
BESTUURSMEDEDELINGEN

Voor  het  vers l ag  van  de  laa t s t gehouden  Jaarve rgader i ng
ver- wi j s  ik  u naar  de bi jges l o t en  notu len .
De op  de  Jaa rve rgade r i ng  geopperde  sugges t i e  om eens
vaker  per  jaa r  bi j een  te  komen en  elkaa r  dan  ie t s  te
ver te l l e n  of  te  tonen  over  het  e igen  onderzoek ,  wordt
door  het  bestuur  pos i t i e f  benaderd .  De  heer  Medema
heef t  de  leeszaa l  van  het  st reeka r ch i v a r i a a t
besch ikbaa r  geste ld  a l s  ontmoet ingsp laa t s .  Een  en ander
i s  echte r  afhanke l i j k  van  de dee lname van  u a l l en .  Hebt
u dus  ie t s  voor  deze  "ontmoet ingsmorgen" ,  hetz i j  op het
gebied  van  genea log ie ,  boerder i j - ,  st reek-  of  dorps-
onderzoek  of  andersz i n s ,  waarvan  u denkt  dat  een  ander
er  be- langs te l l i n g  voor  za l  hebben  of  gebru i k  van  kan
maken,  meldt  u z ich  dan voor  1 ju l i  1994  aan  bi j  J .  de
Boer ,  Ee laan  3,  Dokkum,  te l  05190- 92498 .  Van  uw eigen
inbreng  hangt  het  door- gaan  van  deze  morgen  af !  Doen
dus! !
De vraag  of  onze  leden  nog hand-  en spandiens t en  kunnen
ver- r i ch t en  op  het  st reeka rch i v a r i a a t  za l  nog  met  de
heer  Medema besproken  worden .  U hoort  daar  tz t  meer
van .

Groetend ,  G.V .

VRAAG EN AANBOD
Het  ar t i k e l  in  deze  Sneuper  van  Van der  Velden  i s  een
reak t i e  op  een  publ i ka t i e  van  J .  Heer inga  in  Sneuper
21:  De vrouwe- l i j k e  nakomel ingen  van  Pie t j e  Jacobs .  Het
v ie rde  ges lach t  in  die  publ i ka t i e  genoemd,  heef t
raakpunten  met het  zevende  ge- s lach t  van  de Ferwerda ' s .
De heer  Van der  Velden  wi l  graag  het  overz i ch t  in  onze
Sneuper  afdrukken  en  hoopt  op reak t i e s  van  leze r s .  Hi j
heef t  namel i j k  een vraag :
Hoe i s  de verhoud ing  tot  Egbert  Jansen ,  in  1627  en 1654
mole- naar  in  Dokkum,  die  echte r  in  1654  een  zoon  Jan
Egbert ,  10  jaa r  oud had  en  dus  nie t  onze  Jan  Egber t s
kan  z i j n  die  in  1633  t rouwde  (z i e  tweede  ges lach t ) .
Reakt i e s  graag  naar :
Drs .  M. van  der  Velden ,  Kra l i ng se  Plas l aan  30 ,  3062  DB
Rot- terdam,  te l .  010- 4527745 .  
Wie  heef t  belangs t e l l i n g  voor  De  Vr i j e  Fr i e s  u i t  de
ja ren  1982 ,  1984 ,  1985 ,  1986 ,  1987 ,  1988 ,  1989?
Vraagpr i j s  f  50, -
Van de mond der  oude Middelzee ,  met teken ingen  van  Ids  Wier-
sma?  



Vraagp i j s  f  25, -  Reakt i e s :  O.F .  Vos ,  05190- 9542



LEDENNIEUWS 

Deze kear kunnen we een twaetal nieuws leden welkom heten: 
dhr. J. Walda, Sierckamauai 6, 9134 SX WIAUIER. Geen onbakende van 
de Vereniging daar jarenlang de Sneuper op het gemeentehuis gale- 
zen wordt. Ôna tweede lid dat we aan de rij kunnen toevoegen 1s: 
Bevr. Douma, Rosarium 34, 1338 BK te ALHERK. Beide wensen we een 
fijne en leerzame periode binnen onze gelederen en we hopen op 
enigerlei wijze eens iets van U te horen of ta zien via ons blad. 
Van twee leden kregen wa sen adres wijziging n.l. 
mevr. T. Eroodsma-Kommeria te Oosterwolde, die m.i.v. 30 maart 

1994 verhuisd js naar: Dr, Wumkesstraat 37, 9285 HL ta Buitenpost. 
Het nieuwe adres van dhr. Elzinga te Groningen ia sinds 1 maart 
1994 geworden : G. Boslmanmeg 60, 9945 PL te Wagenborgen. 
Fadankt ala lid: dhr. Sj. Hania an Ó.Harmsma heide te Dokkum. 

Vaor U om alvaat te noteren het volgende: Op de jaarvergadering 1a 
heslaten om eens eon extra ledenvergadering te houden geheel 
gewijd aan het kontact onderling en uitwisseling van. Het bestuur 
heeft deze stap ondernomen en maäkt. alvast de volgenda datum 
bekend: ZATERDAG 8 OKT. A.S. da plaats BRAMDWEERKAZERHE te Dokkum! 
Hadera berichtgeving volgt in hat Sept. nummer. 

Tevens uil de Redactie onder uw aandacht brengen dat. de copy voor 
September J.v.m. de vakantie zo sp. m. doch uiterlijk 15 JULI AS. 
binnen moet zijn bij de redactie. 
Sommigen van U zullen een kwitantie bij het blad vinden, gen vraag 
van de penningmaester om uw kontrihutie voor 1994 te betalen. 
Graag hiervoor enigs aandacht! 
Hochten er leden zijn die terzake doende dingen te koop willen 
aanbieden aan medeleden, we denken aan boeken, kaarten, Foto's of 
genealagieen dan kunnen die in het Sept, nummer gratis een annonce 
plaatsen onder 'vraag en aanbod! 

  

Verkooping van Bloembollen. 
TULP, bij ‘de Vischmarkt-te Letuwerden, zal, op Maandag den a8 Sepcemb: 

„ 1835, ten elf ure voor den » tên 2Jnen verkooppläs de Tweebak: 
matkt, ten ovérscten van den Nour Mr. J. D. begi aldaar, vo : 
Duurman to Bolleyrs, Bloomlsten en Archhrecte ce verkoopen: Eece zt : 
sehoore pari) BLOEMBOLLEN, ale: dubbelde en enkelde Hijscinzen, Troanarcisse 
dubbelde en enkeld: Duc van Toll, persgolt Tolpen, Crocussen In alie kleuren, enz. „enz. 
waarvan lijmen bij de verkooping zulltu liggen, — Wijders leveren-gemelde Blaemis. 

ten alle soorten von Bloemloisers, Zul en Toin Rozen, Dahilas, Bloem en Zaden, 
Bleembollen eos, ; meken Teekeningen van nieuwen Aanleg eur, 
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ZOEKTOCHT DOOR ARCHIEVEN (3) 

R. Tolsma 

Ha het soeken naar genealogische gegevens in de Burgerlijke 

Stand (deel 1} en in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) 
in deel 2 van deze serie artikelen voor beginnende genealogen 
is nu het moment aangebroken dat ar verder geen (reguliere) 

bronnen meer aanwezig zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen 
gegevens meer boven water te halen zijn, maar haet wordt nu 

acht epitten in werschillende bronnen naar dat ens gegeven 
dat u weer san atapi(je) verder terugbrengt. 

In de eerste plaatse ig er een aantal verzamelingen waarin u 
uw voorouders op kunt soeken. Daarvoor is nodig dat u in an- 

dere bronnen de namen té weten bent gekomen. De volgende 

bronnen gtaan U O.a. ten dienste: 

1. Registras cirique, 1811. 
Deze lijsten mat daarop de stemgerechtigde burgers werden op- 

gemaakt in 1811. Vermeld zijn de geboortedatum èn het beroep, 
gems een adresaanduiding. Helaas zijn de meeste lijsten véer- 
dwanen, in het Rykaargyf restten slechts gegevens uit het 
arrondisement Leeuwarden. In veel gemeante-archieven zijn ze 

nog wel aanwezig. Met aen geboortedatum kunt weer verder in 

eerder behandelde bronnen. (Rykaargyf, archief B: BRP) 

2. Guotisatiscohier, 1749. 
Deze per gemeente en per dorp opgemaakte lijsten varmelden 
hat gezinshoofd, diena beroep, de samenstelling van zijn 
gezin (het aantal personen onder en boven da 12 jaar) en de 
door hem/haar te betalen belasting. Deze lijsten werden opge- 
maakt voor de invoering van een nieuwe indirakte belasting; 

ean min of meer evenredige belasting naar gezinsgrootte an 
welstand. Het is dan ook mogelijk om de welstand van het 
gezinshoofd ult te rskenen. Deze Quotisatiecohieren zijn in 

druk uitgegeven. 
3. Familienamen, 1744, 1796. 
Deza lijsten zijn vergelijkbaar met de hierboven genoemde 
quotisatiecochieren. Ze werden opgemaakt naar aanleiding van 
een onderzoek om de havenpachten te vervangen door vrijwil- 
lige bijdragen. Op de lijsten staan ds namen der gexins- 
hoofden, de grootte van het gezin en hat aangeboden bedrag. U 
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Vuotishtie dair. 0D ‚174g 
kunt daarbij woorden als viäsnients ber schulden dan be- 
zittingen) en “gealimenteerd" (abedeeld door diaconie of art- 
voogdij) aantreffen. (archief 5, S14 in het Ryksargyt) 

Bij deze drie bronnen is het voldoende dat u de woonplaats 
van de door u gezochte persoon weet. U loopt dan net zolang 

da lijst door tot u de desbetreffende naam tegenkomt. Vooral 
de lijst uit 1744 ia erg betrouwbaar en is te beschouwen als 
een volkstelling Gok in 1689, 1714 en lo 1736 werden volks- 

tellingen gehouden. Die van 1608 is geheel verdwenen, die van 
1714 is bewaard gebleven voor Baarderadeel an die van 19796 ig 
van veel gemeenten bewaard gebleven. De volkstelling van 1796 
As bijzonder omdat er vaal gegevens genoteerd zijn: gesins- 
gamenstelling, beroep en godsdianat. Feit blijft dat u wel al 
gegevens nodig hebt vóór u van deze bronnen gebruik kunt 

maken: naam, woonplaats, gemeente. 
Dat geldt cok voor genealogische gegevens dia te vinden zijn 

in: 
A. Da spaclecchieren, 1748-1805, 

Ook daze cohieren hebben ta makan met het innen van belas- 

tingen (vanwege dat aspect zijn deze bronnen waarschijnlijk 

bewaard gebleven!). Al in 1637 werd deze belasting op de 
"VijË Speciën" ingevoerd. De vijf apeclän zijn: hoofdgeld, 
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schoorateangeld, hoorngeld, paardengeld en het middel op de 

bezaaide landen. Hoewel.-deze cohieren bedoeld waren voor het 
bijhouden van de welstand cq de te betalen belasting van da 

ingezetenen van de gemeenten, bevatten ze nog veel genealogi- 
ache informatie, In de earste plaats krijgt u insicht in de 

maatachappelijke welstand van de betrokkene, of hij wel of 
niet boer was (de laatste drie categorieën) en de grootte van 

het gezin, verdeeld in boven en onder de Ewaalf jaar (kinde- 

ran waran vrij van belasting en de cuderen betaalden hoofd- 

geld wanneer het gezinshoofd meer dan 600 cg bezat, anders 

half hoofdgeld). Bedenk bij het laatste gegeven wel dat de 

totale bevolking van sen boerderij meegeteld werd, dus ook de 

inwonende knechten en melden. Maar daarnaast is er ook "toe- 

valligs" informatie uit deze cohieren te halen. Zo staat vaak 

aangegeven of de betrokkene is overleden, of: "de vrou over- 

leden", "sen dochter getrout", "een doon beven de twaalf Jaar", 

enz. Zeer belangrijk is ook de vermelding waarheen de ba- 

trokkane verhuist, of waar hij vandaan kwam. Migachien was u 

hem kwijtgeraakt An de kerkeboeken on weet u nu in welk dorp 

u verder moat zoeken: -Jammergenoeg zijn lang niet alle cohie- 

ren bewaard gebleven, de meeste gemeenten bezitten ze van 

1748-1805, Oostdongeradeel bijv. wan 1760-1805. Op het Ryks- 

argyf staan alle bewaard gebleven speciecohieren op fichen. 
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Hetzelfde verhaal kan verteld worden van de perzonale cohie- 

ren, een belasting van 1,1 % op bet vermogen. Wanneer de be- 
lastingpiichtige overleed werd zijn post verdeeld onder de 

erven, mat vermelding van de woonplaats en eventuele verhui- 
zingen: op Rykaargyf (archief Rekenkamer) van 1768-1793, bij 
de gemeanten zijn vaak meer cohieren aanwezig. 

