
REDAKTIONEEL 

De Sneuper nummer 30, al weer het laatste nummer van deze jaargang, ligt woor u. Acht 
jaargargen zijn al door onze leden volgeschreven. Wie oudere Sneupers nog eens. 
naleest, zal opmerken dat niet altijd de schrijver van het artikel vermeld wordt. Ons is 
gebleken dat sommige lezers dat wal aans villen weten. Even contact opnamen met de 
redaktie an dan wardt dat opgelost. 
Ons redaktielid Henk Aartsma bereidt een publikatie voor waarin een opsomming 
gegeven Wordt van al het genealogische materiaal dat op de leeszaal van het 
Streekarchivariaat aanwezig is. Hij is toe aan de afronding van dat projekt en vraagt de 

leden om genealogisch materiaal, al of niet volledig, zo spoedig mogelijk op te sturen 
naar Postbus 361. Het kan dan nog opgenomen warden in deze uiigave en opgeborgen 
{an tar inzage gelegd) op hét Streekarchivariaat. 

Open dag voor uitwisseling gegevens. 
De op zaterdag 8 oktober gehouden ontevatingsdeg voor laden is naar de mening van 
de redaktie geslaagd te noemen. Herhaling is zeker gewenst. Het was erg gezellig, 
informeel werd er heel wat afgekletst, terwijl veel gegevens werden uitgewisseld, 
Mochten er leden zijn die op- of aanmerkingen over deze deg hebben, laten za hat dan 
hat bestuur weten, zodat zij daar haar yeordeal mas kan daan bij aen volgende open 

dag. 

Omdat het af weer naar het einde van het Jaar loopt, wenst de redaktie u pratilge 
faastdagen toe en veel leesplezier mat deze Sneuper. 

Harmens de redaktie 

O.F. Vos 

BESTUURSMEDEDELING 

In dit laatste nummer van de Sneuper, mat vaal feestdagen In het vooruitzicht en de 
ontmostingsdag achter de rug, vindt u ook een schrijven van da panningmeester, 
Gaarne uw contributie voor 1 februarl 1995 overmâken op Raberekening 3672.02898 of 
op glrerekening 89858637 tnv. Rabo Dokkum, met vermelding contributie Vereniging 
Archiefonderzoekers an bovengenoemd rekeningnummer. 
De Jaarvergadering is vastgesteld op donderdag 23 maart 1995 in het Snookercantrum 
Legeweg 21-33 te Dokkum, aanvang 18.30 uur praclas. 

Het bestuur doet een beroep op de leden om te komen met geschikte kandidaten om de 
voorzittar te vervangen die in maart 1995 aftreadt. Graag uw reakties voor 1 februari 
1985 naar Postbus 381 te Dokkum. De agenda en de andere stukken volgen in het 
maartnumttner van de Sneuper, 

De Zijlstra Stichting houdt haar naamsraünie op zaterdag & april 1995 in zalsncentrum 
“De Aker” te Putten. Van harte welkom. 
Mede namens het bestuur wensen wij u gezellige feestdagen loe en san goede jaar- 
wisseling. 

Groatend, G. Veeninga 
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LEDENLIJST 

105 MUSEUM 'T APMIRALITEITSHUIS, DIEPSUAI 27, 9101 LA DORKUK, GRATIS EX 
106 MUSEUK 'T FISKERSHOSKE, FISKERSPAED é- Ba, 9142 VA BODDERGAT, GEATIS EX 
111 DER, J, AARTENR, W.HARTENSSTEAAT 72, 9104 JN DANKOUDE, 05111-40355 
DOL DHR, E. RARTSTA, HEIDONP 7, 910 HJ DOKEIM, 05190-20177 ' 
130 MEUR. A.J. BECKERS, G. OOLKJONWE! 187, anl5 GL LEEDWARLEN, 05e — 150358 ' 
2 DER. L.J. BEBGENA, NYEBUORREN 46, 9137 AJ OOSTERNIJKERK, 
OOd DER, J. de BOER, EELARN 2, S1O1 JE TOEKUI, 08160-95498 
US FAN. à. de BOER, AKIELTEESTERAT 6, 9101 KE DOKKUM, 05190-03026 
D03 DHR. J. dà BOER, VIEESMARKT &5, G101 MJ DOM, 05190-92404 
DOG MER. HK. BOERSMA, WOUNURG 37, 9101 VJ. DOKKUM, 
DOT DER, T, BOONSTEA, PROF, VAN GINNEKENSTRAAT 7, 6524 EB HIJMSGEN, 
077 DER. T. BONA, DE KAPELLE B, O106 KV RIKSIMAGEEST, 05111-38168 
DO8 DER. G. POTEA, WALING DEJKSTRASTRAAT 2, 9151 JK HOENERD, 05197-12384 
OEI KEUR, TJ van BEEREN, VARKERICHTERSVELD 304, 782T JL APELDOORN, 0535-420595 

