonhuis} 
Streek: Sliep (afgebroken) 

Kooistra (nog steeds bakker) 

Nauwstraat: De Jager (nu apeelgoedzaak) 

Doornbos (nu Reijnga, nog steeds bakker) 

De Dyk: Ferwerda {nu handwerkzaak) 

Wleesmarkt: V.d.Meulen (nu waonhuis) 

Woudpoort: De Vries (nog steeds bakker) 
Van de 23 bakkers zijn er nu nog à over: 

Streek: Kooistra 
Hauwatraat: Reijnga 
Woudpoort: De Vries 

Deze 24 bakkers hadden toch allemeal een bestaan, maar 

men had meer vaste klanten waar men aan de deur kwam 

venten (mer fiets en grote bakkerskor£) 

Er werd ook nog ijs verkocht: voor een stuiver, een 

dubbeltje of een kwartje, en wel door: 

Terpstra: Hoogstraat 

Terpstra: Breedstraat 
Ferwerda: De Dyk / hoek Vlasstraat 
Jammer, maar deze tijd komt niet weer. 
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MIJN ACHTERNAAM "VAN DER KOOI" 

H. v. d. Kooi 
(Stammend van een eendekooi uit Rijperkerk 

Eind 1993 vroeg redactielid Henk Aartsma van "De Sneuper” 
mij ook eens een bijdrage te leveren voor dit blad. 

Mijn naam is Hedzer van der Kooi en mijn achternaam heb 
ik te danken aan Keimpe Hedzers van der Kooi, die in 

1811 te Oostrum(0,D,) de naam Van der Kooij aannaa. (Na 

1820 zijn bijna alle Friese “Van der Kooijen" in naam 

veranderd naar Van der Kooi.) 

Keimpe Hedzers was geboren te Giekerk in 1775 en hij 

overleed te Oostrum in 1828, Genoemde Keimpe Hedzers, 

om in familierelaties te spreken mijn 
bet=oud=overgrootvader, had zijn voornaam Keimpe gekregen 

van éen voorvader uit omstreeks 1600 nl, van Keiape 
Wyarda, die gehuwd was met Sas van Uylenburg en die 

Mede-Gedeputeerde van de Staat van Friesland was. 
De naam Hedzer kwam in de familie door een “woormoeder" 
nl. Dieuke Hedzers geboren in 1661 te Tietjerk en dochter 

van Hedser Sioerds. OO 
Keinpe Hedzers van 1775 trouwde in 1799 met Hiltje Tjeerds 

Straatsma, die van Wijns afkomstig was. Dit echtpaar 

trouwde te Lichtaard, woonde in 1800 te Jislum, in 1802 
te Sybrandahuis en verhuêisde vóór 1805 naar Oostrum, 
alwaar hij zoals gezegd in 1811 de naam Van der Kooij 
aannam. Datzelfde deed zijn broer Piebe Hedzers in 1812 
en wel in de gemeente Blija, kanton Hallum. Ook de zusters 
van de beide broers nl. Taetske Hedzers, Maaike Hedzers 
en Janke Hedzers overlijden resp. in 1839, 1852 en 1843 

met dezelfde achternaam, 

Waarom Van der Kooij? 
De grootvader van de bovenstaande 5 kinderen Van der 
Kooij heette Keimpe Fetses en deze man is jarenlang 
boer/kooiboer geweest op Één der kooien te Rijperkerk. 

Vroeger lag tussen de dorpen Giekerken Rijperkerk een 
meer, nl. De Ryd, In dit meer stroomde uit oostelijke 
richting een vaart Bouwe Pet genaamd. Ten zuiden van 
Bouwe Pet lagen toen 3 eendekooien. Op de Schotanus-atlas 
van 1718 staan deze kooien duidelijk aangegeven. 
Op de meest oostelijke vogelkooi woonde Keinpe Fetses. 
Hij overleed, toen hij ongeveer 90 jaar cud was en hij 
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moet een zeer bewogen Jaren hebben geleid, gezien hat 

volgende. Hij was geboren ongeveet 1680 te Rijperkerk, 

Bergum of Garijp- Wat we wel zeker weten 18, dat hij 

trouwt op 5-2-1702 wer Lijsbeth Willems van Oenkerk. 

Zij is een weduwe met 6 kinderen. Het huwelijk duurt 

17 jaren, want dan overlijdt Lijsbet Willens. Samen 

krijgen ze nog 3 kinderen, ni, Saapke Keimpes 1703, Dieuke 

Yeimpes 1705 en Feitze Keinpes. 

Anderhalf jaar na de dood van zijn vrouw hertrouwt Keinpe 

Fetges net Taetske Jans Cock. Dit huwelijk vindt plaats 

te Oenkerk op 22-5-1721. Taetske Janas Cock is de dochter 

van Jan Hearre Cock en Janke Mients. Bij haar huwelijk 

is Taetake pas 17 jaar oud, want zij is geboren in 1704. 

Haar grootvader was Hearre Jans Cock, meester-amid te 

Oenkerk. Deze meester-smid had toen al de achternaam 

Cock, want hij kwam uit het gewest Holland. Hij was in 

1648, in het jaar van de vrede van Munster, gerrauwd 

met Helena Vitu, die geboren waa te Den Haag, ais dochter 

van pasteibakker Martinua Viku en Maria van Swaenenburg. 

