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aktater 1387 

Archief anderzoekers 

nummer 2 WGE SWEUJPER — eerste jaargang — 

Officieel orgaan van de Vereniging van Amateur 
verbonden aan het Streekarchivariaat te Dokkum. 

Redaktie: Jaap Heeringa 
Eimert Smits 

Reinder Tolsma 

- Fennewei 22, 
— Rugebolstraat 19, 
„- Ge Lyts Ein 16, 
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VAR DE REGAKTIE 

Hat tweede mummer van ons kontakt 

laatje is weer Klaar om ander onze 
leden en verdere belangstellenden 
verspreid te warden. 
Dit nummer is vrijwel geheel gevuld 
met gegevens rondom de eerste alge 
mene Ledenvergadering van Onze ver= 
eniging welke ap dinsdagavond 27 
oktaber 1987 zal plaatsvinden op 
het Archief aan de Rondweg. Het be= 
stuur geeft veel informatie om die 

vergadering vlot te kunnen laten 

verlagen. 
Daarnsast kamen in dit nummer enke= 
le bijdragen voor welke wij in ons 
eerste nummer Teeds beloofd hebben. 
Redaktielid Eimert Smits geeft een 

lijstje met Leden en hun onderwer- 
pen van onderzoek. De Treden dsarvan 
mag bekend worden verondersteld: 
wanneer wij van elkaar weten welk 

onderwers onderzacht wordt, zijn we 
beter in staat om elkaar te helpen. 

De volgende keer Komt de rest van 
onze leden aan beurt. Het is daaram 
van belang am steeds door te geven 
met welk onderwerp u bezig bent. 
Dat doorgeven kan persoonlijk aan 
een van de bestuursleden, maar het 
kan ook gebeuren daar deponeren van 
een briefje in de "Ideeënbus" welke 
in da leeszaal van het Archief is 
geolaatst. Is u zelf weinig in de 
gelegenheid om het Archief te bezoe 
ken, dan kunt u ook schriftelijk be 

richt geven. 
Helaas was bij het verschijnen van 
dit nummer de bodem van de Ideeën- 
bus goed te zien, bijdragen van Je= 
den aan dit nummer zijn er nag niet 
We zullen maar rakenen dat de vakan 

atijd en het nog onbekend zijn 
van de Idesbnbus daervan de reden 
zijn. De volgende keer verwachten 
wij echter wel bijdragen van onze 
leden, het Kan immers niet zo zijn 
dat de redaktie steeds de Smeuper 
moeten vullen, laogelijke onderwerpe 
verslag van een onderzoek — iets 
aardigs/bijzenders wat u in de Ta &L 

cehieven bij uw onderzoek hebt gevon- 
den — vragen am hulp bij uw onder- 
zoek af gedeelte daarvan enz. Bente 

Redaktielid Jaap Heeringa heeft toe- 
gezegd elke keer een bijdrage Le zul 
len leveren. Gls esrste keer geeft 

hij een kwartierstaat van Friesn 
schrijver/dichter, inwoner van Nia= 
wier en Oosternijkerk, Anders Minnes 
Wybenga. Als toegift een overzicht 
van het mageslacht van Wybenga welke 
u ook in de DOackumer Courant hebt 
kunnen Lezen. 

Tot slot wens ik u veel genoegen met 

dit nummer en merk nog op dat u ex= 

tra exemplaren, om uit de delen aan 
vrienden en verdere belangstellenden 
steeds oo de ieestafel van het Ar- 
chief kunt vinden: een beetje Tecle- 

me maken voor onze vereniging mag 
best! 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

De bijdrage van het hestuur aan dit 

nummer zal vrijwel geheel bestaan 
uit informatie over onze eerste 

ALGEMENE LEDENVERGBOERTMG 

welk op diasdag #7 oktober zal wor= 
den gehouden op het Streekerchivari- 
aat aan de Rondweg. We beginnen dan 
om 20,30 vur, 
We hebben voor deze dinsdagavend ge= 

kozen omdat dan veel ven onze leden 
tach al op het Archief aanwezig zijn 
en dus niet apart voor een vergade- 
ring een avond vrij moeten maken. 
We hopen dat leden die vrijwel ellee 
overdag het Archief bezoeken, deze 
avond oak zullen kunnen komen! 