108 PER, 5. PRODEL, LOCPGLANS 55, 1703 CM HEERHUGOWAARD, 02207-16662 
Oû9 HEUR. WM. PROERSMA-HARYER, KOBBE 54, S1û1 £T DOKKUM, ùsien-a47gr - 
OBT DER. L. BRUYN, WOORSTRAAT 13, 9144 WR RES (D), 
010 DHR. G. CUPEEDS, LANGGROUSTERWEI 4, 9137 RH OOSTEENIJKERK, 05192-47138 
OIL DEE. G, LAMSMA, N.J.HAISMASTRAAT 21, SDE1 BU GIEKERK, 05103-61901 7 
104 GET. D'dael DHR. H. vd VEEN, POSTEUS 1, 8100 AA DOKKUN, GRATIS EX 
Ol3 MISTER B. DIJK, 101 HUNTER ar, 12401 KINGSTOH HY USA, 
013 DEE. J. van DIJK, GROENFLAANTJE ä, BO71 AZ HINSPEET, 
ûËS DER. P. DIJKSTRA, GIJSBERT JAPIRSTRAAT 3, SD61 BT GIEKERK, OS104-6161a 
Olé DHB. J, DIJKSTRA, DE JISTER 24, 9062 HI OENKERK, 05103-61876 
DIS DAE, D. DOUMA, TUINSTRAAT 21, 9124 JG KETSLAWIER, 05192-42029 
016 DER, D, DOUMA, HOORWOLDERVEG 123b, 5781 Al 'EEUIUM, 
125 MEVR,. DOUNA, ROSARIUM 34, 1338 MX ALMERE, 
118 MEUR, T. DOUWHA, de DIJK 24, S101 HN DOKKUM, 05190-93972 
094 DEE, M. ELZINGA, G. BOELMANWEG 60, 5545 RL WAGENBORGEN, ÓSG64=2281 
132 DEE. P. FEDDENA, FOUDGUNERWEG 3, 9156 AE BOENWIRD, 05190-94514 
ÛI5 EVR, H‚ FOKKER-RIENERSHA, EEUKENLAAN 24, 9103 ER DOKKUM, 05190-92347 
123 HEVR. A. GEERTSNA, DR.S.JACORLAAM 39, 3707 UG ZEIST, 03404-17441 
072 DAR, Kl, da GRAAF, BUITENDIJKSEWEG 13, 9192 IN ENGWLERIE, Ü5112-B467 
017 DIR. A.C, de HAAN, COSTERAINGEL 10, alom DCKKIN, OSIFD-SE4EL - 
127 Fil. TEN HAAR, FENNENEE 19, 91dd CX HANTUNKUIZEN, 
O21 DER::J. HEERIMGA, FENNEWEI B, 9146 CE HANTUNEU TEEN, 05198-11002 
022 DER. G. HERREMA, AYLVAMEG 9, 9151 HK HOLNERD, 05187-16937 
023 MEVR, HIDDENA-KNOL, LINDE 45, 4204 AX DRACHTEN, 
024 HEVR. Y. HIENSTRA-ALEADA, STATIOHSHEG 23, 91Öl HE DOKKUM, 05190-96509 
10% DAR. FK. HOEKSTRA, VOORVES TB, 9298 JN KOLLUMERZWAhG, 05115-1827 

25 DHR. J. HOEKSTRA, FOSWERTERSTRJITTE 13, 9172 PR FERVERD, 05181-11578 
OEL DAE. MN. HOLWERDA, DE PELFINNE 10 , 9133 JK METSLAVIER, OS19t-dal0t 
026 DER. D. de JAGER, ZUIDERHOLWERK 111, 9101 NX DOKKUM, 05190-545bE 

…1al DAR. FR. JELLENA, WATERLELIELAANMS, 2465 BT BIJRSATERWOUDE, D1PAT-02a6 
O2? DHR. G. de JONG, WIESTERWEG 20, 9143 WJ HEE (D), 051959=985B 0 
028 DHR. G, JONGELING, SKULESTRJITTE 21, 9133 KH HETSLANIER, OS192-41351 
UiB DHR. Y. JOUSNA, MARKT 24, G203 AA DRACHTEN, 
Da DHR. D, KLOK, HROKNUI A, g101 EX DOEKDN, 

126 DER. P. KLOOSTERNAH, PATINGHE 11, 9472 XE ZUIDLAREN, OSAD5-04a4? 

034 DAR. F. KLOOSTER, UESTERDIEPSUAL. 10, 9291 CH KOLLUM, 05114-52405 
116 HEVR. J. v d KOOI, HOOFDSTRAAT 14, Glál Tì WIERUM, 05199-06441 
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Oad DER. H. v d KOOI, BOTERBLOENSTRAAT 13, G101 FL. DOKKUM, 05190-95409 
036 DHR. PR. KOSTER, LISDODDE 9, 9104 RS DOKKUM, 05190-05270 
O8 MEVR. T, KROODSMA-KOMTERIE, DR.MINKESSTR. 3%, 5285 BL BUITENPOST, OSI15-43767 
Da DHR. AR. vd IEF, BLOEMKANP 29, G202 CB DRACHTEN, 
Dé DAR. D.J. LEF, SWEELINCKSHOP 23, 2253 HE WOORSCHOTEN, 