Terug naar Keinpe Fetses. De inmiddels zeker &O=jarige 

Keinpe trouwt dus de 17-jarige Taetake. Zij krijgen 

tezamen vervolgens zeker 12 kinderen, want alle kinderen 

staan genoemd in de akte van verkoop An 1769, uit het 

Proclamatieboek van Tietjerksteradeel. We weten uit de 

Floreencohieren, dat Keimpe Fetses op deze boerderij 

mer stem 29 te Rijperkerk komt te wonen tussen 1708 en 

1718. Hij is eigenaar geworden na zijn broer Hedser Ferses 

en van 1718 tot en met 1768 blijft hij eigenaar en 

gebruiker. (De Flaoreencohieren werden om de 1Û jaar 

vastgesteld) In de Quotisatiekohieren van 1749 astaat 

Keimpe Fetses te boek ala "welgesteld boer te Rijperkerk". 

(*Quotisatiekohier: Een kohier is Een register, met name 

een belastingregister, Waarop de belastingplichtigen 

en hun aanslagen onder nummer worden geregistreerd. In 

het quotiaatieregister staan de namen van de 

gezinshoofden, beroepen en welstand vermeld van de Feriese 

bevolking toendertijd.) 

Conclusie. 

Keinpe Fetsea (+1680-1768) is maer dan 50 jaar beer 

geweest op een eendekoci Ee Rijperkerk. Eên van zijn 

12 kinderen uit een Tweede huwelijk was Hedzer Keinpes. 

Deze trouwde met Maaike Fiebes op 12-3-1775 te Giekerk. 

De 5 kinderen van dit echtpaar en voor de naam Van 

der Kooij, Hun ouders hebben niet op een kooiboerderij 

gewoond en ik ben er dan ook van overtuigd, dat hun pake 

Keinpe Fetses van beslissend belang Is geweesdt bij de 

naamsaantname in 1811/1812. 
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Voor geïnteresseerde "aneupers”, die wellicht in de 

volgende echtparen hun voorouders ontdekken: 

Kinderen van Hedser Keimpes en Maaike Piebes van 

Lichtaard: 
Keinpe Hedzera v.d. K 
ov.l-7-182 
Straatema . 

Taetske Hedzers v‚d. Kooi: geb. A=12-1777 te Giekerk, 

Dv, 16-0=1835 re Ee, gehuwd met Pieter Gerryts Kijpstra 

Cavergrootouderd van oud-tomnissaris der Koningin in 

Friesland: Hedzer Rijpstra.) 

Maaike „Hedzers v.d, Kooi: geb. 26-12-1778 ta Giekerk, 

ov. 9-5-185Â te Lichtaard, gehuwd met Ide Idses Dijkstra. 
Pieba/Pybe Hedzera v.d. Kooi: geb. 2-11-1782 te Giekerk, 

ov, 14-9-1827 te Reitaum, gehuwd mer Antje Hendriks 

Bijker. 
Janke Hendzers vd, Kooi: geb. 10-2-1785 te Giekerk, 
ov. 1-5-1843 tre Lichtaard, gehuwd met Ouwe Hylkes 

Terpstra. OO 

    

   

oi: geb. 26-11-1775 te Giekerk, 
te Oostrum, gehuwd met Hiltje Tjeerds 

  

Vit een Proclamatieboek van Tietjerksteradeel van 1769. 

(Pen 26 Juny, Den 10 Juli, Den 11 September.) 
Oer Sjoerds ontvanger van den dorpe Roodkerk BB & C 

„op de koop van de geregte heifte van gekere huizinge, 

Machuur, hieminge, hovenge, bomen en plantagie, kooij 

„en het veerspil (veerspul? = lokeenden?) vandien zampte 

n{dezelfde) zathe en landen daar onder behoorende groot 

we t geheel na nèam en faam 40 pondematen staande en 

„es lepen te Rijperkerk invoegen (zoals) bij wijlen Keimpe 

Se etzes is bewoont en gebruikt mandelig en ongescheiden 

„met Geele Keinpes die daarvan de overge helfte toebehoort 

„hebbende. _ 
“Harmen Beernts Cum Soïs ten ovaten, Dirk Eelkes erven 
„ten zuiden en westen, en de Here Grietman Altena ten 

„noorden, beswaart over 't geheel met een Floreen 

“Schattinge aan de Dorpeontvanger te Rijperkerk op N 

re voorts zo groot en kleia, goed en quaad mag zijn 

„in de huizinge Cum annezis met al hetgene daar aan aard, 

„Land Spijker- en Nagelvast is, wijders met alle Lasten, 

„Prafijten actien Servitslen en geregtigheden zoo genoemt 

„Sr ougenoent als daartoe en aan beheren alles invoegen 

„ons Verkopers aanbeerft en Eigen is geweest zonder dat 

de kaper de minste actie zal zijn geschapen Schoon alle 

“bezwaarnissen van 's lands deels en dorpslasten niet 

in specie of naar behoren mogen zijn uitgedrukt maar 

neig in alles zal moeten houden voor ten vollen 

'geinformeert". 
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akte verkoop "kooij" te Rijperkerk) 