Ovariljden en succaapie, 

Het overlijden van persouân waa sanleiding am verschillende 
zaken te noteren. De waarde van de boedel moest bepaald 

worden, de erfenig beredderd en belasting betaald, In ver- 

schillende bronnen vinden we gegevens inzake de erfenia 
Lerug. U moet zich daarbij realigeren det ook hier weer eerdt 
een naam &lä &Anknopingepunt nodig is. Een aantal van dese 
bronnen levert weer nieuws namen op, waarna u verder kunt miet 

de in de delen 1 en 2 van deze serie genoemde bronnen. 

&. Natarteel archief. Erfenissen, boedelbeschrijvingen an 

scheidingen tupsen de erfgenamen vinden we na 1809 terug in 

het Roterieel archief. Het is echter moeilijk zoeken in dit 
archief dmdat ieder wrij was in de keuze van de nötarië, 

waardoor niet duidelijk de in welk notarisarchief u moet 

zoeken, Bent u in het bezit van een of andere notarisakte, 

weet u dus walk kantoor de betrükkené gebruikte, dan heeft u 
sen kane dat ook de gezochte akte bij dezelfde notaris is 
opgemaakt. Omdat het aantal akten dat elk jaar door een 

mötaris Opgétaakt werd meestal ver boven de 200 lag, de het 

aan te bevelen om eerst in "répertoiregr te zoeken. Dat Èg 
aan lijst waarin, chronclogisch en per Jaar, alle deor da 
notäaris gemaakte akten kort omschreven zijn, (archief 26 op 

het Ryksargyf) 
b. Memories van guccegsie. Na 1606 werd da belaating op de 
guccessiea uniform ingevoerd. Van elke nalatenschap moest 

voortaan een overzicht (memorie) worden Angeleverd, waarna 

een belagetingsanslag volgde. Vanef 1818 zijn de memories van 

successie vrij volledig, wanaf 1856 zijn ze voorzien van san 

alfabetische naamlijst. Daarvóór zult u dikke boeken moeten 

doorspitten, waat alle memories zijn op volgorde van binnen- 
komst ingebonden en wel van een hela regio! Niet van elk 
persoon is een medorie opgesteld omdat er soms geen bezit- 

tingen waren en er dus voor de belasting niets te halen was. 
Hebt u echter aan memorie gevonden dan wordt uw moeite he- 

loond, want u vindt dan alle eigendommen, maar ook alle erf- 

genamen vermeld mek de woonplaatsen. (archief 42 op het 

Rykeargyf) 
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Cc. Registers van successie. Een voorganger van de memorie van 

guccessie. In de gemeente werd een register van overlijden 

opgemaakt (1806-1811) en de rekenkamer regelde de belast ing- 

nanalag. Dit regiëter loopt van 1805-1817. Zie archief 41 op 

d. Collateraalboekaen. Deza registers bevatten de aangiften 

van personen die kinderloos gestorven zijn. Waren @r Lesta- 

menten gemaakt, dan verliep alles vrij eenvoudig, maar wan- 

neer aan testament ontbrak (en er lats te halon wagl) kwamen 

de erfgenamen van heinde an ver op de arfanis af, zodat het 

mogelijk wordt cm een familie-overzicht van aen grote groep 

personen te krijgen. In de archieven van de gemeenten zijn 

deze boeken terug te vinden in het nedergerecht (archief 13 

op het Rykeargyf). In Baarderadeel zijn ze van 1716-1806 

bewaard gebleven, in Oostdongeradeel wan 1776-1801, Hat ar- 

chief van de rekenkamer (archief 5) kan benut worden om ont- 
brekende jaren alenog te bekijken. 

Tami lie namen, ee . pob 
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e. Autarieatiaboaken, Bleven er na het overlijden van de 

ouders minderjarige wezen over dan werden ar door het neder- 

gerecht voogden aangewezen, waarvan nota werd gemaakt in het 
autorisatieboek. Ben enkele maal werden ook voogden aange- 
steld over meerderjarigen of over een verlaten boedel. Bij 

het aanwijzen van voogden over minderjarige wezen worden 

bijna altijd ook de namen van de ouders vermeld, terwijl de 

voogden (in deze boeken curatoren genoemd) zalf meegtal tot 
de Familie behoorden. Dat wordt cok soms vermeld "aengetroude 
com van de kinderen","oom van vaderssyde", enz. Archief 13, 
Hedergerechten op het Rykaargyf. Van Oostdongeradeel zijn ze 
nog aanwezig vanaf 1614. 

£. Weasboeken/imrventarisatieboeken. De benoemde voogden waren 

aanwezig wanneer door het gerecht een inventaris opgemaakt 

werd na het overlijden van de ouders. Ook als één van de ou- 

ders overleed, werd ean inventaris opgemaakt cm het (mosdaers- 
of vaderg)aandeel van de kinderen te bepalen, zeker wanneer 

de andere ouder wilde hertrouwen, Haast de namen van de ou- 

ders, de kinderen (en hun leeftijd!) en de voogden vindt men 
ook eventueel de tweede echtgenoot an de woonplaataen wver- 

meld. Erg intereadant da natuurlijk de beschrijving van allas 

wat er cp het moment van overlijden allemaal aanwezig was, 
vertrek voor vertrek beschreven. Soms ook wordt de verzame- 

ling "olde papieren” begchreven, waarin koopakten en teata- 

menten kunnen voorkomen. 

g. Weesrekenboeken. Hierin noteerden de voogden de door hen 

gevoerde administratie over de kinderen tot hun 25e jaar, 

waarna scheiding volgde. Maisjag werden meestal volwassen 

verklaard als ze voor hun 25e jaar trouwden. 
h. Testamenten, Na 1809 te vinden in de notariële archieven, 
woor die tijd gporadisch bewaard gebleven. Wat er over ie, Âs 

meestal van aanzienlijke families en te vinden in het Genea- 
logysk Jierboekje 1978 en van de Fideicommissaire testamenten 
(waarin voorkomt hoe met de verdere vererving van vagta 
goederen gehandeld moest worden, waarbij de opzet was om het 

familiebezit bijeen te houden) is sen overzicht afgedrukt in 

de Genealogyske Jierboekjes van 1954-1975. 

Dat was éen (lang niet volledige) opsomming van tot de be- 
schikking staande bronnen, die u kunt gebruiken als u bent 
vastgelopen in Burgerlijke Stand of kerkelijke DTB's. Dat was 
cock de theorie, maar hoe gaat zoiats in de praktijk. 

Als voorbeeld neem Ik een onderzoek naar mijn aigen familie. 
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Via Burgerlijke Stand en DTB'a was ik gevorderd tot Cornelis 

Hendricks, getrouwd in 1686 in Ooaterlietend. Omdat er verder 

geen DTB'e van Oosterlittens waren, liep mijn onderzoek vast. 

Ik ben toen in de nedergerechten sen onderzoek begonnen om da 

door mij achterhaalde voorvaderen wat "aan te kleden", gege- 

vers op te zoeken waardoor ik wat meer over hen te weten zOU 

komen. In een volgende aflevering van deze warie zal hier 

verder op worden ingegaan, hier volsta ik met een akte uit 

1645, gevonden in het proclamatieboek (waarin alle varkopen 

van een gemeente vermeld worden) van Baarderadeel, waarin een 

Cornelis Hendricks land kocht in de sate Bverarda te Ooster- 

littens. Hu was het mij al bekend dat de Cornelis Hendricks 

waarvan ik wiet dat hij mijn voorvader was, op de sate Ever- 

arda woonde. Mogelijk had ik hier dus te maken met een 

grootvader van hem, waardoor jk in een stap twee generaties 

verder terug zou zin! Nog belangrijker was dat de akte ver- 

meldde dat Cornelis te Barrahuis onder Wirdum woonde. Onder- 

zoek in de archieven van Leeuwarderadeel leverde een scala 

aen akten op waarin aankopen en verkopen van Cornelie Ken- 

dricks genoemd werden. De mooiste was een akte uit januari 

1657 mat de aanhef: "Men laat een yder weten dat wijlen Cor- 

nelis Hendricks, wonende te Barrahuys onder Wirdum, gestorven 

te Oostérlittens...”. Uit deze akte bleek dat Cornella Han- 

dricks toen hij nog te Barrahuis woonde san aantal aankopen 

in Oosterlittens had gedaan en dat hij de aankopen nog niet 

had betaald omdat hij intussen, al wonende op de boerderij 

Everarda te Oosterlittens, was gestorven. Het slot van da 

akte was dat zoon Hendrick Cornelia, "voor hem en syn suster 

en broeder" de koop had overgenomen! Deze Hendrick Cornalis', 

waarvan ik het bestaan had vermoed, maar waarvan jk geen 

enkel gegeven bezat, vond ik terug in het weesboek waarin een 

inventaris stond, opgemaakt "ten sterffhuyse van Hendrick 

Cornelis! ande Dieucke Douwes". Hij bewoonde evensens 

Everarda en onder de aanhef stonden als eerste in de 

inventaris de twee nagelaten kinderen: Cornelis, cut 6 jaer 
en Geertie, out 4 jaer. Deze Cornelis was dus de in 1686 

gatrouwde Cornalis Hendricks. Door deze vondsten was mijn 

familie uitgebreid met Hendrick Cornelis getrouwd met Dieucke 

Douwes an de eerder genoemde Cornelie Hendrick, getrouwd met 

Siouck Sipkes. Daarmes waa de koek nog niet op want een 

boedelscheiding uit 1641 leverde een groot aantal aanverwante 

personen op en verder de belangrijke mededeling dat Cornelis 

Hendricks te Sneek woondel Waren er in Oosterlittens en in 
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Wirdum geen DIR's maer, ta Sneek lag dat anders. Het eerste 
doopboek begint in 1590 en daarin vond ik An 1594 de geboorte 
van Cornelis, zoon van Hendrick Cernelia' en Rynck Tyarcka- 
dochter. Daarmee waa 1k weer een generatie verder terug. Het 

huwelijk van Cornelia mat Siouck werd in 1619 voor het gae- 

recht in Sneek voltrokken. Ook in het zadergeracht van Spaak 

vond ik nog verschillende akten, terwijl het bladzijde voor 
bladzijde doorsnaupen van de eerste weagbosken van Sneek mij 
in het zesde deel(l) de volgende akte opleverde: 
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tt Gerecht van Sneeck heeft ten versoecke van Arijs Jansa en 

Wibe Tyeerdte ala tutoren tot ende over Cornelie Hendricks 

ende Ancke Hendricksdochter geauthoriseert Pieter Scheltes 
tot curator bonor over t sterffhuijs van wijlen Hendrijk 

Cornelesz ende Rinck Tyaerckadechter in leven echte luyden...” 

Daardoor werd duidelijk dat de oudst bekende voorvader in 
1607, mogelijk eind 1606 te Sneek gestorven was (in het 
proclamatieboek vond ik nog een oproep aan achuldaigera en 

schuldenaren van “wylen Henrick Cornelis Backer ende Burger 
in Sneeck" om zich bij het gerecht te melden) met achter- 

lating van twee kinderen: Cornelie en Ancke. Het algemeen 

voorkomen van de namen Hendrik en Cornelia in een stad ala 

Sneek (rond 1620 ongeveer 3500 Lnwoners) maakta het oumoge- 
lijk om verder terug An de tijd te komen. 

Al met al had het onderzoek in de archieven van de neder- 

gerechten wan de gemeenten Baarderadeel, Leeuwarderadeel en 
Sneek mij drie generaties voorvaderen opgeleverd, Hadael van 
dergelijke bronnen is wel dat niet de preciese data te vinden 
zijn, enkele dagen Of waken verschil is ar bijna altijd, 
Verder ia san redelijke beheersing van oud schrift sen 
Roodzaak. Mijn ervaring ia dat het meestal san kwestie ia van 
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gewoon proberen en dan lukt het, soms met haken en ogen, vast 
wel. 