AGENDA: 

Te 

de 
Dpening 
Jeerverslag Secretaris/penning=- 

meester 
. Bestuursverkiezzing 

Behandeling Statuten 1 
Mededelingen 

…. Hondvraag 
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JeAsMal en Jee. van der Vaart 

van de Fryske Akademy geven een 
Te 

toelichting op het Kadaster 18324 
eh Boerderijen=projekt,. 

8, Sluiting 

ad 3, De bestuursverkiezing zal dmv 
een vrije stemming geschieden waarbij 

ieder twee namen opschrijft. De drid 

mensen met de meeste stemmen worden 
geecht te zijn gekozen. Deze drie 

“verdelen onder elkaar de Functies 
van voorzitter, secretaris en pen= 
ningmeester, Na dit jaar zal er in 
elk jaar steeds bén bestuurslid af— 
treden, 
ad á, Het bestuur heeft gemeend ook 
voor onze vereniging Statuten te mog 
ten opstellen om tot een: officieel 
karakter te komens Dit vooral ium 
het optreden naar buiten toe, Deze 
Statuten staan in dit nummer af ge- 

drukt en zullen in z'n geheel besprg 
ken worden, Neemt u er dus goed kens 

nis van en neem deze "Sneuper! mee. 
ad 7. Zoals in de eerste Sneuper al 

vermeld, bestaan er Kontakten met de 
Fryske Akademy over twee projekten 
welke deze instelling momenteel uits 
voert, Het bestuyr kan zich voorstel 
len dat leden van onze vereniging 
aan en dergelijk projekt kunnen/wild 
len meewerken en heeft genoemde he= 

ren uitgenodigd om eens iets van de 
ze projekten te komen vertellen en 
te laten ziene Másschien worden en— 
kele van onze leden enthousiast en 
willen, neast hun eigen onderzoek, 
ook eens iets anders aanpakken. 

  

  

  

  
VAN DE BESTUURSTAFEL 2 

Om de ledenvergadering vlot te laten 
verlepen en om de jaarverslagen goeg 
te kunnen bewaren, drukken wij de 
verslagen van secretaris en penning 
meester hierbij af: 

JAERVERSLAG 1885-1987 

Nadat er al vele keren over was ge= 
sproken daor de “vaste kern! van bed 
zoekers van het Streekarchivarigat 
te Dokkum werden in oktober 198f,op 
initiatief van de streekarchivaris 
de heer W.T.Keune, de stoute schoe- 

nen aangetrokken en de daad bij het 
woord gevoegde Aanleiding was het 

25-=jarig bestaan van het Streekarchi 

variaat Woordoost Friesland, Dit zou 

worden gevierd door een tentoonstel 

ling in het Admiraliteitshuis, De 

initiatiefnemers schreven een folde 

en plaatsten een intekenlijst in het   

museum. Mocht er genoeg belangstel= 

ling bestaan, dan zou worden overge- 
gaan tot oprichting van een verenie 
ging van Amateur Archiefanderzoekers 

Nadat een twintigtal mensen: hun hand 

tekening had geplaatst, werd op dins 
dag 2 december 19856 de vereniging 
af ficisel opgerieht en de eerste be- 
stuursleden gekozen: Jaan Heeringa, 
Eimert Smits en Reinder Tolsma. 
De eerste werkzaamheden werden al 

spoedig ondernomen; het kopiëren van 
de DT8's van de gemeenten Ooste en 
Westdongeradeel. 
Vertegenwoordigd was de vereniging 
bij de huldiging van de 1000-ste be= 
zoeker in 18988, het af scheid van de 
heer Keune als streekarchivaris in 
mei 1887 em bij twee gesprekken met 
wethouder Walda. 
Het bestuur welke eerst slechts op … 
de dinsdagavonden enigszins kontakt 
had, hesloot om ook daarbuiten twee 
keer een bestuursvergadering te hou- 
den. Genomen besluiten: 
—- er moet een Kontaktblaadje-komen 