Eee Eee van weauile Juan weduwe Wijlen Keimpe Fetses 

m te Rijperkerk. 
enn te Giekerk, DIEUWKE KEIMPES weduwe 

WReiner Sijtses Rijperkerk, GEELE KEIMPES huisman Le 

“Genkerk, JANKE KEIMPES, * gesterkt met haar man Hermanus 

"hendriks te Bergum, JAN KEIMPES te Rijperkerk, HEDSER 

VEEIMPES te Giekerk, MAAIJKE KEIMPES gesterkt mer haar 

“man Klaas Fookes onder Veenwouden, Antje Keimpes gesterkt 

ret haar man Eelke Sijtses huisman te Wijns, SJOERD 

WEEIMPES te Oenkerk, RIEMKE KEIMPES gesterkt met haar 

"man Sybe Sijes aldaar, MIENT KEIMPES te Rijperkerk en 

ULIJSBERT KEIMPES aldaar, ieder voor 1/14 en te zamen 

uyoor 't geheel voor de Zouma van Een duizent Vierhondert 

3 goudguldens en veertien stuivers: 

Been, 36 stuivers doende te betalen in zilveren 

Wen Kklinkenden munten zonder “‘s lands Obligatien als 

mede An vrijen gelde geen ongelden Exempt (uitgezonderd) 

Hop twee termijnen ais 1° 9 ber 1/69 en 1° Meij 1770 

“telkens de geregte helfte breder (uitgebreider) ten 

WCoopbrief vermelr in dato den 9 Maij 1769 vertekent. 

(* gesterkt met: ook aanwezig bij het opmaken van, de 

acte! } 

LEDENNIEUWS 

Op 16 januari 1994 overleed op 52-jarige leeftijd ons lid dhr. O 

Harmsrma. We verliezen in hem een lid van het eerste uur. Hij was een 

man met een brede belangstelling voor alles wat er om hem heen 

gebeurde. We wensen vanuit onze vereniging zijn vrouw, kinderen en 

farnilie de kracht om verder te gaan. 

Als nieuw lid noteren we deze keer dhr E. Ronner, Kwartelstraat 50, 8916 

BP te Leeuwarden en wensen hem veel genoegen binnen onze 

gelederen. U kunt met hem kennis maken op de jaarvergadering op 24 

maart aanstaande. 

me Orndergereekende bij ondervinding vernomen hebbende dat sommigen nig 
D wel met zijn naam of adres bekend Zijp, én er Zich chaos eene cweede Smid 
albier bevindr, zoo verzoekt bij door deze aan zijue geëerde begunsiigers, te 
schrijven aan 

5. H., WESTRA, 
Adr, Smid te Warga. 
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GENEALOGIE VAN JAN WIGBOLTS 

M. HOLWERDA 

I= 

Jan Wigbolts, afkomstig uit Engwierum, Hij is getrouwd 
te Engwierum op zondag 13 mei 1759 met Duifke Pieters 
(26 jaar oud}, dechter van Pyter Ruurds, gedoopt te 
Engwlerum op zondag 12 oktober 1732, d 
Uit dit huwelijk: 
1 Pyter Jans, gedoopt te Engwierum op zondag ZE 

oktober 17/60. 
2 Wigbolt Jans, gedoopt te Engwierum op zondag 12 

december 1962, jong overleden te 7 
3 Klaske Jans, gedoopt te Engwierum op zondag 24 

februari 1765, 
& Jacob Jans Wigbolrs Holwerda, gedeopt te Engwierum 

op zondag 29 januari 1769, volgt onder II. 
5 Wigbolt Jans, gedoopt te Engwierum ap vrijdag 15 

Juli 1FTá, 

Jacob Jans Wigbolts Holwerda, zoon van 1, gedoopt te 
Engwierum op zondag 29% januari 1769, Gardenier en Arbei= 
der, wonende te Dijkaterhuizen onder Engwierum, overleden 
te Engwierum op zondag 7 december 1834, 65 jaar oud. 
Hij is getrouwd re Engwierum op zondag 22 augustus 1790, 
ep Zl=jarige leeftijd met Trijntje Jacobs Holwerda (19 
jaar oud}, dochter van Jacob Wytzes Holwerda en Martzen 
Jans, gedoopt te Engwierum op zondag 16 juni 1771, 
overleden aldaar op dinsdag 10 oktober 1820, 49 jaar 

aud. Vit dit huwelijk: 
l Jacobje Jacoba Holwerda, geboren te Engweirum op zondag 

24 oktober 1790, Ì 
2 Jan Jacobs Holwerda, geboren te Engwierum op dooderdag 

18 september 1793, volgt onder III-a, 
3 Martzen Jacobs Holwerda, geboren te Engwierum op vrijdag 

31 oktober 1800, 47, overleden te Engwierum op vrijdag 

30 juni 1820, 19 jaar oud, 
& Pijtter Jacobs Holwerda, geboren te Engwierum op dinsdag 

15 februarl 1803, volgt onder III-b. 
3 Sjieuwke Jacobs, geboren te Engwierum op maandag 21 

augustus 1809, jong overleden te 7 
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=- III-a == 

Jan Jacobs Helwerda, zoon van II, gebaren te Engwierum 
Acbeider, 

nderdag 19 september 1793, Gardenier en Ü 

eend te Wogwierum op zaterdag 14 juai 1856, 62 De 

sud. Hij is getrouwd Le Oostdongeradeel op zaterdag 

mei 1818, op 24-jarige leeftijd met Klaaske Johannes 

Ezema (25 jaar oud), dochter van Johannes Aecbes Pzemd 

(Gardenier) en Tjetske Kornelis, geboren te Anjum Op 

dinsdag 16 februari 1790, Boerendienstmaagd. 

it huwelijk: 
De _ 

Pe eet Holwerda, geboren te Engwierum op donder 

4 Februari 1819, valgt onder IVa. _ _ 

Ë heltntie Jans Holwerda, geboren te Engwierum op es 

dag 16 februari 1827, overleden aldaar op zondag 1 

februari 1837, 15 jaar oud. 