058 TAR. J.B. LIDENA, DE. CAHPRUYZENSTRRAT A7, Gkû1 HT DOKKUK, 05190-95339 
039 DAR. G. MAST, NORRDKROMP 26, 5051 MS AVIENS, 05109-50456 
O40 DHR. J. MEENS, JIKKEPAED A, 9147 HC TWIJZELERHEIDE, 0S113=5060 
Oál HEUR. G. v d MEER=DOUMA, VELDIMKRDRST 20, 7531 EK ENSCHETE 
DES MEVR. 8. MEINDERTSHR-RLEADA, EUKALDAUEI b, S1al EP EE, 05194-86315 
OT4 DEE. J.B. MEINSTA, MEINSMAUEI 5, 9142 DL MODDERGAT, 05199-9396 
Den DAT. MN. MEIS, ZWALDWSTRAAT 29, 9101 HE DOKKIN, 05190-94523 
Os DR. BD. vd HEULEN, SYDWEHDE 124, 9204 KD DRACHTEN, 
QAE KEUR. A.5.C, v HEURS=SCHIJFSNA, STERREKANP 52, Gld ME SIEUWERCENE, D5135-41673 
113 Hitt. G- HINNENA, HALENEN 4, 9104 DE TANWOUDE, DS141-1202 
17 NEVE. H. HIEUWEËIS- se JONG, HOUDMOREE 57, olo1 NS DOKKUM, 0S19P-92963 
107 STREEKARCHIEF HOGED-OOST-FRIESLAND, HONDUEG-KOORD 26, SIOL AD DOKKUM, GRATIS EX 
ûeE OPENBARE BIELIGTHEEK, BROKMUI 63, 9101 EE DOKKUN, 
042 DEE. D. PLANTING, HALBERTSMASTRAAT 1, 9145 SB TERNAARN, O5199-1515 
GRO DER. RH. POSTMA, PRUNUS 5, 2204 KC OUDHOUDE, O811A-521D0 
129 EER. P. RENSMA, EELAAN 4, O101 JE DOKKUM, 05160 — 97639 
1DÛ RIJKSARCHIËF LERUARDEK, POSTBUS 97, 4900 RE LEEURARDEN, GRATIS EX 
12% DHR. E. RONHER, KRARTELSTRAAT 50, A916 BP LEEUWARDEN, 053-154ä2k 
[42 DHR. J. SCHAAFSTPA, FULDASTRAAT 5, 9101 WE DOEEIM, 05190-93684 
A4 DHR. P. SCHOORSTRE, ALATSEESTEASSE 18, 07629 FUESSEN HAD-FAULEND, 
076 KEUR. G. SIJBEEMA, KIDPACHTENSTRAAT 36a, 4834 PC BREDA, 076-6562340 
G45 DHR. J.K. SITENS „ TERNAARDERWEG 25, S1d1 TW WIERUM, O51959-9281 
OA6 DHR. F. SLAGMAN, TROUDADOURSTRAAT 52, 2171 TĲ SASSENHEIM, 
O4B LHR. E. SKITS, RUGEBOLSTRAAT 14, 9101 EG DORKI, D5190-G4408 
Uáf DER. E. SKITS, STENENDAN 10, 9101 NE POKKIM, 05190-54020 
050 MEUR. L.E. SPANJER, POSTBUS 71845, 1008 EB RMSTERDAN, 
115 MIR. J. TANEINGA, BUZIAUSTRAAT 6, 1068 KN ANSTERORM, 020-6196050 
114 DHR. KH. TAMMINGA, HEILERSTRAAT 179, 401 PJ ASSEN, 05920-13678 
053 FAM. TIESHA- vd WERFF, VINCENT v GOGHLAAN 22, 2343 RN OEGSTOEEST, 
O5A MEUR. 5. Vv TILBURG, VIRESMARKT 54, D1O1 MJ BOKETH, 05190-35802 
O5A DEE. R. TOLSHA, PE LYTA EIN 16, 9147 SH OOSTERNIJKERK, 05192-41594 
056 DER. G. VEEHINGA, DR. CAMPEUYÈENSTRRAT 3, 9101 HS DOKKUM, 05190-94174 
069 DFR. Th.D VELINK, JELTE BINNESWEI 29, 9063 JN MOLENEND, 05103-62603 
057 DER. J. VELLEMA, TJOTTER 3, B446 DE HEERENEEN, 
DSE DHR. O. VIERSEN, de KOHIMGSHOF 7, B255 DG SUIFTERRAND, O3212-1317 
054 UUR, P.F. VISSER, WESTERBOLHERK &, S101 HG DOEKIM, 05190-96324 
O&Ù DHR. H‚k. VISSER, BOLIVIASTRAAT 19, 2622 BR DELFT, 
O6Ì DAR, O. VOS, HILARIDESATRAAT 6, 9101 CG DOKKON, 05190-45542 
ût DAR. UN. de VRIES, NIEUWE HILVERSUHSEUEG dà, 1d06 TC BUSSTH, 
075 KEUR. 6. de URIES- de JAGER, SCHAPEDIJKJE 11, 9101 EF DOEKE, 05190-94765 
076 HEUR. J. de UROON-SCHMELT?, HOFARKERS 7, 9431 BD WESTERBORK, 
102 VUV=-DORKTH-DONGERADEEL, POSTBUS 58, 9100 RB DORKUN, GRATIS EX 
112 DAR, 4. v d WAGEN, HOFLEANE 656, 9041 AT BERLIKUM, OSLAÉ-2156 
124 DER. J. WALDA, SIERCHSMAWEI 6, 9138 EX NIAWIER, O5192-41272 
D63 DER, GMI: de WEGER , FISKERSPARD 2, 9142 VM HODDERGAT, 05199-04654 
O&S TAR. D. vd VERFF , KONIHOSTRAAT 2, 9101 AR DOEKIM, D5190-94975 
O&Ê DAR. H. WIERSXA, HILGENLAAN 15, 9101 SPB DOKKUM, 05190-95961 
06% DHB, J. WIJHENGA, SKIERSTINS 94, 9269 UH VEENWOUDEN, OS110-74324 
OEL DEE. A.G. WITTEVEEN, RORBENOORT 5, 9976 VA LAUWERSCOG, 
120 DER. A. WOUDSTIA, VOORWEG 126, 9104 CH DANWOUDDE, 05111-43552 
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070 DHR. Th. HUST, BOERKAMP 47, Od41 ET VESTERBOEK, 
128 DER. P.F. van der ZEE, INIASTRAAT B, 9141 VE vim, 05159 — 9681 