em het. kontakt tussen de leden te 
verstevigen 

—- de vereniging moet eigen brief 
papier krijgen 

—- de vereniging moet lid worden van 
de Freonen fan de argiven om zo aaf: 

brannenmeteriaal te gereken 
„er moet een Ideeënbus komen 
— de vereniging moet statuten hebben 

en ingeschreven worden bij de Kame 
van Koophandel 
er moet worden geprotesteerd tegen 
het uittreden van Kollumerland uit 
het Streekerchivariaat 

— er moet worden geprotesteerd tegen 

de gang van zaken bij het uittre= 
den van de heer Keune ë 

— er moet met de gemeente worden ove 
legd aangaande het gebruik van de 
kluis onder de brandweerkazerne 

De meeste kwesties met instanties 
zijn inmiddels opgelost. Het terug- 
treden van Kallumerland wardt gecom- 
penseerd daor het toetreden van vier 
Friese Waterschappen, 
ging van de heer Keune om twee dagen 
per week te willen blijven werken op 
het Archief kanden de werkzaamheden 
gewoan deorgang vinden. Intussen Ís 
een procedure in werking gesteld om 
te komen tot het benoemen van een 
nieuwe Streekarchivaris, Deze benoe= 
ming wordt rand november verwacht. 
Het ledental is Anmiddels gestegen 
tot een 35 leden, waarvan enkelen 
ver weg wonen. Deze leden kunnen na- 

tuurlijk niet elke dinsdag op het 
Archief aanwezig zijn, maar steunen 

Se 

door de toezeot 
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onze vereniging moteel en financieel 

en Kurmnen hun vragen eventueel Dok 
aan medeleden of bestuur doorgeven. 
Bekeken moet mog worden af dat gra 
tis kam af dat er een (geringe) ver- 
goeding zal worden gevraagd. Dat is 
ook het geval met mensen die aan de 
vereniging vragen om een onderzoekje 
vaar hen op te zetten ivm familiege- 
schiedenis of geschiedenis van hun 
waning af iets dergelijks. 
Een andere doelstelling van onze ver 

eniging is het aanschaffen van doar 
Freonen fan de Argiven gemaakte bran 
nenmeterlaal, Aangeschaft of afge- 
staan werden tot nu toe: 
Klaapers vp de huwelijken voor 1812 
van de gemeenten: 
DOKKUM OCSTCONGERADEEL 

ACHTKARSPEL EN WESTOONGERADEEL 

KOLLUMERL ANO en authariseties 
DANTUMADEEL vent 

FERWERDERADEEL ACHTKARSPEL EN 

OANTUMADEEL 
Den zijn er nog kantakten gelegd met 
de FrieseMij afdeling Oostdongeradee 
aver medewerking aan een boerderijen 
boek en met de Fryske Akademy over 
medewerking aantwee projekten: 
Pleatsse-etlas en Kadasteratlas 1032. 

FINANCIEEL VERSLAG 1986-1887 

Nadat het ledengeig ap de oprichting 
vergedering wes vastgesteld op f 15,4 
leek dat voorlopig de enige bron wan 
inkomsten, Al spoedig kwam daar een 

tweede bran van inkomsten bij: het 
koffiegeld! Bezoekers betalen voor 
elk hakje koffie op de leeszaal een 
kwartje extra voor onze verenioginge 
fan de vitgavenkant zouden de portoa= 
kosten gedrukt kunnen warden als ce 
meeste leden hun nummer van de “Sneu 
per! afhealden van de leeszaal an hei 
Archief en daarvan een aantekening 
maakten op een dearvoor bestemd oe= 
pier, Graag uw medewerking. 
Uok zouden we greag het ledengelg 
over 1987 van @ van onze leden zam 

ontvangen! ! 