Samenvatting: 
“Als u vastlcopt na onderzoek in Burgerlijke Stand en DIB's 
staan u een aantal bronnen ter beschikking om u verder ta 
helpen: 
a. verzamelingen inwoners: 

- registres civigue (1811), quotisatiscohier (1749) fa- 
millenaman (1744, 1796), gpecie- en personele cohieren 

b. akten opgemaakt ivm overlijden en successie: 
= notariële archieven, memories van successie, colläte- 

raalboeken, autorisatieboeken,wees(raken})boeken, testa- 
menten 

“Vergeet niat om de klappere na te kijken die de FAF intussen 
van veel van dergelijke bronnan gemaakt heeft (en nog maakt) 
“Enige keonis van oud echrift is noodzaak 
“Doorzettingsvarmogen komt goed van pas 

„WAARSCHUWING! 
t Ondergeterkende in dit blad gelezen hebbende ecune afnmûnce’ van Aká- 

D: NOLDUS STALLINGA ,- te Bolsward, welke sich recommandeert tot het 
ien za Bedvederen door an van enn: heeft, ter ng van 
misleding, het tn akalijk geacht, ter kennis. van’ hot-goeerd 
te brengen dat- woa eeld Stallinga aan het-Pabliek- ke Kennen: geolt, da: keinst 
tot zuivering der Bedvederen van mij te hebben: geleerd ende ingrediënten tot 
zuivering derzelre vereischt, van mb te hebben’ Den Ontvangen, dat it ailes’aer Woot 
vardichtsel en ceno onswaarheid is, daar peroen anke 3à Bal; 

even als het wen teder vrijstaat bij mijne ring epen rn js Dagger 
wige mijner werktaamhêden ìs geweest. K‚ van Gra, RE 

ine vrt hid als 'Bedvederzaivergas: 
“ (ans te Bolmoord uitoefenende. 

LET WEL 
gen zich noemende BERGER, van Grefrath, durft schaamteloos-het Pobliek 

opmerkzaam maken voor imisleiding van mij; ik verklaar aan diegene. did 
mij et hun vertrouwen vereeren, zoo rg ling niet even doeltreffende 
is als van hem, ik dezelre voor niet zal hediend Rebhen. 

A, STALLINGA, van- Bolsward, 

érmits ik ondergêteekende, met onderling genoegen wan mijne Holsvroaw. Dirtie 
Carnelis gesepareerd leef, zoo dient deze ter waarschuwing, dat. niemand zag 

haar lets borgt, leent of verkoopt, als mec schriftelijk bewijs van mij 
de, térwijl anders door mij geene voldoening zal geschieden, 

Parlingen, den 29 December 1829. JAN WALINGS FABER. 
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HET GESLACHT FERWERDA UIT DOKKUM 

Drs. M, van der Velden 

De oorsprong van het onderhavige geslacht Ferwerda ligt 
in Dokkum/Kollum. Als stemvader geldt een zekere Egberr, 
waarschijnlijk afkomstig uit Kollum, waarover tot op 

heden niets nader bekend is. Hij moet omstreeks 1590 

geboren zijn. 
Van zijn zoon Jan is meer bekend, Hij trouwt op 30 maart 

1633 te Dokkum als Jan Egberts met Geertie Saakes uit 
Dekkum en geeft zelf op uit Kollum te komen en van beroep 
molensaragezel te zijn. Hij is waarschijnlijk rond 1610 
dus te Kollum geboren. 
De volgende generaties wonen in Dokkum én voeren (nog) 

geen familienaam, doch patronimica dwz. van voornemen 
afgeleide namen zoals Saake Jans (zoon), Jan Saakes (zoon) 
en Sake Jans (zoon), Beroepen zijn (nog) niet bekend. 
Egbert Saakes (generatie VI) wordt bij zijn huwelijk 
met Trijntje Jans in 1771 nog niet met een familienaam 

vermeld, doch bij de doop van zijn kinderen heet hij 
Egbert Saakes Kiestra. Sommige van zijn kinderen noemen 
zich Kiestra, doch zoon Sytze Egberta, verver en glazen- 
maker, noest zich bij zijn huwelijk in 1808 te Dokkum, 

Ferwerda. Zo wijzigt de familienaam zich in Één generatie 
en ontstaat voor het eerst de (officiele) familienaam 
Ferwerda, Waarom de familienamen Kiestra en Ferwerda 
werden gekozen is niet bekend. 
De volgende rechte-lijn generaties Ferwerda hebben ook 

ambachtelijke beroepen zoele meubelmaker/schrijnwerker 
en eigenaar meubelfabriek/zaak. Zij wonen te Dokkum. 
Sytze Rense Ferwerda (generatie X) geboren te Dokkum, 
gaat in Utrecht veeartsenijkunde studeren, wordt veearts 

o.a. te Harlingen en promoveerde in Zwitserland (Bern) 
tor Doctor in de veeartsenijkunde. Hij overlijdt in 

Harlingen in 1938. 
Zijn dechter Jantje Ferwerda huwt in 1930 te Harlingen 
met Cornelis Pieter Allaart, zoon van Houterman Jan 
Allaart, predikant te Harlingen. Hun dochter Machteld 
Allaart trouwt in 1961 met Matthijs van der Velden uit 

Rotterdam, 

Rotterdam, december 1993, 
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Het geslacht Ferwerda (Dokkum 

„== 

Egbert, geboren omstreeks 1590, waarschijnlijk te 

Kollum/Dakkum. 
—_ II — 

Jan Egberts, geboren waarschijnlijk te Kollum/Dokkum 

amstreeks 1610, molenaarsgezel te Kollum, tr. Dokkum 

30 maart 1633 Geertie Saakes uit Dokkum. 
= III = 

Saake Jans, ged. Dokkum 11 oktober 1646, tr. waarsch. 

Dokkum ca. 1672, 
_ ÏV — 

Jan Saakes, ged, Dokkum 23 september 16/4, tr. Dokkum 

10 mei 1705 Aukje Dirks uit Hantumhuizen. 
_- y= 

Sake Jans, ged. Dokkum / maart 1706, tr. Dokkum 

15 januari 1733 Klaske Eijberts uit Dokkum. 
„== VI = 

Egbert Sakes Kiestra, ged. Dokkum 15 november 1740, tr. 

bokkum 29 december Ijil Yetje/Trijntje Jans uit Dokkum, 

—- VII = 

Syrze Egberta Eerwerda, ged. Dokkum ca. 1785, verver 

en glazenmaker, ovl. Dokkum 31 augustus 1819, er. Dokkum 

10 mei 1808 Tjeerdje Jans Romkema, winkeliersche. 
LEI 

Marten Sytzes Ferwerda, geb. Dokkum 29 december 1813, 

koopman, meubelmaker/achrijnwerker, ovl. Dokkum 14 

december 1879, tr, Dokkum 18 mei 1841 Elisabeth Sinia 

(geb. Dokkum 20 januari 1819, ovl. Dokkum 14 juni 1895). 

Rense Marren Ferwerda, geb. Dokkum 25 juli 1851, eigenaar 

neubelzaak/fabriek, ovl. Luuwarden 24 sept. 1928, 

tr.l.Dokkum 19 april 1877 Yfke Lawerman (geb. Driesen 

26 maart 1856, ovl. Dokkum 27 december 1881), tr.d. Dokkum 

23 april 1885 Aaltje Gorter (geb, Kollum 4 september 

1863, ovl. 1952). 
„I= 

Dr. Sytze Rense Ferwerda, geb, Dokkum 234 december 
1877 veearts, ovl. Harlingen 28 april 1944, tr‚l, Dokkum 

22 september 1903 Catrina Brouwer (geb. Dokkum, 22 mrt 

1880, ovl, Harlingen 6 april 1938}, tr.2. Johanna Jeltje 

van Dijk (geb. Ermelo 4 april 1903). 
I- 

Jantje Ferwerda, geb, Putren 25 juli 1904, ovl. Amsterdam 
31 mei 1993, tr. Harlingen 14 augustus 1930 Cornelis 

Fieter Allaart, geb. Harlingen 28 september 1902, ovl. 

Amsterdam 31 mei 1993, 
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KWARTIERSTAAT VAN JANTJE DEKEMA 

M. HOLWERDA 

1 

hr
 

Jantje Dekema, geboren te Lioessens op zondag / november 
1920, Diensthode, wonende te USA, (Zij is getrouwd 
te Oostdongeradeel op maandag 12 mei 1941, aop 20-jarige 
leeftijd met Sieberen Holwerda (24 jaar oud}, zoon 
van Bauke Jacobs Holwerda (stalknecht en zuivelarbeider) 
en Hendrikje Visser (Dienstbode), eboren te Anjum 
ep maandag 10 juli 1916, Arbeider/Boer, wonende ta 
Teun en te USA, overleden te Randolph St Wisconsin 
USA op zaterdag 6 augustus 1988, 72 jaar oud} 

Jenne Dekeaa, geboren te Aalzum óp zaterdag 3 januari 
1880, Arbeider, overleden te Anjum op maandag 10 januari 
1955, begraven aldaar aop donderdag 13 januari 1955, 
5 jaar oud. Hij ie getrouwd te Oostdongeradeel op 
donderdag 15 mei 1902, op 22-jarige leeftijd mer 
Jantje Meinsma (22 jaar oud), geboren te Paesens op 
woensdag 5 mei 1880, overleden te Anjum op zaterdag 
17 mei 1947, begraven aldaar op dinsdag 20 mei 1947, 
67 jaar oud. Uit dit huwelijk: Ì 
— Janke Dekema, gebaren te Lioessens op zondag 10 

augustus 1902 
— Aaltje Dekema, geboren te Lioessens op zondag 18 

januari 1903. Zij was gehuwd met Jacob Bouma. 
— Bouwe Dekema, geboren te Licessena op donderdag 10 

september 1903 
” Meindert Dekema, geboren re Lioessens op donderdag 

ie oktober 1906 
= Lieuwkje Dekema, eboren te Lioessen La EI A: B ú sens op zondag 21 

—= Elske Dekema, eboren te Lioesze i 
januari 191 8 Et dende 8 

= Hilrje Dekema, gebaren te Lioessens o : 

Juli 1914 Ì Pp woensdag 29 

— Kleas Dekema, geboren te Liaessens op vrijd 1 
december 1915 Se 

— Jan Dekena, geboren te Lioessens d zó 
maart 1917 ns Menn 

60 

= Fokje _Dekema, geboren te Lioessena op vrijdag 21 

november 1919 
— Jantje _Dekema, geboren te Liovessens op zondag 7 

november 1920, zie 1 

== Iii —- 

Bouwe Dekema, geboren te Ee aop dinsdeg 10 april 1838, 

overleden te Lidessens op vrijdag 23 april 1886, 48 

jaar vud. (Hij is eerder getrouwd te Oostdongeradeel 
op zaterdag 13 juni 1863, op 25-jarige leeftijd met 
Lieuwkje Klaver (45 jaar aud), dachter van Klaas Uilkes 

Klaver en Antje Reinders Bouma, geboren te Aalzum in 

1818.) Hij 18 getrouwd te Oostdongeradeel in 1877, 

ap 30-jarige leeftijd (2) met 
Aaltje de Boer (26 jaar vud), geboren te Lioveasens 

In 1851, overleden te St. Wisconsin USA, (Zij was later 

gehuwd met Ace Gerbena van der Woude, overleden in 

Zi-B-1860,) Uit dit huwelijk: 
= Jenne Dekema, geboren tee Aalzun op zaterdag 3 

Januari 1880, zie 2. 

weinderL Klazes Meinsma, geboren te Paesens op zaterdag 

2 ebruarí 1842, Arbeider, overleden te Paesens op 

vrijdag 18 december 1925, 83 jaar oud, Hij ie getrouwd 

te Dostdongeradeel op zaterdag 26 februari 1870, op 

28-jarige leeftijd met 
Janke rs Minne (24 jaar oud), geboren te Niawier 

op vrijdag 18 september 1846, overleden te Paesens 

op vrijdag & december 1931, 85 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 
— Jantje Meinsma, geboren te Paesens op woensdag 5 

mei 1880, zie 3. 