093 DER. RB. ZIJLSTRA, BURKARTALAAN Tê, 9203 PK' DRACHTEN, 

Ob& DHR. T. ZIJLSTRA, LANGGROUSTERWEI 31, 9197 RL COSTERNIJKERK, 05192-41605 

114 DER. MH. ZIJLSTRA, VAM LEWNEFLAAN 269, 9711 PK GRONINGEN, 
OF1 DHR. D.A. ZWART, TIESTERWEI 42, 9141 EN EE, 05194-43561 

Onderwerpenìijst, oversenkomend met de nummers van de gepublicserde 
ledantijst. Voor de ontbrekende nummers Is geen opgave ontvangen, 
zie voor aamvrúllingen oek Sneuper 23 van maart 1993. 

mo. onderuerp. 

Oi autobusdienat H.O,Friesland, cafe de Göuden Klak te Holwerd. 
002 FO Weidsnaar. 
003 algemene historie. 
004 boerderij Weerdenbras te Hantumhuizen; FO de Boer, Tilmà. 
005 ‘armhuis Aalsum: FC de Poer, da Uries, Turkstra. 
006 FO Boersma; Puna bibliotheek, Scheepvaartnuseum ta Gron. én 

Sneak. 
007 Fo Dijkstra, Kamstra, Huizinge en Boonstra. 
Coa derpegeschiedenis Minnertsga en hun Eanilles; FO Toornatra- 

Bavia Dokkum. 
009 geschiedenis Dokkum. 
DG FO Cuperus en Rijpstra uit Dongeradeel. 
012 Fo Dijk nit Ea. 
O4 Gemeente Ferwerderadeel, boerderijen Ferwerd en, dorp 

Hoogebetntum. 
014 FO Strenkstra, Dijkstra's van Oudwoude en Kollum. - 
015 dorpageschiedenis Lloessens an Hetslawier, kranteknipseis; 

FO Douma in Oestdangeradsel. 
ú21 FO Heeringa, Elgersma, Aalsma, Harke de Roos en veel kwar 

tiarstaten van familieë uit Dongeradeel. 
022 Herv. kerk Halwerd; FO Herrema. 

023 algemene genealogie; FO Hiddama-Knol. 
024 oude familiefoto's, FO hartman, de Jang. 
025 boerderljonderzoek, FO Boekstra's en Douma's van Ee. 
026 joodse families Dokkum; Fo de Jagar, Sytama, Brunia, Ronner 

en de Graaf. 
027 derp Has {(D); FO de zäes, 
028 publikaties dagbladen en periodieken. 
029 FO Jousma, Pauzinga en de arbo uit Dongeradeel, Tilma uit 

Ferwerd. 
Oa FO Kuitert. 

043 FO Kloostra. 
Oad FO vd Kooi uit Oostrum, Koolboerderij te Hijparkerk. 
036 huizen in Veenwoudsterwal; FO Ley. 
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050 
ü52 

58 

nod 

056 
057 
B58 

n59 

061 

062 

063 
Ü6s 

û6ä 

070 
071 

072 
UT7á 

075 

qrÉ, 
OTT 

Dao 

08i 

na2 
088 

Uad 

FO van der Ley uit Kollum, Huizinga, Boerdma. 
FO Ludema, Flapper ult Bolsward, Workum, Sneek en L'warden. 

eendekoolen; FO Maat. 
FO Douma uit Bergum, Bosgra, Sybma/Slebma, van der Laan. 
EG Planting, Bosgraaf. 
FO Schaafstra. 