3 Tijjtrske Jans Holwerda. geboren te Engwierum Op woensdeg 

15 september 1824, overleden aldaar op waandag 1á decem 

1820, 5 jaar oud. 

& Ode ie edn. geboren te Engwierum op zaterdag 

78 juni 1828, overleden aldaar op zondag 2 augustus 

à, 1 jaar oud. 
. 

5 Mieske Kad Holwerda, geboren te Engwierum op zaterdag 

1 september 1832, overleden eldaar op maandag 8 mei 

1843, 10 jaar oud. 

EEL == 

Engwierum 
ij acobs Holwerda, zoon van IL, geboren re Eng 

Ee ETE 15 februari 1803, Gardenier, peert di 

Engwierum op maandag 21 oktober 1867, 64 A aud. kl 

is getrouwd Le Oostdongeradeel op zaterdag 1 Reen 

1835, op 32-jarige leeftijd met Trijntje Lie EEE Do an. 

(31 jaar oud}, dechter van Lieuwe Teeken ee make 

Froukjen Jacobs, gebaren te Ee op zaterdag eb 

1804, Dienstmeid, Keane Dn 
in 

; ud. Uit dit huwe 1 

Ee Holwerda, geboren te Engwierum gm maber. 

dag 3 september 1836, overleden aldaar op vrijdag 

mei 1857, 20 jaar oud. 

2 Lieuwe Pyters Holwerda, geboren te Engwierum op zondag 

6 nei 1838, soldaat 5 regimenr deet arechefan te 

Vlissingen op zaterdag B januari, aar oud. 

ä AE Prach Holwerda, geboren te Engwierum òf danderdag 

Juli 1840, volgt onder IV-b. , 

ù kieken Pyters Holwerda, geboren Le Engwierum op dine 

dag 5 september 1843, overleden aldaar op woensdag 

GQ april 1845, 1 jaar oud. 
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== INR oe 

Johannes Jans Holwerda, zoon van TII=a, geboren te Engwie- 
rum ep donderdag 4 februari 1819, Baerenknecht, overleden 
te Engwierum op maandag 28 december 1885, 66 jaar oud. 
Hij is getrouwd te Opstdongeradeel op dinsdag 18 met 
1847, op 2B-jarige leeftijd met Trijvtje Rinzes van Houten 
(24 jaar oud), dochter van Rinze Melles van Houten en 
Grietje Heines Haarsma, geboren te Kollum in 1824, 
Naaister. Uit dit huwelijk: 
Ll Jan Holwerda, geboren te Engwierum op donderdag 15 

februari 1849, overleden eldaar op dinsdag 24 mei 1932, 
83 jaar oud. 

2 Grietje Holwerda, geberen te Engwierum op zaterdag 
15 mei 1852, overleden aldaar op zondag 15 november 
1857, 5 jaar oud. 

3 Klaaske Holwerda, geboren tè 
15 mei 1852, 
71 jaar oud. 

á Rense Holwerda, geboren te Engwierum op zondag 4 maart 
1855, volgt onder V-a, 

Engwierum op zaterdag 
overleden aldaar op vrijdag 22 juni 1923, 

=— IVeb == 

dacob Pyrers Holwerda, zoon wan III-b, gebaren te 
Engwierum op donderdag 2 juli 1840, Arbeider, overleden 
te Engwierum op vrijdag 24 november 1893, 53% jaar oud. 
Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op zaterdag 15 septen- 
ber 1866, op 26-jarige leeftijd met Nieske de Boer (25 
jear oud), dochter van Barteld Willems de Baer en Tjitske 
Jantje Hoogstra, geboren te Metslawier in 1841, 
Dienstmeid. Uit dit huwelijk: 
1 Barteld Holwerda, geboren te Metslawier op maandag 

14 januari 1867, overleden te Engwierum op dinsdag 
& augustus 1868, 1 jaar aud. 

2 Barteld Holwerda, geboren te Engwierum ap zaterdag 
10 september 1870, volgt onder V-b. 

3 Lieuwe Holwerda, geboren te Engwierum op zaterdag 29 
maart 1873, volgt onder Vee. 

4 Tjitske Holwerda, geboren te Engwierum ap 
september 1875. 

5 Trijntje Holwerda, gebaren te Engwierum 
26 oktober 1877, overleden aldaar 
1904, 26 jaar oud. 

6 Pieter Holwerda, gebsren te Engwierum op vrijdag 26 
oktober 1877. Ì 

1 Pieter Holwerda, geboren te Engwierum 
14 juli 1881. 

zondag 26 

ep vrijdag 

op dinsdag 3 mei 

op donderdag 
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= Vea — 

Rense Holwerda, zoon van IV-a, geboren te Engwierum Op 

zondag Á maart 1855, Arbeider. Hij is getrouwd te Ooat- 

dongeradeel op zaterdag 20 mei 1882, op 27-jarige leeftijd 

met Sjoukje van Dijk (22 jaar oud), dochter van Gerrit 

Jans van Dijk en Antje Joukes Wieringa, geboren te 

Oudwoude in 1860, Dienstmeid. 