—- IV —- 

Freerk Bouweg Dekema, geboren te Metslawier op zaterdag 
Il maart 1809, gedoopt aldaar op maandag 3 april 1809, 
Arbeider, overleden te Metslawier op doen 16 
januari 1856, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Úost- 
dongeradael op vrijdag 16 Juni 1837, op 28-jarige 
leeftijd met 
denke Piaters Visser, (26 jaar oud), geboren te Ee 
in 1811, Naaister. Uit dit huwelijk: 
= Bouwe De „ gebaren te Ee op dinadag 10 april 

1838, zie 4. 
E Slarske dekens, geboren te Oostrum op maandag 16 

maart 184 
- Pieter Dekema, geboren te Metslawier op donderdag 
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10 

11 

12 

13 

1á 

15 

16 

er 

18 

18 

20 

1} november 1842, Hij is getrouwd te Oostdongeradeel 
op vrijdag 5 juni 1868, op 25-jarige leeftijd met 
Wemelrje Visser (25 jaar oud) dochter van Alle Lolkes 
Visser an Boukje Popes de Vries, geboren te Ooster= 

nijkerk in 1843 
= Wiebe Dekema, geboren te Ee op zaterdag 2Ì februari 

1846, overleden te Metslawier op woensdag 16 januari 

1856, 9 jaar oud, 
Jan Folkerts de Boer, geboren te Lioessens in 18189, 
(Arbeider). Hij is getrouwd te Oostdongeradeel in 1845, 
op 26-jarige leeftijd met 
Hiltje Harmens Dijkstra (24 jaar oud), geboren te Anjum 
in 1821, Naaister. Uit dit huwelijk: 
= haltje de Boer, geboren te Lioessens in 1E51, zie 5. 
Klaas Proers Meinsma, Gardenier, overleden re Paesens 
in 1863. Hij ds getrouwd te Oostdongeradeel in 1831 met 
Elske Jans Hiddema (24 jaar oud), geboren te Kollum 
in 1807, Diensrmeid. Uit dit huwelijk: 

— Meinder Klazes Meinsma, geboren tre Paesens op 
zaterdag TZ februari 1542, zie 6. 

Jasper Douwes Minnema, Gardenier. Hij is getrouwd te 
Oostdongeradeel op donderdag 18 juli 1839 met 
Jantje Beerends Boersma (21 jaar oud}, geboren te 

Niawier in 1818. Uit dit huwelijk: 
— Janke Jaspers Minnema, geboren te Niawier op vrijdag 

15 september 1846, zie 7. 

== Ye 

Bouwe Freerks Dekema, afkomstig uit Anjum, Hij is ge= 
trouwd te Ánjum op zondag 26 mei 1805 voor de kerk met 
Haukje Haijes de Boer (19 jaar aud}, gebaren te Burum 
in 1786, overleden te Ee op woensdag B september 1852, 
66 Jaar oud, Uit dit huwelijk: 
= Freerk. Bouwes Dekema, geboren te Metslawier op 

zaterdag 11 maart 1809, gedoopt aldaar op maandag 
3 april 1809, zie 8. 

Pieter Wiebes Visser, gehoren te Ee in 1779, Gardenier, 
overleden te Ee op zaterdag 1 januari 1842, 63 jaar 
aud. Hij was gehuwd met Ë 
Klaaske Tjeerds. Uit dit huwelijk: 
—- Jenke Fieters Visser, geboren te Ee in 1811, zie 9. 
Folkert Sijbes de Boer, geboren te Lioessens in 1790, 

Arbeider, overleden te Lioessens op maandag 85 juni 
1840, 50 jaar oud. Hij was gehuwd met 

21 Neelrje Crans, geboren te Aalzum in 1787, overleden 
te Lloessens op dinsdag Z juni 1840, 53 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 
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Gardenier, 

= Jan Folkerts de Boer, geboren te Lioessena in 

1819, zie 10. 
Harmen Jimkes Dijkstra. 

Hij was gehuwd met 
Es Wijtzes Dijkstra, geboren te Anjum in 1799, 

overleden aldaar ín 1870, 71 jaar oud. 
Uit dir huwelijk: 
— Hiltje Harmens Dijkstra, 

181, zie 11. 
Broer Klazes Meinsma, geboren te Passena in 1767, 

Timmerman, overleden te Paesens op dinsdag 16 juni 
1846, 79 jaar oud. Hij was gehuwd met 

Wijtske Jans Meinsma, geboren te Paesens in 1770, 

overleden aldaar in 1846, 76 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

— Klaas Broers Meinsms, zie 12. 
Jan Sijberens Hiddema, Linnenwever. 

Hij was gehuwd met 
Antje Meinderts. 
Uier dit huwelijks 
— Elske Jans Hiddema, gebaren te Kollum in 1807, zie 13. 

Douwe Sjoerds Minnena, geboren te Niawier in 1772, 
overleden te Hiawier op donderdag Lj 

februari 1820, 48 jaar oud. 
Hij was gehuwd met 

Aukje Jaspers Hoekstra, Winkelier te Niawier. 

Uit dit huwelijk: 
— Jasper Douwes Minnema, zie là. 
Beerend Klazes Boersma, Grofsmid te Niawier. 

Hij was gehuwd met 
Antle Linderrs Leensma, 

Uit dit huwelijk: 
- Jantje Beerends Boersma, geboren te Niawier in 

1818, zie 15, 

geboren te Anjum — in 

== VI == 

Haije. 
Hij was gehuwd met 

Baukje. 
Uit dit huwelijk: 
— Haukje Haijes de Boer, geboren te Burum in 1786, 

zie 17. 
Wiebe Renzes. 
Hij waa gehuwd met 
Gepke Johannes. 
Uit dit huwelijk: 
—= Pieter Wiebes Visser, geboren te Ee án 1779, zie 18. 
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40 Sijbe Kornelis de Boer. 
Hij waa gehuwd met 

41 Sibbeltje Riemers Riemersma. 
Uit dit huwelijk: 
= Folkert Sijbes de Boer, geboren te Licessens in 

1790, zie 20, 
42 Justus Crans, 

Hij was gehuwd met 
43 Trijntje Jans Talsma. 

Vit dit huwelijk: 
= Neeltje Crans, geboren te Aalzum in 1787, zie 21. 

&6 Wijtze Klazes. 
Hij was gehuwd met 

47 Geeske Johannes. 

Uit dit huwelijk: 

= Aalrje Wijtzes Dijkstra, geboren be Anjum in 

1799, zie 23. 
48 Klaas Theunis. 

Hij was gehuwd met 
49 zieke Jimkes. 

it dit huwelijk: 
= Broer Klazes Meinsma, geboren te Faesens in 

1767, zie 24. 
50 Jan Eesgers. 

Hij was gehuwd met 

51 Klaske Jans. 
Uit dit huwelijk: 

= Wijtske Jans Meinsme, geboren te Paesens in 

1770, zie 25. 
56 Sjoerd Freerks. 

Hij was gehuwd met 
57 Antje Douwes. 

Uit dit huwelijk: 

= Dauwe Sjoerds Minnena, geboren te Niawler ín 
1772, zie 28. 

yaar het den Tandmeester KESNER zijne eer werelscht en ber bedrog woor re 
komen, Z00 waarschuwt hij bij deze zijne geëerde Stad- en Landgenooten, 

det hij geene Dochter heeft die bij In deze Droniele laat tond schooljen of om- 
zwerven, maar dat hij al wat het vak van Tandmeester vereischt, zelfs in per- 
soon vêrrigt. Woont in de Groore Hoagstrsar, teer H‚ no. 71, te Leeuwarden, 
Bovengenoemde Tandmeester zal te spreken zijn Maandag en Dingsdag den 

15 en 16 October te Franeker in Ket Posthuis, en Woensdag en Donderdag 
n 17 en 18 dito te Harlingen, bij pa BOER, fn 'r Haagsche Wapen. 
M5 biedt aan VIER DUIZEND GULDENS, of des verkiezende minder, 

L regen eene jaarlijksche rente van 4t pCt, en onder behoorlijk hijpotheek, 
Adres ten Kantore van Mr. A, D. RENEMAN, Procureur te Sneek. 
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ANTJE SJOERDS VAN DER ZWAAG 
Geb, 26-11-1915 te Kollum 

H‚, Aartsma 

1, OUDERS, 
Sjoerd v.d. Zwaag Gehuwd 
Geb.: 20-9-1884 te Weetergeest 15-5-1909 

Ovl.: 16-6-1957 te Kollum te 
Beroep: arbeider/veehouder ï Kollum met 

Grietje Boorsma 
Geb.: 31-3-1886 te Kollum 
Ovl.: 26-3-1963 te Kollum 

P‚,S.: De ouders van Grietje Boorsma waren: Jan Boorsma 
en Trijntje Kracht. 

Kinderen: 
Trijntje v.d. Zwaag Gehuwd 
Geb.: 20-3-1910 te Kollum G-5-1031 

te 

Kollum met 

Dirk Dijkstra 
Geb.: 9-8-1008 te Burum 
Ovl.: 9-1-1978 te Buitenpost 
Beroep: veehouder 

Aaltje v.d. Zwaag Gehuwd 
Geb.: 26-11-1915 te Kollum 20-5-1937 

re 
Kollum met 

Jan Buwalda 
Geb.: 12-8-1911 re Kollum 
Orl,: 5-6-1989 te Dokkum 
Beroep: secretaris bij het 

nn waterschap 
2, GROOTOUDERS, 
Klaas Haayes v.d. Zwaag Gehuwd 
Geb,: 31-10-1835 te Kollumerzwaag 22-9-1866 
Ovl.: B=4=1907 te Kollum te 
Beroep: Arbeider Kollum met 

Baukje Geerte Klaver 
Geb.: 26-3-1842 te Westergeest 
Ovl,: 9-5-1873 te Weatergeast 

P.S.: De ouders van Baukje Geerts Klaver waren: Geert Anne: 

Klaver en Metje Sierks Koaister, 
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Kinderen: 
Haaije v.d. Zwaag Gehuwd 

Geb.: 6- 2-1866 te Westergeest 17-5-1860 
Ovl,: 18-11-1933 te Westergeest te 

Kollum met 

Grietje v‚d, Schaaf 
Geb.: 17-2-1866 te Westergeest 
Ovl.: Z=1=1964 tre Driesum 

Mettje v.d. Zwaag Gehuwd 

Geb,: 7-2-1868 te Westergeest 13=5=1893 

Ovl.: 5-3-1951 te Zwagerveen te 
Kollum met 

Sijtze Kempenaar 
Geb.: 6-2-1866 Kollumerzwaag 
Orl.: 25-1-1945 Awagerveen 

Geert v.d. Zwaag 
Geb,: 16-9-1870 te Westergeest 
Omstreeks 1900 vertrokken naar Amerika 

Klaas Haayes v‚d. Zwaag her- 
trouwde op 4=B=-1877 ta Kollum 
met Aaltje Postma, geb. 4 

G-4-1850 ve Westergeest, Op 
30-4-1908 vertrok zij naar 

Hoogkerk 

P.S.: De ouders van Aaltje Poarma waren: Heine Fokkes 
Postme en Antje Pieters Westra. 

Kinderen; 
Heine v.d. Zwaag 
Geb,: J-6-1878 te Westergeest 
Op 30-3-1908 vertrokken naar Hoogkerk 
Antje v.d. Zwaag Gehuwd 
Geb,: 20-4-1880 te Westergeest GQaf=1900 
Op 3-8-1907 verrrokken naar te 

Noard=Amerika Kollum met 
dan van der Tuin 
Geb,: 4-2-1874 te Burum 
Op 3-8-1907 vertrokken naar 
Noord-Amerika 

Sije v.d, Zwaag Gehuwd 
Geb.: 23-3-1882 ta Westergeest 25-1-1908 
Op 24-5-1921 vertrokken naar te 

Achtkarspelen Kollum met 
Jantje Nieuwenhuis 
Geb.: &-4-1877 te Drachten 
Op 24-5-1921 vertrokken naar 
Achtkarspelen 
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Sjoerd v.d. Zwaag Gehuwd 
Geb.: 20-9-1884 te Westergeest 15-5-1909 
Ovl,: 16-6-1957 te Kollum te 

Kollum met 

Grietje Boorsma 
Geb: 31-3-1886 te Kollum 

Ovl,: 26-3-1963 te Kollum 
Anne v.d. Zwaag 

Geb,: 6-10-1889 te Westergeest 
Ovl,: 18-7-1890 te Westergeest 
Baukje v.d. Zwaag Gehuwd 
Geb.t 22-3-1892 te Burum met 
Op 15-6-1912 vertrokken naar Tunnis Rozema 

Aduard 
3. OVERGROOTOUDERS , 
Haaye Jacobs v.d, Zwaag Gehuwd 
Geb.: 25-12-1797 te Kollumerzwaag 29-6-1822 
Ovl.: 26- 1-1865 te Twijzel te 
Beroep: Koopman/arbeider Kollum met 

Baukje Seyes Bosma 
Geb,: 1796/1797 Veenwouden 
Ovl.: 17-11-1859 Kollumerzwaag 

P.S.: Baukje Seyes Bosma was een dochter van Sije Klazes 
Bosma en Hiltje Jans 

Kinderen: 
Seije Haljes v.d. Zwaag 
Geb.: 3-12-1822 re Kollumerzwaag 
Sjoerd Haijes v.d. Zwaag 
Geb.: 4- 6-1826 te Kollumerzwaag 
Anne Haijes v.d. Zwaag 
Geb.: 5= 22-1831 te Kollumerzwaag 
Klaas Haijes v.d. Zwaag 
Geb,: 31-10-1835 te Kollumerzwaag (zie boven) 
&. BETOVERGROOTOUDERS, 
Antje Sjoerds van der Zwaag 

YVUIGE LASTER, 
e_ Und rteekenden, Hijke-Feeartsen te Leeuwarden: ‘bergen 

Di: de Bonede 4 op de: stallen techies wal den’ Kastle Ge. a de 
Kae, in wis Groene (Wei e, ter Leeuwarden,’ doof hon aan’ oei naàu wkéarig.on- 
derzoek zĳn ontlerworpen geweest, en verklaren alzan 

Li " 

‘stand’ van dezelve'“nieta"te wenschen’ overlaat” eed de Beide der ‘der 
“stallen, en dat het ‘derihlee” vuige lanter“is; van hem of hem’, welkèshet ge- 
‘tracht verspreid hebben, ‘dat den kwaden "droes: ouder gemelde Paardé ‘staf. 
lingen zuute bestaan. cie 

Leeuwarden W. MOSSEL: 
den B April 1847. H.S WÁGENÁAR. 
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VAN DER WERF(F) — DOKKUM (2) 

D. v. d. Werf 

Van der Werf{(f) vöór 1811. 