FO Schoorstra, 
FO Buwalda, Slagman en Jaarswâ. 
Friesche Admiraliteit. : 
kadaster Dokkum, Osinga's in N.O.Friesland, FO Smits uit 
Brabant en Haarlemmermeer, vd Hoek uit Dantumadeel, Saapma 

en Schoorstra uit. Dengeradeel. 
FO Wieringa. 
lakale gesch. Ferwerderadeel, Dantumadeel en Dongeradeel; FO 
gerea Boonstra uit Woutersuoude, vd Warif. 
FO Smits ult Dongeradeel an Stians, vd Zwaag uit Oostrum, 

Fapna 
dorpsgeachiedanis en boerderijen Oosternijkerk, toponiemen, 

FO Tolsna. 
FO Veeninga, Vriezema. 
dorp Ee; FO Vellema. 
Fû Viarsen. 

FO Visszer's uit Anjum, Lioassans, Paaaana. 
huizen en cafe'a Dokkum, FO Akkerman, Dijkstra, Tanda, de 

Úrles, Bruning, 
FO de Vries, Feddema uit Dantumadsel en Dongeradeel. 
FG de Wager en Groen. 
fotoarchief museum 't Admiraliteitshmia; FO vl Warff, 
Houtman, Panbakker, Feugen an Kamminga. 
Fo Wiersma, Westerbaan, Woelinga en wv. Dijk. 
Fa Serritama. 
Heldar Concern. 
dorp Engwierum an. 

FO Kalsma, Dijkstra, de Hoer, Keinsma, Schragardua en 
Wijtama. 
Fo vd Bij , Annema, Bos, de Jager, Jilderda, Rijpma an de 

Vries. 
Fo vd Waen, Burrie/Burry/Bury/f van Buuren. 

FO Boskma, Annema, Rutsch' uit Friesland, Folkertena uit 
Ternaard. 

heraldiek; FO Hiemstra, Hooghiemstra, Tibatra, Hofman 
(Gron), v.Miejenhuia, vd Velde. 
FO Holwerda's uit Dongeradeel, Te Nijenhuis. + 
cafe de ‘veehandel! te Dokkum, FO Toornstra uit Dokkum. 

FO v. Maskeren, Heidema, Dijkstra uit Oenkerk en Wanswerd. 
FO Wiegeraná, Koolstra, Oegena, Feddema, Hoekstra, Dantuma, 

Lijzinga, Ruisch, de Koop, Falbesma, Annema, vd Zwaag, 
Oberman, Fintjera etc. uit Dantumadeel 
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OBG FO Schrader, Haurs en vd Veer. 

087 geschledenia van land an gebouwen in Dongeradeel. 
ûga FO Zijlstra en van Wijngaarden. 
089 kadaster; FO Velink, Brunia, Hiemstra, Faanstra, Bottinga, 

Posthumus, Annema, Timmermans, Hoekstra. - 
090 FO Meinsma. 
oe2 FO Konrij. 
093 Zijlstra's in Nadertand d.o,v. de Zijlstra-Stichting. 
Da4 FO Elzinga/ Elzenga. 
096 algemene regionale geschiedenis. 
108 FO Seijens uit Hallum an Wierum, Boersùa gehuud met Saijans. 
109 FO Hoakstra vit Licesens en Moddergat. 
113 publicaties Mtamanlad van bat Noorden. 
116 dorp Wierum. 
117 FO.de Jong. 
11B FO de Jong. 
119 Fo Toornstra, brandstofhandel te Dakrkum. 
122 FO Hormer. 
124 deep Niawier en Dongeradeel algemsen. 
126 FO Kloosterman en V. Kamken uit Koll'land, Dantumadeel en 

Achtkarspelen. 
130 FO Beckers In Friesland: later Driasum en Dokkum. 
132 boerderijen, FO Faddema. 

Voor diegene onder U die nog geen opgave gedaan hebben bestaat er 
nog de mogelijkheid om voor haet volgende nummer aanvullende opgave 

te doen. Ow brief graag t.a.v. de Redactie. 
20 november 1994. 

LEDENNIEUWS 
We willen een vijftal nieuwe leden welkom heten en ve hopen dat 

ze zich thuis zullen voelen in onze vereniging. 

Hieuwe leden: 
dhr. BE. JELLEN, Uaterlelislaan 5, 1465 HJ Rijnsaterwoude. 
dhr. P. FEDDENA, Foudgumerweg 3, 9156 AE Bornwird. 
dhr. W.J, HANNENA, Ternaarderweg 1, 9147 PW Hantum. 

dhr. G. DIJKSTRA, Zwaluwstraat 1, 9101 HD Dokkum. 
dhr. J.F.IDSARDI, Ternaarderdyk 17, 9151 AD Holwerd. 