Uit dit huwelijk: DO 

1 Johannes Holwerda, geboren te Ezumazijl op zaterdag 

5 juli 1884. 
' 

Barteld Holwerda, zoon van IV-b, geboren te Engwierum 

op zaterdag 10 september 1870, Arbeider, Hij is getrouwd 

te Oostdongeradeel op zaterdag 16 met 1896, op 25-jarige 

leeftijd met Harmina van Dost (28 jaar oud), dochter 

van Hendrikus van ost en Antje Dirks Hofman, geboren 

te Ee in 1868, Dienatmeid. 
Uit dit huwelijk: 

1 Jacob Holwerda, geboren te Engwierum op dinsdag 29 

juni 1897. 
2 Antje Holwerda, geboren te Eagwierun op donderdag à 

maart 1899, overleden te Leeuwarden op vrijdag 24 mei 

1918, 19 jaar oud. 
3 Nieske Holwerda, geboren te Engwierum op meandag 12 

mei 1902. 
& Hendrikus Holwerda, geboren te Engwierum op zaterdag 

18 november 1905. 

== Voer == 

Lieuwe Holwerda, zoon van IV=b, geboren te Engwierum 

op zaterdag 29 maart 1873, Arbeider, overleden te 

Engwierum op dinsdag 17 februari 1948, begraven aldaar, 

Th jaar oud. Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op 

zaterdag 15 mei 1897, op 24-jarige leeftijd met Trijntje 

Koezema (27 jaar oud), dochter van Thomas Koezema 

(Arbeider) en Ruurdtje Pieters Holwerda (Naatater), 

geboren te Metslawier op zondag 13 maart 1870, gedoopt 

aldaar op zendag 11 juli 1875, Dienstmeid, overleden 

op maandag 17 augustus 1970, begraven te Engwierum, 100 

jaar oud. Uit dit huwelijk: 
1 Ruurdtje Lieuwes Holwerda, geboren te Engwierum op 

vrijdag 18 maart 1898, overleden op dinsdag 21 januari 

1958, begraven te Engwierum, 59 jaar aud. Zij is 

getrouwd te Oostdongeradeel op zaterdag 28 mei 1921, 
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op 23-jarige leeftijd met Klaas Hoekstra (25 Jaar aud), 
zoon van Jacob Hoekstra (Arbeider) en Jantje Stiemsma, 
geboren op woensdag 18 december 1895, overleden op 
zaterdag Î6 april 1980, begraven te Engwierum, 84 
jaar oud, 

2 Jacob Lieuwes Holwerda, geboren te Oostdongeradeel 
op zaterdag 9 Februari 1901, volgt onder VI. 

ze AT He 

Jacob Lieuwes Holwerda, zoon van V=-c, geboren te Oostdoa” 
geradeel op zaterdag 9 februari 1801. Hij is getrouwd 
re Oostdongeradeel op donderdag 20 mei 1926, op 25-jarige 
leeftijd met Trijntje Torensma (234 jaar oud}, dochter 

van Geert Torensta en Tierje van der Meulen, geberen 
te Oosternijkerk op vrijdag B augustus 1902. 

Uit dit huwelijk: 
1 Lieuwe Holwerda, geboren té Oostdongeradeel op woensdag 

29 juni 1927. 
2 Gerard Holwerda, geboren te Ameland op zaterdag 11 

jult 1931. 
3 Ruurd Helwerda, gebaren te Westdongeradeel op dinsdag 

1 december 1936, 
5 

BESTUURSMEDEDELING. 

In dit eerste numrner van 1984 zult u de stukken aantreffen 
Jaarvergadering van 2á maart 1894 in het Snookercentrum Wvoormilge ie 
Harmonie aan de Legeweg 31-33) te Dokkum. Aanvang van deze 
vergadering 19.30 uur. Zie verder de uitgebreide uitnodiging. 

In de vorige Sneuper trof u een mededeling aan van de penningmeeste 
over het betalen van de contributie over 1994. Het blijkt at hat groote 
gedeelte van de leden deze contributie nog niet heeft betaald. 
Wilt u dat alsnog zo spoedig mogelijk doen: 
gene m, ale J. de Boer, rekeningnummer 36.72,02.299. 
n ik u verder veel leesplezier toe en tot 

jaarvergadering op 24 maart 1994, ii nd 
G. Veeninga 
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(BIJNA) VERSCHENEN. 