Het geslacht WALLE MELTS VAN DER WERFE, 

Het geslacht WALLE MELIS VAN DER WERFF stamt oorspronkelĳk 

uit Oostrum. De eerste maal dat in de registers op de 

huwelijken voor het Gerecht van Dokkum de naam Ven der 

Werff wordt vermeld, ís het huwelijk op 8 december 1748 

tussen WALLE MELIS VAN DER WERFF en ANSKJEN POULUS 

SCHIERINGA, beide te Dokkum. 

Zijn beroep ig pelmolenaar. Op 5 november van het jaar 

1753 kopen zij de pelmolen staande op de grand van de 

grietenij Oostdongeradeel, bij het vallaat onder Oostrum, 

in de nabijheid van Dokkum, Dankzij het doorspitten van 

de proclamatieboseken en registers van koopbrieven van 

Oostdongeradeel vond Reinder Tolsma in deel MIl de koop 

acte van 1753. Hulde! (Zie De Sneuper nr. 12 ran mei 

1990 blz, 17 en 18, waar de koopacte en de situatieschets 

zijn opgenomen.) 
Zij krijgen 2 kinderen: een zoon en Fen dachter. De zoon, 

MELIS WALLES VAN DER WERFF, wordt op 20 september 1761 

in Oostrum geboren en overlijdt in Dokkum op 21 augustus 

1843. Zijn beroep is pelmolenaar,. Hij trouwt in Dokkum 

op 9 april 1786 met JANKE TJEPKES RECEER van Dokkum. 

De dochter, RINSKE WALLES VAN DER WEREF, trouwt op 1Ì 

mei 1788 in Dokkum met JAN PAULUS ANJUMA, die in Dokkum 

is geboren, 

MELIS WALLIS en JANKE TJEPKES krijgen aak 2 kinderen: 

san dochter en een zoon. De dochter, ANSKE MELIS VAN 

DER WERFF, wordt in 1789 in Dokkum geboren en Erouwt 

aldaar op 22 mei 1814 met DOUWE SJOERDS DE BOER, geboren 

in IJlst, maar woonachtig in Dokkum. Zij krijgen 3 

kinderen. De zoon, WALLE MELIS VAN DER WERFF, wordt 6 

augustus 1792 in Dokkum geboren. Zijn beroep 15 

akg Hij overlijdt in Dokkum op 21 januari 1877. 

et huwelijk met JANKE BAUKES FABER van Sneek schenkt 

hem 7 kinderen: & zonen en 3 dochters, De oudste zoon, 

TIEFPKO FREDRIK WALLES VAN DER WERFF, worde op 25 mei 

1815 in Oostrum geboren. Hij trouwt op Ì1l mei 1843 in 

Bakkum met TMENA JOHANNA JACOBA SCHEPERS, in 1823 in 

5t, Jacobiparochie geboren. Hij wordt commissaris van 
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polirie in Dokkum. Zij krijgen Ì zoon en 2 dochtera. 

De zoon is JAN AELBERTH TJEPKOS VAN DER WERFF op 5 maart 

1844 in Dokkum geboren en huwt. aldaar op 16 augustus 

1866 met FROUKJE DIJKSTRA van Dokkum. 

Het leven van Tjepko Fredrik Walles van der Werff ja 

maar van korte duur. Hij overlijdt in Dokkum op 22 

september 1850 op 35-jarige leeftijd. Zijn weduwe 

hertrouwt op 19 februari 1863 met zijn op Eën na oudste 

broer, SJOERD WALLES VAN DER WEEFF, geboren ín Oostrum 

ep 4 oktober 1826 en van beroep commissionaire. Zij 

krijgen zeg 2 kinderen: Tjepke Frederik en Willem 

Frederik. 

De Ze zoon van WALLE MELIS en JANKE BAKKER krijgt de 

naam MELIS, van zijn grootvader. Hij wordt op 25 augustus 

1819 in Oostrum geboren. Zijn beroep wordt commissionaire. 

Hij trouwt in de gemaente Dantumadeel op 21 auguatus 

1861 met MENKE BAUKJE GEHARDA ZELLE, op 5 oktober 1837 

in Utrecht geboren. Of zij familie As van Margaretha 

Geertruida Zelle, op 7 augustus 1876 in Leeuwarden geboren 

en bekend geworden door optreden als oosterse danserea 

onder de schuilnaam Mata Hari, Ae niet bekend. Zij krijgen 

een zoon, WALLE, en een dochter, MARIA ANNA. De jongste 

zoon van WALLE MELIS en JANKE BAUKES ie WILLEM FREDERIK 

WALLES VAN DER WERFF, in Oostrum op 16 april 1829 geboren 

en gehuwd met ARNOLDINA JOHANNA WASSENBERG op Ìl november 

1833 in St. Annaparochie geboren. Zij krijgen, schrik 

niet, 17 kinderen, waarvan 6 zonen en Il dochters. 

Wie belangstelling heeft voor deze familie uit Dokkum 

heeft voldoende aanknopingspuntken voor verder onderzoek. 

Wordt vervolgd, 

Huwelijken Hervormde Kerk van Dokkum 1741-1772. 

Me 23! GPi f 

/Á ee r 7 Áe Ap gegaart 

Sn d. LAFE, Al), nf di6 

de BD. Pre te Greed 
Ee Í 
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SPEURTOCHT IN NOORDOOST FRIESLAND(G6) 

D. J. KAMMINGA 

Juli 1947. De heer J.P‚Wierama uit Leeuwarden verzocht 
bemiddeling om inlichtingen te krijgen omtrent vissers 
kleding om # 1900 heen, langs onze kust hier in het 
noorden. Op onderzoek en navraag bij A.Stallinga, land- 
bouwer en dijkgraaf te Paesens werd ik verwezen naar 

wed. Boersma, die jaren lang een café had geexploiteerd, 
waarin thans haar zoon woont. Daarna ben ik met & dames 
op 9 jul bij haar geweest om inlichtingen. 
Zij bleek van alles uit haar eigen en ouders leven bewaard 
te hebben en wist bovendien er veel van te vertellen. 
Ze stond ons op te wachten in de zondagse kleding en 
de thee was bruin. Alles keurig netjes. (Haar ruim 70- 
jarige nicht, die wij in het café troffen, zei: "O, is 
dit no it stel ût Ljouwert"?) 
Vrouw B. pakte uit en vertelde, waarvan ik zoveel mogelijk 
aantekende, ofschoon het niet zo gemakkelijk is voor 
een man. Over de woradolsters (op een fata) om 1900 heen, 
zei zet î 

Dizze froulju binne it Waad op west. De gripe hat de 
jelt nei efteren, de tinen op'e kant foar, dan kin it 
iesamerke der efter net öfglide. As men nei it Waad gyng, 

hie men de gripe op it skouder, plat, de jelte Foar en 
it amerke om'e earm. Men die wol in stik swilk om it 

folle amerke om sa mear wjirms te hÄälden. 
As jonge froulju mei it Waad opgyngen, hiene se soms 

learzen oan dy net altiten pasten. Wat atrie üt ir bêd 
{men sliepte op los strie) wurde mei in tange der br 

yn treaun om op te faljen, Men droech swarte haakte mütsen 

ya't wurk, net mei hanekan mar mei ribbeltsjee. Ferklaaid 
ia wite. Sneins, as men gjin earizer op hie, in mûtse 
fan senylje- Gouden earizer komselden, meast smel sulver, 
gjin (djoere} floddermütse. Dy senylje mûtsen wurden 
apart knoopt of haakt. Ìt akoart (rok) mei jak wie Fan 

swart tibees (Mya heit, de boekhanneler J.Kamminga, sette 
om tsjerkeboekjes foar de rou ek swart tibee.} 
Soeins droech men fiifsechacht, Fanälds, üt frou B, har 
memme tiid, ek wol blomde (bedrukte) jakken, soms ek 
hielendal blond. On'e hals in Kknobbeldoekje, deis Fan 
swarte wol, sneins Fan kleurde side. Har mem hie by har 
trouwen in blauwe sziden fen om mei blom. Dizze doekjes 
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waarden smel opfoud en mei twa knopen Fêstmakke en op 
side skoud, 

Gewoan droech men in swarte wollen skelk en trije Ônder- 
rokken. De Onderste wie in beverake, de milrok fan bokke- 
baar, de boppeste fan donker bont. Dêroer dea Eiif- 
schachten. Under dizze 1êste in losse bûse apart. Fn 
al dizze rokken sieten 2 büsgatten. As Önderrok die ek 
tsjinst ien fan grein, glêd swart mei maoirré. Hja hie 
ien Öfset mei grien biljertlekken, dy't men yn Dokkum 
ütatoech, dw.s. mei gatsjes en ütskulpingen as 
kasträndsjes. : 

De skoat fan it jak dat men by tige bysondere gelegenheden 
brûkte, hie tige fine ploaikes dy nei it gebrûk wer 
yanaaid wurden. Ek de skelk (swart) hie boppe fine 
ploaikes. Dizze akelk wurde yn't lang tige smell opfaud, 
sa as wen in lekken opfoud, dus yn lange smelle strippen, 
dy dan yn fjouweren opteard wurde en mei de bandsjea 
as in pakje Fêstknoopt en sa bewarre. By it op in oare 

kear opnij brûken sieten der folle skerpe tearen yn. 
le ûnderbroek fan manlju hie An smelle flap en wurde 
nei bandsjes om'e boksen fêstknoopt, De boppebroek hie 
in bredere flappe, 
Mantels koe men net, mar wol in swarte wollen doek, ien 

kear fjouwerkant opfouwe, in smelle atripe dübeld faud, 
dat on de hals en sa mei in spjelde fêsrmakke. Fammen 
hiene wol doeken mei giele en/of blauwe streken, Franje 
neamden hja pluzen. 