Bedankt hehban als lid: 
dhr. J.J.Joustra, T. Brandsmaatraat 49 ta Dokkum. 
dhr. L.B.Schroapf, de Meanwen 10 te Dokkum. 
mevr. G.Keune-Postma te Dokkum, wegens verhuizing naar I,'warden. 
dhr. L. van'dar Werff, valkstraat 28 te Arnhem, Ia 11-10-1994 te 
Arnham overleden. Hij was een lid van het serste uur, we wensen 
z'n fanilie en vrienden veal sterkte bij het verwerken van dit 
verllas. 
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DE ENQUÊTE. 

Ongeveer sen Kwart van onze leden (27 van de ruim 100) nam de moeite om het da 
vorige keer bijgesloten enquêteformulier ingevuld terug te zenden. Omdat dat tarmullar 

ook kon worden gebruikt om het "onderwerp van onderzoek” op te geven, betekent dat 
tavans dat san kwart van onze leden de betreffende gegevens wear aktueel heeft 
gemaakt. Onze dank gaat uit naar de inzenders en vooral naar de leden die mat 

suggesties voor verandering/verbetering kwamen aanzetten. Voor u het vaak men 
kleine moeite maar wij kunnen er ons voordeel mes doen. Immers de verbetering van 
ons blad gaat ons allen aan! 
De enquêtevragen vielen in twee dalen uiteen; aan gedsalte over da vereniging en een 
gedeelte over het verenigingsblad. Met bestuur zal terzijnertijd reageren op het aerst- 
genoemde gedeelte, hler wordt ingegaan op de vragen rondom "De Sneupe”. 
1. Over hat algemeen kan gesteld worden dat de leden tevreden zijn over het vereni- 
gingsblad. Vraag 1 werd taminsta door iedereen met “a” ingevuld. 
2. Er zijn weinig leden die iets in het blad missen, aan snkele miggettles zal de komende 
tijd aandacht werden besteed, Zo werd er bijvoorbeeld opgemerkt dat de antwoorden van 
Vraag an aanbad” niat in da volgende nummers worten afgedrukt. 
ä. Het afdrukken van foto's zorgde voor verdeekdheid:18 voor an 5 tagen. Een suggestie 
hierbij was hat afdrukken van foto's, alleen als dat financitel verantwoord is. De redaktie. 
neemt deze raad ter harte en heaft Intussan san weg gevonden om foto's tegen aan 
lagere kostprijs af te drukken, een eerste proeve daarvan. kunt u in dit nummer bewon- 
deren. Magslijk dat daar een oplossing Igt. , 
4. Over de inhoud van het blad lewaman da volgende meningen binnen: het moet beter 
(3), eenvoudiger (1), dieper (1), overzichtelijker (2), is ze ok. (8), niets ingevuld (14). De 
redaktie zie: hiarin steun vaor hat tot nu toe gevoerde beleld. 
5, Het gebruikte materiaal sternt tot tevredenheid (22) terwijl 4 ledan dat matig vinden. 
5. Ook de variatie in onderwerpen werd als goed beoordeeld (23). 
T. De dit jaar gestarte “cursus” onder da tital “Zasktecht door archieven" (overigens op- 
gezet naar aanleiding van vragen hierover van leden!) krijgt aan ruime vatdoende, Goed 
(5), prima (5), waardevol (5), leerzaam (3), interessant (4). Een enkeling heeft beden- 
kingen an maakt de opmerking dat hat veel baknopter kan omdat het bij veel leden 
raads bekend ls, Moge dit waar zijn, maar deze sarie is dan cok speciaal opgezet voor 
"baginnande” sneupars, 

B. Het aantrekken van autsurs buiten de club zargde ook voor verdeeldheid. Bijna de 
helft van de inzenders (10) vand dat tof nu toa voldoende, 8 Inzenders wilen wel meer 
an 3 willen hetefmaal geen auteurs van buiten onze vereniging aantrekken, De reden van 
het plaatsen van dazs vraag In de enquête ie gelegen in hat fait dat het niet staads 
meevalt om voldoende kopy binnen te krijgen vaar elk nummer, Wie de laatste nummers 
van ons blad nog sans nakijkt, zal het opvallen dat steeds dazelfde namen opduiken. 
Voor da redaktie is aantrekken van auteurs van bulten onze verenmiging geen must, 
maar da nodige variatie in onderwerpen en auteurs is dat wel! Hier ligt dus sen taak voor 
ledar van ons. 
8, De verdere wansen en opmerkingen waren vrij divers an daardoor maailijk hler 

allamaal op te noemen. Da inzenders zullan waarschijnlijk in de komende nummers zo 
nu en dan bemerken dat er aandacht 5 geschonken aan de gedane suggesties. 
Laat hat duidelijk zijn dat de redaktie van plan is om de bevindingen van de enquête 
zwaar te laten wegen. Het Is immers duidelijk dat De Sneuper een blad voor (en daor) 
onze leden kk en daarom most beantwoorden aan de onder onze ledan levende wensen 
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aangaande het blad. Tet slot wil de redaktie uitdrukkelijk melden dat supgestieshvragen/ 

kritieken ter verbetering van òns blad glijd welkom zijn, oak buiten de snquête om. : 
Misschien dat de leden die nog niet reageerden, daarvan gebruik kunnen maken. Het 
kan natuurlijk ook zijn dat deze laden volslagen gelukkig zijn met de gang vat zaken op 
dit moment en hebben ze daarom niet gereageerd. Wij hopen nog van u ta vernemen. 