R. Tolsma 
8 EE Ee” 

ijnt het boek “Schetsen uit de historie van 5 

ideas ee Devis Zwart, lid van onze vereniging en bekend door 

ijn werkzaamheden als "archiefambtenaar” op de dinsdagavonden op 

I | van het Streekachivariaat. ‚ 

Ei heek: bu groot aantal artikelen op zijn naam staan, in de loop Te 

jaren gepubliceerd in verschillende periodieken. Daarnaast hiscmerdn 

mee aan twee boeken over Ee. Dit boek bevat zijn was se 

artikelen, verbeterd en uitgebreid door verder onderzoek. A en En 

niet eerder door hem beschreven onderwerpen uit de dorpsg hire 

komen eveneens aan bod. Een groot aandeel in dit boek heeft, n 

uitgebreide bronnenonderzoek, de an ad Ee 

bewon kregen. In de loop der tijd v 

onamtseren en nu in dit boek verwerkt, Om u een indruk te geven van 

wat er allemaal aan de orde komt, volgt hier een korte inhoudsopgave: 

1. Verantwoordi . . 

2. Ee in aes {hist.overzicht, Ee in 1850, wandeling door het dorp) 

3, Rond kerk en toren (kerk en toren, pastorie, meikanten) haan 

4. Onderwijs in de 19e en 20e eeuw (openb., her. en geref, sC 

5, Middelen van bestaan (landbouw, molen en zuivelfabriek) 

6, Saten, staten en stinzen (12 boerderijen worden en) 

7. Dorpsleven (inbraak in 1710, Foeke Sjoerds, verenigingen, herberg 

8, Buurtschappen (Tibma en Dijksharne) 

Ee het boek zullen een 100-tal foto 's worden opgenomen. Daarnaast Ee 

len krantenknipsels, originele akten, kaartjes en Oe oi 0 EEE 

boek verluchtigen. Het aantal bladzijden zal boven de 200 komen t ee 

gen en de prijs is f 27,50 bij voorintekening (inlichtingen bij de schrijver). 

De verzendkosten bedragen f 6,75. 

ij redaktie is be- 
Het boek zal in augustus/september verschijnen en de re 

nieuwd naar het uiteindelijke resultaat. In de afgelopen Een as 

heel wat artikelen van Zwart onder ogen gekomen en we An 

dat zijn nieuwe boek een aanwinst zal zijn voor de rige 

van Ee, maar ook van belang kan zijn voor de hele streek. i pe 

een boekbespreking in een volgende Sneuoper daar antwoord op 

geven. 

VRAAG EN AANBOD. 

De heer J. Meens, Finkepaad 3, Twijzelerheide, vraagt uw medewerking 
voor het volgende. Hij is op zoek naar de geboortedatum van Cornelis 
van Eck. Cornelis maet geboren zijn in Tiel. Hij is in 17/19 met attestatie 
in Driesum aangekomen. Waarschijnlijk getrouwd met Tjitske Jans. In 
het jaar 1729 vertrekt hij naar Maastricht. Hij was korporaal in het leger 
en heeft ook nog een tijdje in leper gewoond. Misschien brengen de 
namen van zijn Kinderen u op het spoor van deze Cornelis van Eck: 
Maria (1723), Maaike (1731), Moerke (1733), Cornelis {1738) en 
Johannes (1740) 
M. Holwerda te Metslawier stuurde ook voor dit nummer weer een 
genealogie in (Jan Wigbolts). Hij vraagt de lezers die hem daar nog 
aanvulling op kunnen geven, even te reageren. 
Hans Zijistra, Van Lenneplaan 269, Groningen (tel. 050-2572580) werd 
oktober 1993 lid van onze vereniging Hij gaf als onderwerp van 
archiefonderzoek op: de familie van Geert Jochums Zijlstra stamboom 
tot 1650, omgeving Ee, In deze familie worden consequent de namen 
Geert en Jochum vernoemd, tot aan heden toe. Mocht u in de 
Dongeradelen dus de combinatie Geert Jachums of Jochum Geerts 
tegenkomen, houdt Zijlstra zich aanbevolen voor uw reakties. Met name 
vermeldingen in rechterlijke archieven zijn welkom. 
De Stichting Geslachten Zijlstra stuurde ons Nieuwsbrief 1983. De 
vereniging meldt de aanschaf van een eigen computer. Hierin zijn 
gegevens van 130 families Zijistra opgenomen, terwijl ook het archief op 
orde is gebracht met dossiermappen betreffende deze families. 
Op 16 april 1994 houdt de Stichting haar jaarlijkse Naamreünie, dit jaar 
al voor de 15de keer (Schouwburg Ogterop te Meppel). Aardig is dat de 
Nieuwsbrief verlevendigd werdt deor krantenknipsels uit het archief van 
Henk Aartsma. 

Verzameling van Genealogien. 
e andergereekende door aankoop uit de Nalatenschap van wijlen den Heer 
Mr, J. SCHELTEMA, Eigenaar geworden van de hoogst belangrijke ver- 

zameling GENEALOGIEN, door wijlen den Heer Mr, REINIER van HEEMS. 
KERK, Rz., meerendeels eigenhandig geschreven, en uit soo Nederlandsche 
Geslachten bestaande; vieir zich vele Familien cent dienst te bewijzen, hen 
In de gelegenheid te stellen hur Geslacht-Register te kunnen bekomen, zijnde de 
Naamlijst op vrachtvrije aanvraag à as Cents, bij hem verkrijgbaar gesteld, 

Deze geheel eenige Collectie is intusschen in mara uit de heads te koop , 
mits men zich vóór 15 November e, k, aanmeldt: ne welken rd, de eeen. 
Wijze prijs-regeling, naar mate der aanvraag, den belanghebbenden zal wo 
bekend gemaakt. VAN DER MONDE. 

Utrecht, den 1 November 1836, 
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REDAKTIONEEL. 