Lytse bern krigen de broek can as se skjin wiene, aars 

in rokje. De stof wie ek buka (swart). Froulju droegen 
toffels mei houten hakken, altiten, ek nei tsjerke en 

winters klompen. Learen hakken neamde men Aldwivehakken,. 
Boppe{bloezejein en rok oaninoar neamde men 'kleedsje'. 
Yn'e pronk by Peaske, Pinkster oE trouwen hie men wite 
mansjetten mei rândsjes. Ir befke neamde hja 'foarspel- 
derke', De readbaaien himden hiene in boardsje weryn 
de. gouden knopen, 2 oaninoar as mansjetknopen. It like 
wol Sieusk, Ôp it baitsje hiene de manlju 2 rijen sulveren 
kaopen faaks mei fiskersenbleem. 
Hja wie üt Moddergat en har man hie Fearn. Se praatte 
Ean 'meitse!', 'dy' en 'älde', 
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DE HERBERG en WINKEL ín de BUORREN Nr.l re ENGWIERUM, 

Het stichtingsjaar van deze herberg is niet te bepalen. 
Wel staat hij op een plaats waarvan men zou kunnen zeggen: 
folang er een kerk heeft gestaan, ia daar ook een herberg 
geweest, De herberg leverde de vergaderruinte voor 

kerkeraad en kerkvoogdij en was vaak de verblijf” en 
soms ook de overbiijfplaats van de predikanten. De 
bewoners zijn steeds dicht bij het gebeuren in de kerk 

betrokken geweest, In de Regelkohieren van Oostdongeradeel 
uit 1741 komen we de eerste bewoners tegen (zie het 
lijstje}. 
Volgens de Koopbrieven van O.D, verkopen Jan Kornelis 
en Eelkjen Johannes te ‚…….?... "Op May 1793 aan Harke 
Klazes en Janke Jana, een Huizinge met Herberg voorzien 
van twee kamers, Winkel, bovenkamer, achterhuië en regen= 
waterbak, midsgaders een Schuurke en Hovinge, bomen en 

Plantagie te Engwierum voor 310 goudguldens", 
Deze timmerman/herbergier/winkelier vertrekt in 1801 
naar de herberg op de Nieuwe Zijlen (beneden). Hierover 
lezen we in de Koopbrieren: "Harke Clases Timmerman en 
Castalein, heeft verkocht aan Sjolle Merkus (Wieringa) 
en Sieuwke Sapes een Huizinge met Herberg voorzien van 
drie kamers, achterhuis, regenwaterbak, Timmerschuur 

met aanwerven ten Zuiden van ganoemd huis met de daarbij 
behorende Hovinge en Tuin met Plantagie, de Straat ten 
Oosten, Hendrik Sjoeks ten Suiden Tomaa Doedes en Jelle 
Wytzea ten Weaten, het Kerkhof ten Noorden. Voor de Somma 
van 800 Gulden. 12 Mei 1801. 
Deze Sjolle Markuaverzorgde buiten de Herberg en Winkel 
ook nog een bodedienst op Dokkum (per kar of schip?). 
De. vorige timmerman/eigenaren hebben ondertussen wel 

voor enige uitbreiding gezorgd. Er ís aen kamertje bij 
gekomen en het schuurtje ie een schuur geworden, 

Zijn zoon en opvalger Kense Sjolles Wieringa blijkt nog 
de bijvakken uit te oefenen van slager en vlaashouwer, 
en tevens nog op te treden ala veaarte. Deze kont ín 
de Díaconieboeken herhaaldelijk voor als leverancier 
van Schaapsvleea à 25 cent per pond. 
In de opnameboeken van het Huis der Tuchtiging te 
Leeuwarden zijn op 8 november 1819 ingeschreven: Rense 
Sjollea Wieringa, 20 jaar, smidsknecht, en Cornelis 
Gerbens Tuma, 18 jaar, timmerknecht, wegena wederzijdse 
mishandeling. Rense heeft 6 weken hechtenis en 8 gulden 
boete en Cornelis 1 maand hechtenis te verwerken. Rense 
heeft later de smidshamer ingeruild tegen het slagersmes. 
Of de hechtenis van Rense en Cornelis de wederzijdse 
verstandhouding ten goede is gekomen, vermelden de 
kronieken niet, 
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Menne Hendrika Bremer was de volgende kastelein/winkelier, 
Deze komen wê ook tegen als dorpaontvanger, en in de 
rekenboeken van de kerk als oproeper en incasseerder 
van de fÉloreenplichtigen, klokklipper, kerkachoonmaker, 
kaarsenopsteker, &nzZ. enz... In het dorp een manusje van 
alles. 
Zijn zoon en opvolger Taede Minnea Bremer bleek in de 
herberg zelf Één der beate klanten te zijn. Na een poging 
tot afkikken elders is hij toch aan de drank te gronde 
gegaan. Zijn vrouw Feikje Bierma heeft nog een tijdlang 

het bedrijf gerund, Deze atond bekend als een aoctaal 
voelende vrouw, Na haar hertrouw en vertrek uit Engwierum 
ging de herberg sluiten. 

De winkel werd voortgezet door da nieuwe eigenaar Taeke 
Fennema tevens koopman éen gstoombootondernemer, Hiermee 
verzorgde hij het vracht= en personenvervoer van de Nieuwe 

Eijlen naar Leeuwarden: veel veevervoer en landbouw- 
produkten. In de 20-er jaren werd een bus aangeschaft 
voor personenvervoer, die zaterdags ontdaan van de 

zitbanken dienst deed ale bestelauto vanaf de boot naar 
de winkeliers enz. Later is het watertransport vervangen 
daor het wegtransport. De Kkruidenierawinkel is tot + 
1954 gerund doer een drietal dochters. 
Nadat Jan Zuidema de winkel nog heeft verbouwd tot 
supermarkt, sluit Egbert Loonstra de rij van zakelijke 
bewoners van dit pand en heeft het helemaal ingericht 
als woonhuis, 

WIERINGA, 

Sape Bienzes, gehuwd met 7, geb. Ì. 
Kinderen: Hrlck geb. 17-9-1676 

Keincke geb, 16-5-1686 
Martzen geb. 12-2-1688 

Renske geb. 10=5=-1691 
Biense geb, 23-9-1694 

Bienze Jacobs, gehuwd met 7, geb. 23-9-1604 ta 7. 

Kinderen: Jacob geb, 11-12-1712 te Ee 
Sape geb. 5-3-1716 te Engwierum 
Rinse geh, 2-4-1719 Dr 
Bauck geb. 13-9-1722 bt 

Sape Blenzes, gehuwd met Froukje Pieters op 25-8-1743 

te Engwierum; 
geb. 15-3-1716 ta Engwierum 

beroep: winkelier



Kinderen: Bienze geb. 6-3-1746 te Engwierum 
Bienze geb. 3-4-1747 sin 

Martzen geb. 2-7-1748 Eb 
Jacob geb. 24-4-1751 1 
Jacob geb. 20-8-1752 + 

Eelkjen geb. 3-2-1754 1. 
Pieter geb. 5-5-1756 wë 

Sieuke geb. 12-8-1759 11 

HERBERGIERS BUORREN 1 TE ENGHIERUM 'By de Greate Bak! 
Bron: Bevolking Burgerlijke Stand CH) 

en Reëel- en Speciekohieren (S} 

1741-1759 Reinder Hylkea 
1759-1771 Cornelis Sikkea 
1771-1785 Douwe Douwes (5) 
1785-1801 Harke Claais X Ybelrje Hendriks (5) 

(zie Sylaterwei 21) 
1801-1839? Sjolle Markea Wieringa (5) 

Sieuwke Sapes (zie afschr, koopacte) 
1839-1869 Ranse Sjolles Wieringa (B) 

Henke Douwes Douwma, tevens slager en veearta 

1869-1890 Menne Hendriks Bremer X (B) 
Elizabeth Dijkstra en Antje Feenstra 

1890-1910 Taede Mennes Bremer XK Feikje Bierna 

Herberg very en; een winkel, 

1914-1940 Taeke FennemaCl863-1939) X 
Ytje de Vries{l864-1946) 

1940-1954 Gezin Fennema: Trijntje(l897-1953), 

Saakjae(1808-1056), 
Faulina(1900-1953). 

1954-1967 Jan Zuidema X Detje Kedzer 
1967-1982 Egbert Loonstra X Tjitake Zuidema 

Winkel vervallen, 

1982 Harm Feenstra 

Elizabeth Duasenbroek 

KASTELEINS of TAPPERS in het herbergje 'Op de Old Faert' 
Dodíinga Wei 

1839-1880 Tjibbe Klazes Gaasterland 
Freerkje Douwes Borna 

1850-1890 Jan Johannes Meirink 
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1910-1941? Brand Dijksetra(1887=1963) 

1941-1197 Renze Br, Dijkstra 

1890-1910 Durk Jans Aartsma{l857-1048) 
Liesbeth de Boer 1866-1047) 

   

       

     

Aaltje Wierstra(1887-10970) 

Antje Hoogstra 

Smederij te Engwierum van ca, 1770 tot 1960 

Bewoners: 

1. Johannes Bartels gehuwd met Frje Kinperts 
2. Jan Harmens 
3. Hendrik Leenborg gehuwd met Aagtje Jans 
4. Mient Jans Faber gehuwd met Idske P. de Bruin 
5. Metake v.d. Veen gehuwd met Faekje E‚ Ruys 
6. Johannes Broekatra gehuwd met Geeske de Vries 
?. Willen Cordel gehuwd met Geeske de Vries 
8. Johannes Cordel gehuwd met Maaike Veenma 
9, Hendrik Witvoet gehuwd met Maaike Bosgra 
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DOKKUM IN GEVELSTENEN. (3) 

W. K. Smits. 

  

Boteratraat 13/17, Kadastraal no. A 3233, ontstaan uit 
2693, daarvoor uit Ad57 (1822). 

De gevelsteen zit hoog in het pand, anno 1994 van Straat- 
sma. In de panden A257 en A259 is sen vrij grota brouwerij 
gevestigd geweest met rechts een afloop naar de kelders. 
Deze hadden een uitgang aan het Nauw. De versiering van de 
steen is duidelijk 18e eeuws, maar er wordt geen jaartal 
genoemd. Hij ia heogstwaarschijnlijk geplaatst daor Elaa 
(Eelze) Inia, die naast burgemeester, vroedaman en raads= 
lid aolt eigenaar was van da brouwerij. Hij bezat, samen 
met zijn vrouw, ook herbergen in Paesens, Morra, Ternaard 
en Damwoude. In het wapen van Eelse Inia (zie afbeelding) 
vinden wa de Eenhoorn terug, vergezeld van twee kruisende 
balken en aen kroontje. De Eenhoorn van haet wapen As 
mogelijk de aanlsiding geweest tot da keuze van de afbeael- 
ding op de gevelsteen. De drie panden lopend richting de 
Markt behoorden alle bij de brouwerij, en wel An de func- 
tie van brouwhuis, mouterij en zaadpakhuia. Na de dood van 
Elso Inia zette waduwe Trijntje Tjaerdts Fogelsangh het 
bedrijf tot haar dood nog voort. 
In het Gilde=kasboek van 178% wordt Gerhardus Riemerama 
ala eigenaar genoemd. 
Later ging het steeds minder ging met de bierbrouwerijen 
in het algemeen (dit tan gevolge van de opkomst van dae 
wijn, koffie en thee). De panden werden toen verkocht aan 
Benedictus van Staanwijk (1832), een wijnhandelaar. Hij 
hleef eigenaar tot 1897. 

De historie van A259 vangen we aan in 1739 toen Jan Rita=- 
kes eigenaar en gebruiker was. In 1779 heeft hij het pand 
aan grietman A. Visscher verkocht. Na diens erfgenamen 

treffen we de weduwe van Jetze de Vries An 1789 voor 't. 
serst aan op de eigenarenlijst. In 1800 kwam het percaal 
in bezit van da familie Talma, achtersenvolgens Nicolaas 
Jahannes, Johannes Nicolaas, Jacobus Nicclaas en Aritiua. 
De laatste heeft het vóór 1832 verkocht aan Benedictua van 
Staanwijk, wijnhandelaar. Na het percaal meer dan 65 jaar 
in zijn bezit te hebben gehad, heeft hij het An 1897 
tezamen met A257 varkocht aan Pieter van Slooten, avanaens 
een Wijnhandelaar, 
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We zien dat beide panden, A257 en A259, eigendom van P. 
van Slooten ín 1913 werkocht werden aan Hendrik Egberts 
Sipkes en Douwe Annes van der Meulen. Deze Douwe Annes van 
der Meulen was families van Hendrik Egberts Sipkes, de 
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latere 'VEGE' grossier. 
ouwe Annes van dar Meulen, manufacturier van beroep en 

wanf 14915 alleen eigenaar, heeft het ene huia (A2692) in 
1926 aan Martinus Hoekstra verkocht, die ook het hoekpand 
aan de overkant (M185, op de hoek met de Grote Bread- 
straat), ín gebruik had als mandemakerij. Toen de zaken 
voor Martinus niet meer za goed gingen, heeft het woonhuis 
in 1949 aan de winkelier Antoon Feanstra verkocht, die 
samen met z'n vrouw al Inwonend was bij de Hoskatra's, 
Feenstra begon er in 1949 een galanterie-winkel. In 1955 
kuam daar doer een Angrijpende verbouwing, waarbij o.a. de 
vevel werd veranderd, speelgoed hij en veel Dokkumers 
hebben zich sindsdien vargaapt aan het speelgoed in de 
rechter etalage. Feenstra was vooral hij de jeugd een 
goedaardig persaan, van hem mocht je ook wel eens alleen 
kijken in de winkel. Zijn rijzige vrouw daarentegen hoe- 
zemde nogal wat ontzag in en als zij alleen in de winkel 
was ging de jeugd niet naar binnen. Dan moest je een 

hoodschap hebben of jeta willen kapen. Mevr. Feenstra Waas 
een zuster van de bekende Das. Runia die aan de Bronlaan 
gewoond heeft en later zendeling werd. Antoon Feenstra, 
een domineeszoon, verkocht zijn zaak aan G. Bosma in 1977 

en daor hem werd de speelgoedzaak voortgezet, Later werd 
nok het pand ernaast (A2691) overgenomen doof G. Bosma van 
de arven. Zijn vadar Catrinus Bosma had een drogiate- 
rijfparfumaria=groothandel. Hij had destijds het pand 
gekocht van de Roolvink's, die een margarinebedrijf had- 
den. Daarvoor heeft ar nog aen viertal jaren de fa. Wist 
ingezeten. Zij kachten het in 1921 van de familie van der 
Meulen. Na een verbouwing werden beide panden tot aan 
geheel gemaakt. Dit was In 1982. 