Ontvangsten: 

Contributies f azU,- 
Kof fiegelid f 121,85 
Rente Ë Dd, 70 

f 542,55 
Uitgaven: 

Fartakasten f 33,40 
Klappers f TE,‚a0 

Afscheid Keune f_8ĲU,= 
f 146,20 

In kas per 5-10-1987 F 356,35 

CONCEPT STATUTEN 

„Arts 1 NAAM en ZETEL 
De naam van de vereniging ist 
VERENIGING van AMATEUR ARCHIEFONDER- | 

ZOEKERS, opgericht op 2 december 188d 
Zij is gevestigd te Dokkum, ! 

Art, 2 ODEL 
De vereniging stelt zich ten doel am; 
werkzaam te zijn tot bevordering, aks 

-tivering en instandhouding van archig 
onderzoek door amateurs, dij tracht 

Ldit doel te verwezenlijken door Kon= 

takten te leggen tussen archief onderd 
zoekers, het begeleiden en opieiden 
van beginnende archiefonderzoekers, 
het houden van bijeenkomsten, het 
naar buiten treden in gers en andere 
media welke daartoe geBigend zijn. 
Het instandhouden en uitbreiden van 
leeszaalgegevens welke zich op het 
gemeente=srchief van Donceradeel te 
Dokkum bevinden, Ket in bewaring qe= 
ven van verworven gegevens voor alge+ 
meen gebruik op de leeszaal van dat | 
Archief, | 

Art. 3 GELOMIDDELEN 
De geldmiddelen der vereniging worden 
oep wettige wijze verkregen uit contrt 

buties, bijdragen, subsidies, legaten 
en andere hi rechtmatig toekomende | 
baten. i 

Imkomsten verkregen uit werkzaamhec 
zullen geheel aan de vereniging ten : 
goede Komen, Verminderd met de reeën: 
le gemaakte kasten. 

Art. 4 LEDEN 
Leden van de vereniging zijn silen 
die zieh daartoe bij het bestuur heb= 
oen aangemeld en als zodanig zijn toe 
gelaten, Voorwaarden voor toelating 
tot het lidmaatschap zijn het betaled 
van de contributie, het onderschrij-; 
ven ven deze statuten en het ordente= 
lijk omgaan met de in beheer zijnde 
gegevensbestanden. De contrioutie 

wordt jaarlijks vastgesteld door pe 
algemene ledenvergadering en dient 
voor het daaropvolgende kalenderjaar; 
te zijn valdaan. Opzegging van het 
lidmaatsthaa dient schriftelijk aan 
het gestuur te worden gedaan en wel 
een maand voor het nieuwe kalender- 
jaar. Qozegging door het bestuur Kan 
alleen geschieden als het in haar ges 
stelde vertrouwen ernstig wordt De- 
schaamd af de onder haer beheer staar 
de gegevenshestanden moedwillig wor, 
den beschadigd. 

ALGEMENE VERGADERING Art. 5 
Jaarlijks. wardt een algemene vergade- 
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bestuursverkiezing plaatsvindt, door 

het bestuur vereantwaofding wordt af — 
gelegd door overlegging van een staat 
van kosten en baten en daor een ver= 
slag van de werkzaamheden van het af- 
gelopen verenigingsjaar. Tevens word 
een prognose aan de leden voorgelegd 
over het komende jaar en ter discus- 

sie gesteld. 
Ven deze vergedering dienen alle le- 
den tenminste bên week" van te voren 
in kennis te zijn gesteld. 

Art. B. BESLUITVORMING 
Vaar zover in deze statuten niet an= 
ders wordt bepaald, worden alle be- 
sluiten met meerderheid van stemmen 
genomen. Over zaken wordt mondeling, 
over personen schriftelijk gestemd, 

tenzij door een redelijk eantal leder 
om een schriftelijke stemming wordt 
gevraagd, De uitslag van een stemming 
dient bindend te zijn als deze een 

meerderheid oplevert. 