Namens de redaktie, R. Tolsma 

PS 
De divarsiteit van meningen blijkt bijvoorbeeld uit de antwoorden op vraag 2: 
2, Wat mist u in de Snauper 

niets/niet ingevuld 1 
inzendingen van andare snaupers 
is reeds grote verbetering tar. vroeger 
antwoorden op de earder gestelde vragen 
wellieht-elk nummer een kwartierstaat van leden 
ban bang dat beekje te klein wordt (veel aanbod!) 
meer voóriichting over genealogie voor onderzoek 
bij nieuws laden direct vermelden waar 2e mee bezig zijn 

voorlichting over toegankelijkheid archievan mee doorgaan 
proberen te achterhalen wat er zoal aan authentiek materiaal 1 
zams een ledenlijsttadressen+onderwerpen, graag les bijgevoegd 

meer leuks anecdotes én verhalen over Dokkumers, verdwenen winkels 1 
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AANBOD . 
Van het In 1839 verschenen boek “Pleatsen yn Eastdongeradiel”, geschreven door ons 

ll R. Tolsma In samanwerking met sen werkgroep uit onze leden en ter gelegenheid van 

het 100 Jarig bestaan van de Friese Maatschappij voor Landbouw, afdeling Ouvstdongara- 

deal, zijn nog enkels exeriplaren beschikbaar. _ 

Het beek telt 290 bladzijden, beschrijft de geschiedenis van 58 boerderijen, bevat san 

uitvoerig namenregister en is aangevuld mat 8 bijlagen. Vardar is van elke boerderij een 

foto opgenaman. ‚ 

Het boek Is nu voor onze leden te koop voor f 30,- (winkelprijs f 45,-) 

Voar bestellingen Kunt u taracht bij FR. Tolsma, 0519241583. 

et vaorkennis van het Geneeskundig Bestuur van deze Provincie, berigt de Heer 
M PHILIPPUS ne HAAN, van Zwolle, Tandmeester, geadmicteend voor bet ko- 
zingrijk der Nederlanden, Ingevolge besluit van Zijne Majestek den Koning, in dato 
den 31: Mel 1818, euz., dat hij ze spreken of te outbleden zal zijn tot Zarurdag den 
rg dezer, ten huize van W‚, MORRA, In het Lemster. Veerhuis, op de Nituwesad 
te Leeuwarden, over alie Mand. en Tandgebreken, bijzonder over her verdrijven van 
‘Mandpljn voortkomende daorroos, zinkings of rhumatismus; zulks geschied: alleen door 
middelen, zonder vanden re srekkeog neemt spoedig de scorbult uit den mond, maakt, 
de losse canden vast, én Werrigt alles wat cot de kurst behoort, -… - ve 

We Zijn middelen worden door slemand in Commissie verkocht, moch zandt tiemand 
er mede A - en Te 
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VAN DER WERF(F) — DOKKUM (5) 

D. vr. d. Werff 

Van der Werf{f} vöór 181), 

-_ I- 

JOGCEUM HENDRIKS werd wv&ör 1612 in Dakkum geboren. In 
1645 werdt hij scheepmaker-lidmaat en hij woont dan op 
dea helling van de Admiraliteitswerf aan het Grootdien 

tegenover het Admiralitaitshuis te Dokkum. Hij wordt 
later meester achuytmaker. 

In maart 1638 huwt hij met GEELTIE JANS, geboren B oktober 
1612 te Pokkum, dochter van Jan Sjalles en Jantje, van 
beroep kuiper. Zij krijgen 4 kinderen: 
HENDEIX, ged. DP. 29 septembar 1630 
JETSKE 
ISAACGE, ged. D, 16 december 1649 
JOANNES, ged. B, 18 maart 1655 
Jogehum Hendriks oterlijdt ráér 1671. 

= II-3 - 
ISAACK JOGCHUMS, zoon van Jagchum Hendrike en Geeltie 
Jans, werd in Dokkum gedoopt op 16 december 1649, Hij 
trouwde 3 februärti 1678 aldaar met TJAMCKE JACOBS PROVENA, 
geboren te Workum. Zij krijgen 6 kinderen, Zijn beroep 
was scheepstinmerman, Hij overlijdt + 1722, Tjamcka + 
1728, beiden te Dokkum, 
In 1716 bezit hij volgens de reëelcohieran twee verhuurde 
huizen, een verhuurde kamar, een huis met helling zelf 
in gebruik, nog een helling, een huis bewoond door Jacob 
Iaaaks, 

. - II-á — 
JOANNES JOGCHUMS, zoen van Jogchum Hendriks en Geeltie 
Jana, werd in Dokkum gedoopt 18 maart 1655, Hij trouwde 
12 februari 1681 mar ANTJE HANSES van Dokkum. Zij krijgen 
1 kind, Het beroep van Joannes was acheepstimmerman. 