Het hoekperceel A257 (met de gevelsteen) kraag als aige- 
naar Pieter Cornelis van der Meulen. Later werd hiervan 
Timotheus 6. van der Meulen, gehuwd met Antje Wiersma, de 
eigenaar en hij verkocht het in 1944 aan Geert Straatama. 
Teza heeft het geheel in 1947 verbouwd en in 1959 werd het 
pand opgenomen In een Vennootschap met zijn zoon. Daarna 

volgde sen sloop en werd de tegenwoordige winkel met 2 
bovenwoningen gebouwd met als eigenaar dhr. E.Straatama. 

Tet op heden zijn in de panden van Bosma nog de sparen te 

zien van doorgangen naar de andere panden Baie uit de 
lijd dat de brouwerij erin zat en op de vele ouda stukjes 
muur is later verder gebouwd, 
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TOPONIEMEN en BOERDERIJEN uitde PROCLAMATIEBOEKEN (12) 

Zie voor voorwoord en bedoeling Sneupers 12 en 13. Het genoemde cij- 
fer is de bladzijde uit het Proclamatieboek: 104v betekent de ongenum- 
merde achterkant van bladzijde 109. Ter oriëntering is hier en daar aan 
de rechterkant van onderstaande bladzijden (uitspringend) het jaartai ge- 
noemd waaruit de akte afkomstig is. 
Dit is de laatste aflevering van deze serie. Als vervolg op deze serie 
bronnenuitgaven kunt u indexen verwachten van de Weesboeken van 
Oostdongeradeel (een eerste proeve daarvan stond in Sneuper 18, 
maart 1992). De uitwerking van dit projekt wacht op de verfilming van 
het nedergerecht van Oostdongeradeel. Zodra de fiches op de leeszaal 
van het Streekarchivarlaat te Dokkum aanwezig zijn, kan gestart worden. 
De volgende serie akten komt uit: M2 : 1621 - 1641 
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 97 

89 Landt te Dyxhorne “op de luike Scherne” te En 
nn Cg A EN nn 

89v Drie pm greidland te Ee, leggende op de heijde 
ai Gerrit van Wytema koopt 12 pm op Oitterp “int graat Mienschar” 
Sly Jelle Jangha verkoopt weer land uit de sate 
ga Claes Symens koopt sate op Abbewier, gebr. Evert Ariens, TO pm, 7 

huiĳrjaaren, 24 Mor, gekocht van de erfgenamen van wijlen de Coronel 
Frans van Ronselá 93 og, Schwarzanbergh versoeckt t niaar 

9av _Gerloff Jans koopt brauweris te Anjum 
94 Negen pm graidlandt opt oost van Doccum “de Ticheldobben” genaemt 
96v Drie koegrasen in de buierafenne (1 1/2 flor.jen drie lotten in de paelfenna 

U flor.) te Metslawier 

A7v Huis "het prestera hoff” lan westen 
98v _PybaThopmae koopt land in Allersma zaate op Outterp, zalf bewoner 
ga Int Meenachar tusschen het Nieulant en de Dyxchorne te Engwierum 
89v Ineen meanschar bij de nieuwe koij, te Ee 
102v Vijf pm “de greiden” genaamd le Lloessena, de groene wegh ten noord=- 

casten 
103 Vijf pm “de oldfan” te Lioessens (in stuk van 13 pm), de groens wegh ten 

zuiden (belde stukken gekocht van Johannes en Foppe Minnes te Nijkerk) 
104v De smitterie te Lioestens 

105v_Minnematerp ie Anium, ook: de barnde kamp (koljwegh ten NW, de 
Oldfenne, de Aepe fenne, Minnematenne, de Ossafenne 

106 Hetlange land, aigendom kerk Matslawier 1632 
106v Pieter Jarichs Cooyckar ende Anna Tierx tot Engwierum 
106v De Tryne Finne tot Anjum EE 
109 De smitterie tot Paesens 

100v 

111 

112v 

116v 

117 

117 

11äv 
114 

110v 

120 
121w 
12av 
123 
126 

151 

151 
154 

154 
158 
158v 
159v 
150 
160v 
180v 
181 

125 
127 
127v 
128v 

128 

130 
131 
132v 

1443 

Verkoop land in Moijntema Sate ie Nes (d.i. Westdongeradeel 
Schwarze koopt 1/8 van 61 pm in Foackma te Ani ht | wants jum, gekocht van 

Oe re attekoaet 8/8 van Foatsma, Amf var Jacob Geerts CS, voor 
ag 

Claes Symens Hoeck koopt 90 gg esauwige renta uit Faokma ondar Ezuma- 
zijl, uit 45 pm land, gekocht van Aabe Fosloffs 
Huijs, ahwaar het grauwe peert uijfhangt, te Anjum, 1650 gg 
Behr antenne de ee le 

onder t huis, gekocht van Lieuwe Symens vaar 4100 gg, niaarvarsoeck ve 
Joncker Auardus van Asanga CS ea Ri 
Huis, habbende de mullan ten oosten, Anjum 
Land in “Aanglummer puta hemrlok, de Tibenarijd ten zulden 
Verkoop 38e pm in Loenia sate Ie Es, koper Pieter Dirx, zijnde 33 1/2 pm 
onder hat huis, gekocht van Folkert Luitiens voor 4000 gg 
idem 11 pm In Loania, zelfde kopers/verkopars, voor 1459 gg 
8 pm te Nijkerk “het Schout” 
Huls alwaer de Witte Swaan uithangt, te Anjum, 1200 gg 

em 

Huis, hebbende de schole tan zuijden, te Ea 
Douwe Bockes Jennama Koopt 26 pm (onder het huis beciemt) en nog sens 
25 pm verwandeld met Geiake Jilderts (Anjum?) 

Verkoop Altena bij Dokkum, 950 og + een huis verwandeld 
1 1/2 gg esuwige rente uijl Donia Sate tot Anjum, bewoner Jan Aabes, 

gekocht van Lieuwe Ryxma voor 24 gg De Suierf int 

Huis “de falom” genaamd te Anjum 
De mullenwier, te Lioessens 
De Morsloot onder Morra 
Huls te Liosssens, de achole ten noorden 
Jongerleensland te Paesentu 16:35 
Land uit de Sate Barwagan te Engwierum varkecht 

idem, Harmen Oantses qa, 22 1/2 pm 100 59, gekocht van Reijner Hendrix 
en Grietia Feddes en Jacob Feddes 
Huls, hebbende het Jungerlwens huijs ten oosten, Lioas 
tLwekpadt te Morrha EEEN 
Verkoop land uit Rommerlama sate te Engwierum 
Huis te Metslawier. ‚hebbende de opwach naer Fridshuls ten castan, ‘thoge pat naer Ropta ten noorden 
ene Gerrits bakker te Leeuwarden koopt sate te Gostmahorna, genaamd 

Faijtema voor 3000 gg, gekocht van familieleden Gratema, niaarversoek 
Rompt Jacoba 
Huis tot Aanglum op teerd van holdinga buisren 
De Hasekamp onder Hantum, 11 pm zen 
Wanende by da tille opt oost van Dockum 
Zee koegrasen in Metslawierslor buierfenne twee iotten in de Morstar 
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133 

134 
134 
136 
130 
138v 
143 
1d 

JAdv 
145 

147v 

184 

184v 
145v 

146 

Claes Syrans Hoeck tot Leeuwarden koopt aan kleine sate tot Anjum, 
bewoner Ysbrant Annes, 28 pm, 10 huurjaren, gekocht van Jacob Bras 
voor 65 gg 

1 pm gelegen in Tüfenne in Jepma Sate te Anjum 
Een Mad Miede In de Bant 
Land te Ee, de dyokvoet ofte schapagrmesen ten noorden 
Land "in de lutka scherne” te tn 
Beswaerl met een half roede dyck gelegen in Watnawiel onder Engwierum 
Buitendijks land ta Pasans, t Jongerleen ten zuiden 
Land op Pasemer Wal te Nijkerk 1634 

Exacutorlale verkoop van een huis en kalckwarck, Eesmazijl 

Freerck Clasen koopt sate te Eesmazijl, Hobma genaampt, 33 pm, 13 gg 
eeuwige renta, gekocht van burgemeester Willem Lourens voor 2435 gg, 
jad pdga deed 

van Meckema koopt half J te Ee, 32 pm, van Tlaerd “aem langa em, gekocht 

1/2 pm boulant, d' oxen aan de Hellinghwech te Anjum 
2 pm op de Morswarvan 

bee EEE TOP dh Ome" Tjd Tl “opde Bian” 

Huis te Anjum, t houtsteck tan o, t gasthuijs ten westen 
verkoop van huijs en hoff en halve hoijschip met da gerechtigheid vant Veer, 

Huis cum annexe mat de gerechtigheid de Tap staande ” chans” 
onder Anjum en me mr 
Twee Calckovens cum annesda buijten de halve maenspoort 
Huis, hebben t grauwe peert ten oosten, te Anjum 
Een pin land te Lioessens, t cortlant 
Land in Ryxma Sate ta Anjum 
Rente uit Scheltema Sata tet Tibma 
Verkoop land uit Sytama Sate te Licessens 

Executoriale verkoop Munnlckhuijs te Anjum, bewoner Tyaerd Andries, ten 
profijte van Jan Pyttera armevogt, tan nadele van Simen Fransens (bl.1 74 

De Claycolcken, Anjum 
Tamme fenne te Anjum, de Hellinghwech ten westen 
Verkoop Altena bij Dakkum voor 1900 gg 
Hebbende de Witte Swaen ten westen, Anjum 
Twaalf pm “d ” bestaande uit 4 en 8 pm op de Engwieru 
Mieden, het Mandeland ten Zuidoosten, eenn valde atria) 

De amitterie ta Ee 
Tierck Tialiinghs verkoopt veel land te Nijkerk 
Denn enen ven derd Ut Harre Sate 1 Be 
Executoriale verkoop op iaulant te Engwierum, profijte 
Wallngh Jans, ten nadele van Lieuwe Symens en van 
Muncke Colcken, d Riad ten westen (Lioessena?) 