Art. 7 BESTUUR 
Het bestuur bestaat uit drie personen 

die door de algemene vergadering qe= 

kozen zijn. Jaarlijks treedt Gên lid 
af, welke na Één jaar weer herkies- 
baar is. Een bestuurslid kan ten al- 
len tijde door de algemene vergade 
ring worden geschorst of ontslagen. 
De bestuursleden dienen allen zelf 

aktief te zijn in de verwezenlijking 
van de doelstelling van de verenigind 

Art. B STATUTENWIJZIGING 
Wijziging van statuten is alleen ma= 
gelijk in een algemene vergadering. 

B1j wijziging van deze statuten die= 

nen alle leden hiervan schriftelijk 

in kennis te worden gesteld, 

Art, 9 ONTBINDING of OPHEFFING 
Ontbinding of opheffing der vereni 
ging is alleen mogelijk bij besluit 
van de algemene vergadering waarbij 

tenminste tweederde van de leden san 

wezig is. Eventuele baten zullen bij 

een besluit tat opheffing aangewend 

worden tot een door de algemene ver= 

gadering vast te stellen doel. 

Art, 10 DUUR 

Het verenigingsjaar loopt gelijk met 

net kalenderjaar, De vereniging wordt 

aangegaan voor onbepaalde tijd: 

Aldus opgemaakt in de algemene vergas 
dering op 27 oktober 1087 te Dakkume 

Voorzitter, 

Secretaris, 

Fenningmeester,   

LEDENLIJST met AKTIVITEITEN en 
ONDERWERPEN, 

Zoals in ons eerste nummer 
sangekandigd, geven we Uw hierbij 
een overzicht van de onderwerpen 

welke tot op heden door onze leden 

in onderzoek zijn. 
FO=Familieonderzoek, 

NAAN: ONDERWERP : 

J.de Boer FO “de Baer" 
R.Tolsma Brandweer DO-Nijkerk 
O.de Jager FO “Brunia” 

FO "Eilander" 
FO "de Graaf" 
FD "de Jager” 
FO *"Kingma” 

FO "Sijtsma" 
FO “Ronner” 
Jaoadse Fam. te Dokkum 

G, Herrema FO "Herrema" 
Geschiedenis Holwerd 
Gesch.NH kerk Holwerd 

H.‚vd Kooi FO "vd Kooi/Bosch" 
E.Smits FO "Smits" 

FO "vd Hoek" 
FO “Schoorstra” 

FO ”Seepma” 
Ozinga's in NO Friesl. 
Grondbezit te Holwerd 
Kerkelijk grondbezit 

Polderdijken 
Kerkgesch,Holwerd 

Huizen in U-Nijkerk 
FO “Hiemstra” 
FO “Heemstra” 
Kaoistra's in OD 
Artikelen dorpskrant 

P.Soepboer 

R.ITolsma 

J.Torensma FO "Torensma” ’ 

E.de Weger FO “Groen” 
Gesch, vissers en 

schippers OD. 
D.A.2wart Obma Satha te Es 

Mellema Sathe Oostrum 
Veepest 188 eeuw 
Kooiplaats te Ee 
Publicaties over Ee. 

A.Aartsma FO “&artsma” 

J ‚Heeringa Vele Fam, in ODZWD 
FO “Heeringa” 

KRHELLKKKKKKKMMMEKKKKEKAKKNKNKKKKMK 

Hoewel deze lijst niet de indruk 

wil wekken volledig te zijn, geeft 

het een overzicht van de 
algemeenheid waar men mee bezig is. 

In ons volgende nummer komen we 
hierop terug. 

Het is vooral bedoeld om met behulp 
van anders leden het eigen 

  

 



  

  

„gegevens,klappers en boeken zult WU 

% 

dnderzoek te kunnen voortzetten. 
Velen hebben ceeds dubbel werk 
kunnen voorkomen door met elkaar te 
overlaggen en vastgelopen 

onderzoeken kunnen hervatten door 
kennis van een van de andere leden. 

Ook mensen die nog naait een 

onderzoek deden waren in slechts 
enkele avonden al enthausiast doer 

de hulp van anderen. 