De redaktie van de sncuper heeft nu een jaar lang ervaring mel het blad in zijn 

nieuwe vorm kunnen opdoen. Dat eerste jaar betekende voor ons verkennen wat 

de mogelijkheden zijn betreffende uiterlijk en inhoud. Zo langzamerhand 

We zullen proberen dit het komende jaar verder uit te werken 
Een van de zaken die de herkenbaarheid ten goed komt, is het werken met vaste 
rubricken. zoals : en antwoord; toponiemen; &lC. 
Werder streven we emaar om per nummer het aanbod van artikelen gevarieerd 

te houden zodat ieder wel iets kan aantrellen van zijn of haar belangstelling. 

Mocht u naar aanleiding van cen artikel vragen of opmerkingen hebben, dan 
kunt u die altijd naar de redaktie sturen. We kunnen die plaatsen als aanvulling 
of doorsturen naar de auteur van het betreffende stuk zodat die daarop kan 
reageren. In dat geval kunnen we de reaktie opnemen als aanvulling. Bovendien 
hebben we in het verleden van leden vragen gekregen. Eén daarvan ging over 
het doen van archiefonderzoek. Naar aanleiding van die vraag zijn we in het 
vorige nummer gestart mel cen serie artikelen waarmee u hopenlijk uw voordeel 

Een andere vraag ging over het plaatsen van kaartjes met daarbij beschrijvingen 

vraag hebben we doorgespeeld naar enkele leden vaa de Sneuper, u kunt dit jaar 

In het dorp Engwierum is de heer Klaas de Graaf bijzonder akticf geweest, hij 
heeft van alle panden een beschrijving gemaak!. lemand die daarover vragen of 
informatie heeft kan met hem kontakt opnemen. 

Wanneer uzelf iets heeft geschreven, kunt u dit altijd bij de redaktie aanbieden 

voor plaatsing. Het moet origineel bronnenonderzoek zijn en geen overname uit 

publikaties van een ander. (Citaten zijn natuurlijk niet verboden, mits niet te 
lang en voorzien van de bron ) 

De redaktie hoopt dat de inhoud van de sneuper u simuleert om zelf onderzoek 
te doen en nieuwe gegevens toevoegt aan de onderwerpen waarin u zelf 
geïnteresseerd bent, _ _ 

We wensen u sukses bij uw onderzoek en plezier bij het lezen van ons lijfblad. 
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U IT Ma TIG IM sl. 

Voor de JAARVERGADERING van de Vereniging van 

Archiefonderzoekers te houden op donderdag 

24 MAART 1054 In het Snnokercentrum Leaëweg 31-33 

{vaarmalige Harmonie} te Dokkum oe 19,30 precies. 

Dok belaagstellenden sijn van harte welkom. 

1. welkom opening 

8. vaatstellen natulen 25 maart 1943. 

3. mededelingen bestuur. 

A. Íngekamen stukken, 

» vaststellen van de jaarverslagen: Secretaresse en Penningweester 

6. benoeming kascommissie voor bestuur en Banie aftredend dhr Bouma 

„ mededolingen redactie de Sneuper, voorstel: contibutieverhoging van 
de Sneuper van f 20.00 naar f 25.00 per jaar 

8. Rondvraag 

3, aftredende bestuursleden me. van Tilburg-van der Zwaag 
en dhr. de Jager 

Pauze. 

Dhr Ranner uit Leeuwarden zal ons iets vertellen over de Ronners In en om 
Dokkum. 

De verslagen en notulen zijn voor leden bijgevoegd en dienen vaor de 
vergader {ng doorgenomen te worden, en graag mee nemen nuar de vergadering. 

NOTEERT U DEZE DATUM 24 MAART 1994 MAAR ALVAST IN UW AGENDA, 
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VAN DER WERF(F) — DOEKUM 

D. v. d. Werff 

I, Inleiding 

Vear het aannemen van een achternaam waren verschillende 
mogelijkheden, Zo koos men b.v, een voornaam ala uitgangs 
punt en zette er in Friesland '-sna' of '=stra' achter. 
Dat wil zeggen: de zoon van „………sss: Èo was Halbesma 
de zoon van Halbe en Sybesma de zoon van Sybe. 
Ook werd het beroep ala uitgangspunt genomen én zo kwamen 

achternamen als Brouwer, Timmerman, De Boer, Smid tot 
stand. Ook de plaats van afkomst werd voor de naamgeving 
gebruikt. Zo kennen we een Lucas van Leyden, een Klaas 
van Dokkum, een Jan van Amsterdam, een Piet van Haarlem, 

een Sjoerdje van Tilburg, en zo meer, 
Maar cok werd de arbeidsplaats als uitgangspunt voor 
de achternaam gekozen. Zo treffen we namen aan als Van 
de Herberg, Van der Molen, Van der Veen, Van de Brug, 

en zo ook Van der Werf(f). Zowel met enkel als met 
dubbel '£', Waarom een dubbele 'f'? Uitspreken kun je 
hem niet maar het stond wel ze deftig, want ijdelheid 
aijert de mens, zegt men. 

Friesland met zijn lange kustlijn, zijn vele vaarten 
en plassen, bezat van oudsher veel scheepvaart. Al het 
vervoer van mensen, dieren en goederen ging in 
rroegeretijden per schip, En al die Kkoffen, smakken, 
galjeoten, snikken, aken, blazers, e.d. moesten op werven 

gebouwd, onderhouden en gerepareerd worden. Bovendien 
was er dan ook nog een oorlogsvloct, gebouwd op 
marinewerven. 