1847 
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187v 

18 

188 

180 
195 

208w 

208 
20av 

212 
212 
215v 
216 
21u 

218 
218 

220 
222 

223 

22e 

aar 
22e 
228 

Dr Nauta en Riemerus Haring kapen sate en landen tot Teerd onder Anjum, 
49 pm, Kd isdije, weijd ala miedlanden” neg 9 huurjaren voor Dirck 
Tyer, ge van Douwe Bockes Jennema voor 3552-14 gg lidem 6 
pm: „ome kamp ofte fenne) 9 Tan 
Andries Harckes koopt 1,3 deel van Bolta te Anlum, 78 pm, zelf bewoner, 
hang ent aan, als lasthabbar van Roorda 
& 

Ebel van Meckama an Frans van Humalda kopen 3 Humalda plaats 
Ea daar hen zalf beweerd gare Dn Ä 
Luttis Scherne te En 1638 
Land uit Hornstra te Ee 
Jahan Onuphrius Vrijheer thoe Schwarzenbergh koopt sate te Pasaans, 25 
Wons Fleurzn (?) gabruiker, gekocht van Naltie en Nieske Jans vaar 

_ 1639 
Douwe van Aylva koopt ante te Metsiawier, 50 pm van Hector Meijnsma als curator Roorda kinderan & 79 nere 
Juke{?) Claes kaopt sate landts 190 pm onder ce, Aabma ge naamt, 
bewoner Beiske Jelmers weduwe, gekocht van Douwe Bockes à 62 gg 
De erfgenamen van Douwe van Aylva kopen Jaersma tot Metslawler (Sate 
afte State) “met een claijn huis en twee hlemingen” daor wijken Aytva 
gekocht van Marco Verspeeck, secretaris van Oostdongeradeel, die er nog 
mag blijven wonen zolang hij sacrataris van deze gemeente is, 2900 gg 
Vier pm "de jalan” genaamd onder Sybrandahuis 
Verkoop panwerck en calckwarck net buiten Doccum 
Lambertus Beijma koopt 33 pmte Ee, gehaelis 67 pm, Take Scheltinga 
heeft de rest, gekocht van Pytter Dirx à 60 gg 

Zes pm “die ham” by Esmazijl 1640 

Huls thulin en twee calckovens en de laaakhuijs te Ezumazijl 
Zes pm “de oude dyck" te Licessens 
Juck Gerbrandt van LiauGkema koopt laslda te Lloessens, 100 pm, 
gebruiker Pytter Assgas, 35 for. gekocht à 65-T gg van Yomslig van Unia, 
wad, Dauwe van Roorda 
De Ticheldobben onder Dokkum 
Lalie Ysbrant koopt sate te Lioessens, 73 pm, bewoner Tizerd Pyttars, 
gekocht van Fredericg Ludowyek van Aytuema, 8000 gg 
Verkoop delen uit Loniate Ee 1641 
Gerrit van Loo koopt sate te Engwierum, 40 pm, gebruiker Wopke Jaltas 
{+buitendijkse landen) gekocht van Julius Mockema de Unia á 29 og 
Johan Onuphrius Schwarzenbergh op Hoidinga te Anjum koopt satal?} te 
Anjum, de olde dyek, 21 1/2 pm, Claas Symense gebruiker, gekocht van de 

weduwe van Pytters Aeltses (nlaerversoeck) 
Lotten in de paslfenne te Metslawier an Koegras in de burefenne 
Huis op de Trappen staande te Anjum 

Huijs atwaert grauwe peert uijfhanght, 760 gg 
Rinse Mammes toe Clein Jaarla, Wetsens 
Garrit Gerrits koop! Jannema Stats ta Licessena, 65 pm, Mintie Sybrens 
bewoner, 14 for +5 realen, gekocht van Pytter Dionysius, niaar van Wybet 
Gerlaffs Jennama 
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Curlosa Aflevering2 D.A. Zwart 

  

Het volgende vreemde voorval kunnen we plaatsen onder de 
noemer: “wonderen der natuur”. 
Het gaat over een intelligente rat, die een lieftallige dame “het hof maakt |" 

Oostergo, 2-12-1905 

Ean rat in den frein. 
Een dame stapte eergisteravond te Eindhoven ín den trein 
naár Breda, 
Ze trof het: heelamaal alleen in aen damescoupé. 
En het was er lekker warm, zoodat zij behaaglijk haar rug 
in de kussens drukte, het hoofd achterover neeg en al met de oogen 
begon te knipperen 
Maar wat kwam daar geslopen uit den linkerhoek ? 
Een beest ? De dame wreef zich de oogen: twee gifjes in een spits 
grauwkleurig kopje gluurden haar angstig aan, 
En de menschelijke blik antwoordde niet minder angstig. 
Wip, daar zat het beest op de bank. Het krabde met zijn pootjes 
op het kussen en de lange staart veagde heen en weer over 

Jawel, het was een rat. Een heusche rat, waarvan je weet, dat ze huizen 
op donkere zolders of in krochtige rislen, dach waarvan je nooit 
een exemplaar zoo vlakbij ziet… 
Hu, wat 'n griezelig gedierte. Ai, daar wipte het over naar de andere bank, 
de bank waarop de dame zat helalemaal alleen. 
Ze frok haar schouders omhoog van angst, en haar handen groef ze 
diep in haar mof. Gelukkig, dat hij weer gauw naar die andere bank sprong. 
Doch daar was hij alweer terug. En weer naár den overkant. 
En weer terug. 1 Was of het beest een proef wilde geven in zijn 

Eindelijk werd hij moe van het springen. En vlak bij de eanige passagier 
van den dames-coupé bleef hij zitten, 
zijn lenige hals gerekt, zijn git-oogjes scherp onderzoekend zijn 
mederelzigster, 
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Och, f scheen hem een goedige dame. Zij verroerde geen vin; bleef maar 
roerloos zitten staren naar het net aan den overkant. 
Wel waren de gelaatstrekken 'n beetje vertrokken, Mlosofeerde onze rat 
verder, maar boosheid sprak er niet uit. 

Hij kwam nog een stapje nader. Hé wat 'n mooide bant had ze om. 

En wat hingen daar dikke staarten aan. — 

Neen, mear dat moest het ratje nader onderzoeken. En het beestje 

stapte parmantig op de menschelijke knie en aaide met zijn kopje | 

langs het mollig warme bont, en krabbelde eraan, alsof het zijn 
eigendom was. 

Van tijd tot tijd keek hij op naar het menschelijk gelaat, doch dat 

staarde maar steeds naar het netwerk en geen der ledematen 

Ze had nog nooit zo'n angst doorstaan, verhaalde ze later. 

En de conducteur keek erg verbaasd, toen hij in Bokstel het 

portier opende, gen gil hoorde en een beest langs zich heen voelde 

De dame had toen eerst durven gillen en de rat had ‘m gesmeerd, 

zoo gauw hij kon. 
  

„+ * Gisteren in den laten avond overleed al. 
hier, zacht eo kalm, ín den ouderdom van 
83 1/g ef onze waarde Vader en Behuwd- 
vader LLEM GEERTS ATSMA ; treft het 
ufstorven van een besten Vader zeer amartelij 
wij zijn integendeel dankbaar ann Gad, 

ons dit bij de ded nen erik te meer zijn 
ij dit bij 6, ij ej 

lings ‚ ie pete An ion met ate pi 
ran I, en daardoor eten ree Ln heer 

medemaken, met levensgevaar gevechten bij- 
wonen, gepaard met kommer en ‚ ter- 
wijl hij eindelijk uit Paolsch-Pruissen, als de- 
gerteur den Folpshundachen badem weder mogt 
bereiken, cn aldaar door de-Voormieni î 
in die mate met tijdelijke middeten werd ge- 
zegend, dat met die stille bedaardheid, w 
hem in zijn gansche leven steeds cigen was, 
en tot dezen hoogen ouderdom 

Fr 

Uitwellingerga, 24 April 1874. 
Uit naam van Kinderen en Behuwd- 

kinderen, 
F. W. ATSMA, 

B5 

   



REAKTIE GEVELSTENEN, 3. 

Tj. Breemen. 

Betr,: "De Gulden Butterton” 
(Sneuper Nr.l Maart 1994 Hummer 27} 

Het artikel met grote belangstelling gelezen (wat zou 
mijn moeder van de Sneuper. genoten hebbenl). Bovenaan 
bla. 22 blijkt een hiaat in de opsomming van eigenaren 
van 1832 tot 1878. Daar Tjalliag van der Waude mijn 
grootvader was, hen ik dn het bezit van enkele koopactes! 
Op 18-12-1877 biedt Tj. v.d. Woude de Boterton ter 
publieke verkoop aan, te aanvaarden: 12.,5.1878. Ala koper 
wordt genoemd: Pieter Toornatra (v/h vellenpakhuis) en 
zwager van Tj. v‚d, Woude. Daar ik maar 1 acte (de copie) 
heb, weet ik niet of P.Toornstra ook de definitieve kaper 
is geweest, of: dat Tj. v.d. Woude besloot het pand zelf 
te houden (dan zou hij dus de verkoop hebben moeten 
intrekken, wat zonde van het notarisgeld is). 
be bewuste acte bevat wat doorhalingen. Er heeft gestaan: 
„Ftizinge m. erf en grond te Niawier, kad. Gem. Nijkerk 
„sectie B Nr, 1157 enz. door verkoper door koop verkregen 
„Pid acte 17-1-1872, zelfde notaris (F.J.v.Slaaten) L'urd. 
ingeschr. 8-3- d‚a.v.” 

Deze hele tekat is doorgehaald en vervangen daar: 
„retzestraat Wijk A Nr 26, kad,: Sectie A Nr, 227, huis 
„roet 20 ca. van ouds: "de Boterton" genaamd. Door 
„’*rkoper verkregen bij p.v. van verkoop van 10 en ?2á 
„der. 1876 zelfde not. L'urd,: 22-12-1876, deel 712 
Nr. 92," 

Ik dacht dat hieruit blijkt dat Tj. v.d. Woude de Botertan 
geerfd heeft, Maar van wie? Daar ben ik zeer benieuwd 
naar en zou het hiaat misschien deels opgelost kunnen 
worden. Frans Alles Klaver (1832) ia in elk geval, bij mijn weten, geen familie. Wel eterft 21-B-1876 zijn 
schoonmoeder Alexandrina Henriette (Mellema) maar daarvan arft hij wel á& andere huizen, maar geen “Boterton", 
{Hij erft: a} huis a/d Oostersingel — blijft in zijn bezit — acte 11-10-1876 Nr, 122 en 130 d.d. 13-10-1876 deel 78 fol, 106. b) huis Keerweer. c) huis Ke 1 
en d) huis en grond te Metslawier) ) hu ppelstok 
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PASTORIE TE WAAIENS 100 JAAR ! 

Ineke d'Achard van Enschut 

De gedachte, die ik vorig jaar kreeg, toen ik er aan 

dacht, dat de paatorie in 1994 zijn 100e verjaardag zou 
vieren, is bijna werkelijkheid geworden „……. 

Het idee, om over de geschiedenis van de pastorie en 
haar bewoners eens iets op papier te zetten, heeft 
inmiddels vaste vormen aangenomen, U kent dat wel .….…..…, 

je speelt eerst slechts met een enkele gedachte, daarna 
spreek je erover met anderen, je gaat vervolgens op 

onderzoek uit en komt dan terecht in het archief, Je 
zoekt „….…., je speurt «…….… anderen zoeken mee, raken 
vervolgens óók enthousiast en van lieverlede ben je zb 

begeesterd, dat je niet meer van ophouden weett 
De &ën weet dit, de ander weet nog meer, je gaat naar 
het Frysk Literait Museum, de Bibliotheek en weer naat 
het archief. Je gaat oudere mensen uit de omgeving 

bezoeken en dan bemerk je, dat het eigenlijk niet om 
‘jouw! huis gaat, maar dat het om "het huis van de 
daminee!' gaat. De pastorie op het terpje te Waaxens is 
WEl degelijk een stukje 'gemeengoed' geworden. 
Menigeen heeft hier als kind catechisatieles genoten 
of bijbelverhalen aangehoord in de gezellige tuinkamer 
van de dominee, Het was Gosling de Jong (een oud-inwoner 
van Brantgum) die hierover in 1978 in de krant har 
volgende schreef: 

“Eens waa dit huis het geest'lijk centrum onzer jeugd 
wij kwamen er bijeen kot debatteren, 

al noemden wij het sober "fragelearen", 
om ons te scholen in het pad der deugd." 

Ea als ze ouder waren, werden ze lid van de ‘Rijzende 
Kerk! of de latere 'V.C,.J.C.' of nog weer later van de 
'Nrije Vogels', En deze bijeenkomsten wilden ze voor 
geen goud missen! Met deze jongerengroepen werden diverse 
uitstapjes gemaakt; soms werden binnen deze groep 
kontakten voor het leven gelegd! 

Wilt u 65k herinnetingen ophalen en meegenieten van de 
geschiedenis van de pastorie van Wagazens en haar 
beewoners? Dan wordt u nu die kans geboden. 
Rand à julí a.s. zal ter gelegenheid van de 100e 
verjaardag van de pastorie te Waaxens een bijzonder 
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boekwerk verschijnen, waarvan er slechts 100 zullen worden 

gemaakt (handgemaakt). Hierin worden fraaie interieur= 
Foto's, groepsfoto's e.d. opgenomen. Dit boekwerk wordt 
bovendien voorzien van een paar prachtige tekeningen 
van de kunstenaar Jaap A.J. Boekhout. 
In samenwerking met Fotograaf Herry Steggerda van Foto- 
Modern te Dokkum zal ondergetekende er gen ‘collector's 
item’ ven maken, Voor dit boekwerk, dat + f 5î,=- zal 
gaan kosten, kunt u nu al intekenen of telefonisch 
bestellen. 
Tel.: 05197-13816, 

Op 2 juli a,s, zal er een ‘open Monumentendag! zijn te 
Waarens, dan wordt de pastotie tot monument verklaard, 
De 'jarige' pastorie houdt da Open Huie van 13,30 uur 
tot 17,30 uur, Tevens zal het kerkje en de monumentale 
stinze schuin tso. de kerk te bezichtigen zijn. 
U bent van harte welkom ! 

Inake d'Achard van Enschut 
Waarens. 
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