Een jarenlange wens kan nu 
werkelijkheid worden. 
Door de vele aangeschafte 

nag zelden naar Laeuwarden hoeven 

te reizen, 
Gegevens van reeds gedane 
anderzoeken zijn in de meeste 

gevallen voor leden van de 
vereniging gratis beschikbaar, het 

is daarom dat ik U aan kan raden 
nsem eens kontact met ons op of 
wordt lid. 

met vr.gr. 
a.smits 

  

  
Toslichting aanschat AUTHORT GAT LE 

boeken. 
In het jaarverslag heeft u kunnen le 

zen dat aok klanpers ap ae authurisa 
tieboeken van Achtkarspelen Hentu 
madeel aangeschaft zijns Dit zijn ou 

bronnen waaruit men veel familiegege 
vens kan opdienen. 
Za vindt men hierin de benoeming van 

voogden over minderjarige wezen en 

een enkele maal over meerderjarigen 
die om een of andere reden angakweemn 

waren om hun eigen goedeten te behe- 

ren. Jdver verlieten of verworpen bae- 

dels werd meestal aaox een curator 

aangesteig, In het meest voorkomende 
geval, dus de voogedijstelling over 

wezen, worden bijna altijd de nemen 
ven ce ouders vermeld, Heel vaak Zijn 

de curatoren Familieleden van de we- 
Zen. 
U ziet dat door het geven der namen 

van de ouders en Hur 

ceren, vastgelopen familie-onderzoe= 
ken weer nieuw leven in geblazen kan 
warden. Een geldige reden am deze 

ET 

(verweesde) Sf 

De laatste twee blauzijden van dit 

me mmer worden gevuld door een Kwar= 
kierstaat van ‚lt. Wybenga, gemaakt 
dear Jaap Heeringa. Op Z7-8-!H7 stan 
ir ge Goekumer Courant het valgenae 

artikeltje, welke een aanvulling is 

or de nierta te geven kwartierstaat. 
Us waard frege nei de neiteam, it skaai, 
fan Anders Minnes Wybenga. Syn pa- 
kerizzer Harmke Holtewer-Rozendal te 
Dokkum ("Het Golden Cruys’) wie su 
Sreonlik ús der ien en our ver mei fe die- 

ien, letter oanfolle trach har dochter. 
Yn de fjachte linp is der gijn famylje 
mear, dus net mear fan heit op soan, 

Anders Minnes Wijbenga hie sels gjin 
soanten, mar wol twa dochters. De 
êldste wie Janke, mar dy is al ferstoarn, 

Ipkas ek har man, Rozendal. De wadde 

dachter wie Syb. Dy rroude mei Romke 
v.d. Klaet, mar dy is ek al ferstoarn. 
Syb wenne doe fierder mei de bern (An- 
ders, Sake, Chrù en lrene) yn Wvo- 
ming, Ontario, Canada, Box 326. 
De bern fan Janke wiene 1. Rinske Ro- 
zendal, (rod mei Germ Keizer, de Ruy- 
terwel 56 te Ljouwert. Der binne 4 bern: 
Janke-Tine, Jahannes-Hindrik, Geeske- 
Sybrichje en Wessel-Jan. 2, Slger Ro- 
zendal, is troud mei Antje Dal en wen- 
net op de Foarstreek IS te Ljouwert, Se 
ha tegearre twa bern, Ankje-Geeske en 
Jan-Anders. A, Harmke Rozendal, 
troud. mei Haaije Holtewes (boppe- 

neamde) hat as bern Janétie, Renny en 

H Roelof. 4, Syb Razendal wennet te Han- 
tum, Smidstrj. 35 en is troud mei Jan 
Brandsma. Har bern h}itte Jannette, 