Ien Dokkum is van 1596 tot 1645 &än van de vijf Admírali- 
teitscolleges van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden gevestigd geweest. Aan de overzijde van het 

gebouw van de Admiraliteit, aan het Grootdiep, lag de 
timmerwerf en de reparatiehelling van de Admiraliteit. 
Er waren meer werven in Dokkum, De scheepswerf van Klaas 
Teernstra lag tegenover de molen "EZeldenruat" en op de 
hoek van de westelijke stadsgracht en de Ee de werf van 
Barkmeyer. De namen “De Helling" en het "Hellingpad" 
zijn de restanten van deze vergane glorie. 
Tegenover de YVleesmarkt aan het Kleindiep, achter de 
Oliemolen, thans de groentezaak van Kommerie, lag de 

a2 

“Lytse Helling", waarvan omstreeks 1820 Geert Rijks van 
Meekeren, gehuwd met Sjoukje Fransen van der Werff, de 
eigenaar was. Ook aan het Keereweer lag een kleine 
scheepswerf 
Overal in Friesland waar werven lagen, kemen we de naam 
Van der Werf {(f) tegen. Dua in Drachten, Sneek, Harlingen, 
Staveren, enz, wonen Van der Werf(fjen, Maar ook in 
Leeuwarden zijn er meer dan honderd families die Van 
der Werf{f) heten. Het kenmerk van de familienaam Van 
der Werff) is, dat de naamdragers meestal gaen familie 
van elkaar zijn, de uitzonderingen daargelaten. 

Dok in Dokkum heeft de naam Van der Werf(f} een bekende 
klank. Ook hier zijn ze meestal geen familie van elkaar. 
Maar Ìiefst meer dan tien families in Dokkum dragen de 
naam Van der Werff) zonder dat er familtebetrekkingen 
bestaan. 
Men zou zich af kunnen vragen wanneer de achternaam Van 

der Werf(f) voor het eerst in Dokkum werd gebruikt. Bij 
raadpleging van de doop- en huwelijksregisters van de 

hervormde kerk en de huwelijken voor het gerecht van 
Dokkum blijkt dat de naam Van der Werf(f}) omstreeks 1750 
voor het eerst wordt vermeld, f 

Op B december 1748 trouwt de pelmolenaar Walle Melis 
van der Werff, afkomstig van Oostrum, met Anskjen Paulus 
Schieringa van Dokkum. Öp 17 oktober 1769 trouwt meester 
bakker Hidde Symons van der Werff van Dokkum met Elisabeth 
Jurjens Ruidiger van Dokkum, Een molenaar en een bakker, 
waar blijven de scheepstimmerlieden? 

De vaandrig Hylke Annes van der Werf van Dokkum trouwt 
op 26 januari 1754 mer Janneke Clases Fellinga. De jonge 
dochter Tiampke Hendrika van der Werff, dochter wan, 
en nu koat het, scheepstimmerwan Heaodrick Iaaaca van 
der Werff, meester scheepscinmerman en mogelijk ook 
brouwer te Dokkua, trouwt op 28 augustus 1756 met de 
bakker Minne Cornelis Visscher. Op 5 september 1756 trouwt 
de scheepstimmermen Ysaak Hendriks van der Werff, een 
broer van Tianpke, met Jelrje Dirks Fellinga. Dit waren 
de huwelijken. 

De vaart zit er in en de naam Van der Werf{(f) wordt steeds 
meer vermeld, Dit blijkt ook uit de doopregisters, Op 
17 februari 1754 wordt Jacab geboren en op 18 maart 1756 
een zoon Harmen van Ysaac Jacobs van der Werff. Op 18 
september 1757 krijgt Yéaak Hendriks van der Werff een 
zoon met de naam Hendrik. Op 4 november 1757 wordt Jan 
gedoopt, zoon van Isaac Jacoba van der WerEt, acheeps= 

timmerman te Dakkun. Op 5 februari 1758 krijgt Mánne 
Jagchums van der Werff een zoon Tjiesse. In 1759 krijgt 
Abe Jacobs van der Werff, scheepstinmerman te Dokkum, 
een ZOON genaamd Sijbe. 
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Deze uitgebreide vermelding van huwelijken en dopen heaft 

een doel. Het zal blijken dat Isaac, Minne, Jogchum, 

Jan Hendrik en zo meer, uit Één Familie stammen, Maat 

daarover later meer. 

Wordt Vervolgd. 
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VARIA. 
De berochte Vergifttgster, Weduwe van den Raadsheer Unsmus, Charlotte 

Sophia Elisabeth Chrissiane geboren de Weisa, Ís in den nache van den 3 ep & 
April il. In hee Tochthuis te Glacz gestorven, waarin zij was gederlneerd seders 
1803, zijnde veroordeeld tor eeuwlgdurige gevangenls, Zij was bijna 75 jaren 

oud. Haar tescament bevat hét volgend leguac: Ì 

„ Ik legateer goo daalders courant, ce betalen drie maanden na mijn dood, san 

de Manischappi tot zedelijke verbetering der gevangenen, welke is opgerlgt den 

9 November 1828, omdat ik gedurende a3 jaren de held gehad heb op ta 
merken, hae aurcig en zelfs noodzakelijk, eene dergelijke Maacs appi is, om te 

behoeden teu minste die. personen welke eerder afgedwaald dan slecht en bedor- 

ven zijn. 
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