Werdina, Rinskje en Pieter, 5. Anders 
Minne Rozendal is troud met Corrie 

ii Boelens en wennet yn 'e Westerein, 
Foarstrj, 49. Har bern binne irene, 

Marjanne en Jan Menno. Dit skaui ls 
besibhe oan de ús bekende Cahais- 
faniylje út Kanada. De wrâld is mar 
Ives! 6. Wessel Rozendal is troud mei 
Gryt vel, Kooien wennet yn Dam wäld, 

ft echtpear hat 2 bern, Heidi en Sehasti- 
aar. 7. Marten Rozendal js troud mei 
Syp de Bruin, Efterwel 2 te Wâlters- 
wätd. Se ha twa famkes, Lysbeth en fil 
dou. Wirom Jildou? No, sei de heit 
tsjin dhr. ES. de Jong fan de KFFB: 
‘Janken binne der al sa'n soad, Wv 
waene dochs graach in moaie Fryske 
namme jaan. Sadwaande waard it in Jil- 
dau”. Nei it boek? frezen wy. Nee, net 
neit it boek, al wist hy der it hestean wol 
Jan. Foar de KEFB fansels wol in reden 
de Iytse Jildou sa'n boek takomme te lit- 
ten. Kreas ynpakt en pas út te pakken as 

se it sels lêze kin! It bringen fan dat ka- 
do waard op himsels in feest. Ii gedicht 

dat de skriuwer fan Jildou foar yn't 
boek skreau hie is kalligrgfearre en efter   klappers aan te schaffen! 

HON Or U BEN WELDEN / BON 

Ondergetekender Wu IIb aen 

OG annae 

Weonplaats,.. 

meldt zich aan ais lid (à f15,-— per 
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in listke set. It komt op de lytse Jildou 
har sliepkeamrmerke. 
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KWARTIERSTAAT ANDRIES MINNESZ WYBINGA 

De reden dat we een kwartierstaat in de 

“Sneuper" plaatsen is om u een idee te ge- 
ven hoe u Ben kwartierstaat kunt invullen, 

Als voorbeeld hebben we gekozen de kwar- 
tierstaat van gardenier-dichter Anders Min- 

nes, zoals hij genoemd werd in de volks- 

mond, uit Niawier. 
Het huisje waar hij woonde, het "Anders 

Minnes húske!, staat aan de Andersminnes- 
wei in een buurtschapje tussen Niawier en 
Wetsens. Op een boerderij bij het Anders 
Minnes hüske woont Jacob Willemsz Wybinga, 
een kleinzoon van Jacob Jippesz Wybinga, 
die een neef van Andries Minnes is. We 
waren al in het bezit van enige gegevens, 
gekregen van een kleindochter van Anders 
Minnes, Sybrigje Brandsma-Roosendaal uit 
Hantum, Haar moeder was Janke Roosendaal- 
Wybinga. 

Um een kwartierstaat op te zetten, begint 
men eerst met het zoeken naar het huwelijk 
van de desbetreffende persoon, In deze hu- 

welijksakte staan de leeftijden van de 

echtlieden, geboorteplaatsen, beroepen en 

namen van de desbetreffende ouders vermeld. 
Is de persoon niet gehuwd dan kan men pro- 

beren uit te vinden waar en wanneer hij/zij 
geboren is. In de geboorte-akte van deze 

datum (in indexen op geboorte, huwelijk en 

overlijden worden alleen aangiftedata ver- 

meld), plaats, tijd, beroep vader en leef- 

men naar de huwelijksakte van de ouders en 
daarna de geboorteakte van de ouders, enz. 

U kunt de kwartierstaat aanvullen met gege- 
vens uit de overlijdensakte. Hierin staan 
vermeld leeftijd van de persoon, beroep, 
geboorteplaatssoverlijdensplaats, =-tijd, da- 

ta, namen echtgenoot/{echtgenote en ouders. 
In de tijd 1811-1840 is het gebruik van de 

achternaam nog niet zo korrekt, Er wil nog 

wel eens verschil van schrijfwijze voorko- 
men. 
Bepaalde gevallen zijn: Trijntje van der 

Dars, overleden als: Van der Dors, haar 
zuster Dirkje overlijdt als: Van der Das, 
Aaltje Lourens, echtgenote van Jan Andries 
Wybinga, komt in zijn overlijdensakte voor 

als Wybinga en is hij weduwnaar van haar. 
Dach uit de huwelijksakte van de zoon An- 

dries blijkt zij hertrouwd te zijn en nog 
te leven. Hertrouwd staat zij te boek alst 

Wybinga met Tys Sjoerds de Jong. In de o- 
verlijdensakte van laatstgenoemde komt zij 

voor als; De Liefde, doch in haar overlij- 
densakte weer als Wybinga. 
Na 1811 vindt men de kwartierstaatgegevens 

in geboorte-, hwelijk- en overlijdens(ak- 
ten)boeken, verder kan men meer gezinsge- 

gevens halen uit bevolkingsregisterboeken. 
Up deze boeken zijn reeds indexen gemaakt.   
persoon worden datum van aangifte, geboorte- 

tijd vader vermeld. Na de geboorteakte zoekt 

Ze zijn om de tien jaar en beginnen in Oost- 
dongeradeel in 1828 en in Westdongeradeel 
in 184D. In deze boeken worden dok verhui- 

zingen en kergezindheid aangetekend. 
Voor 1811 vervallen we tot de OTE's (doop 

en trouwboeken) en lidmaatboeken. In de lid 
maatboeken wordeneens in de zoveel tijd at 

le leden der kerk genoemd, waarbij overlij 

den en verhuizingen worden vermeld. 

De andere boeken die men nag kan raadple- 
gen, naast en voor de DTB's, zullen we in 

een latere "Sneuper" behandelen. 

Laat me nog ietë vertellen over Andries 
Minnesz Wytiinga, Zijn moeder kwam uit 
Ferwerderadeel. Voor gegevens over haar kän 
men op het Gemeente-archief Ferwerderadeel 
terecht. Dit tot 1811, daar dan de Burger- 
lijke stand ophoudt. Dok kan men naar het 

Rijksarchief in Leeuwarden gaan, waar men 
van alle Friese gemeenten gegevens heeft 

voor 1300, 
Reinder Talsma heeft voor mij wat gegevens 

gehaald uit Leeuwarden, Door middel van de 

“Klapper op huwelijken voor 1811 — elke ge- 

meente heeft een klapper op bruiden en brui 
degormen — heb ik de bovenste generatie 
aangevuld, Van Janke de Boer kon ik geen 

doop vinden dach het blijkt dat zij, even- 

als haar broers Jan en be en haar zuster 
Dieuwke, in Hantumhuizen geboren zijn. 

Wanneer men geen doop kan vinden in het 
dorp van geboorte, dan zijn de ouders naar 

alle waarschijnlijkheid mennisten (doops- 
gezind), Wanneer men een persoon in de 
kwartierstaat heeft van wie noch doop noch 
geboorte te vinden zijn in de plaats waar- 
van hij afkomstig is bij huwelijk, dan kan 
men uit de namen van de kinderen een hypo- 
these maken van de namen van de ouders. 
Probeer deze namen te vinden in de huwe 
lijksklapper. Hebt u deze gevonden, probeer 
dan de doop van de desbetreffende persoon 

te vinden. Wanneer men vast zit, kan men 

proberen gegevens er omheen te verzamelen. 

In het naamaannemingboek van 1811 kan men 

de naamaannemer plus zijn kinderen, soms 
gok nog met kleinkinderen, vermeld vinden, 

Wat de nummering van de kwartierstaat be- 
treft, deze is eenvoudig: mannen krijgen 
een even en vrouwen een oneven nummer, Een 

man Kan alleen oneven zijn als hij kwartie: 

staatdrager is (Andries Wybinge, no. 1). 
Per generatie terug verdubbel je het numme: 

van de persoon. 1, 2, &, Bs 16, 52, enz af 

3, B, 12, 24, enz. Het nummer van de vrouw 

is 1 hoger dan die van haar man. Bijv. 2-5 
Heeft u moeilijkheden met uw kwartierstaat. 
onderzoek, dan willen wij u graag van ad- 
vies of hulp voorzien. Kijk ook om u heen 

en probeer erachter te komen of iemand an- 
ders al iets heeft uitgevonden wat u nog 

niet hebt uitgevonden. Succes. 

J.H. 
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