= EII-4 — 
JOCHUM ISAÄCS, zoon van Isaac Jogchume en Tjaake Jacobs 
Frovena, werd in Dokkum gedoopt 27 december 1685, Hij 
trouwt aldaar op 9 geptenber 1714 met TRIJNTJE MINHES, 
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jongedochter van Dokkum, In 1725 kopen zij een huie op 
de Dijk. Jochum Isaacs ia meester scheepstinmerman. Hij 
overlijdt omstreeks 1728, Jachum ‘en Trijntje Minnes 
krijgen 6 kinderen. 

- III-6 — 
HENDRICE ISAÄCS VAN DER WERF, zeen van Iaaac Jogchuas 
en Tjamke Jacobs Provena, werd dn Dokkum gedoopt G oktober 

1698. Hij trouwt aldäáar 9 oktober 1728 met MATKE PETERS. 
Bij krijgen 7 kinderen. 
Op 13 maart 1757 hertrauwt hij in Dokkum met ANTJE 
FRANSEN. Eij deze vrouw krijgt hij 3 kAnderen. Zij 

overlijdt 17 april 1803 te Dokkum, 
Hendrick Iaaace is meeater scheepstinmerman en misschien 
brouwer, Hij brengt het kot zeer grote welatand. Bij 
zijn overlijden, Dokkum 22 Februari 1779, bedraagt de 
waarde’ van zijn bezittingen 51416 carolingse guldens. 
Zijn bezittingen omvatten oa. een huis met helling en 
timmerhuia, een huis aan het Bolwerk met timmerhuja. 
Dit alles gaat naar Isasc Hendriks, die in het earata 
huis woont. Een buis met brouwerij op de Dijk met 
uithangbord "Het Paard”, verhuurd aan Focke Hemkes, eén 
huis met stalling en tuin, verhuutd aan Ypke Douwes, 
een huis met tuin omtrent de Woudpoort. 

— IY-ú — ’ 
HINNE JOCHUHS VAN DER WERF, zoon ran Jochum Isaacs en 
Trijntje Minnea, werd omstreeks 1718 in Dokkum gebaren, 
Hij trouwde eldaar 28 maart 1746 wet EELKJEN TJTIESSES. 
Zij kregen 8 kinderen. 
Zijn beroeps was scheezpätinmerman an brouwer. In 1752 
kocht hij het huis met da naam "Het Vergulde Schaapje” 
op de hoek van de Suupmarkt en de Koningstraat. In 1762 

waa Minne Jochums Otderman in het brouwersgilde. Hij 
vorerleed An Dokkum en werd begravén op 22 september 1779, 

= IV-il = 
ISAÁC HENDRIKS VAN DER WERF, zoon van Hendrick Iaaaca 
en Marke Peters, werd 25 navenber 1731 in Dokkum gedoopt. 
dij trouwt aldaer 5 septanber 1756 met JELTJE DIRES 

FELLINGA. Zij krijgen Skinderen, ITaaac Hendrika As wan 
beroep Koopman en scheepstimnernan, Hij overlijdt te 
Dokkum op 22 februari 1779 en wordt aldear op 3 maart 

1779 aldaar begraven. DO - 

_ 1-5 _ 

JOGCHUM MINNES VAN DER WERF, zoon van Mirhe Jochume vän 
der Werf en Eelkjea Tjiesaes, werd 13, augustus 1752 dri 
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Dokkum gedoopt. Hij trouwt aldaar 3 Junit 1775 met MINIE 
ANDRIES VAN ZEEGEN, dochter van Andries Anthony van Zeegen 
en Gerrrtje Jans Dijkstra. Zij kregen 9 kinderen, 
In 1780, na het pverlijden van zijn vader, ging hij in 
diens woning "Eet Vergulde Scheepje" wonen. ijn beroep 
was broúwer en zilversmid. In 1765 was hij 14d van het 
zilrer= en goudamedengilde van Dokkum. Op 14 december 
1774 werd hij meester zilveramid. Hij smeedde c.a. aan 
zilveren lepel voor het schippersgilde van Dokkum. Deze 
lepel ig te zien in het Admiraliteitamuseur, Jogchum 
Minoes overleed te Dekkum In 1802 of 1803, 

= Veld = 
JOGCHEM ISAACS, zoon van Isaac Jogchems en Gryrje Freerke, 
werd 8 mei 1755 in Dokkum gedoopt. Hij trouwde aldaar 
28 aovenher 1779 met FOEJE ISAACS VAN DEE WERFF, gedoopt 
in Dekkum 23 maart 1760 en overleden aldaar op 11 april 
1788, Eij waa een daehter ran Isaack Jacoba, 
gtheepatinmerman, en Antje Harmena, Zij waren derháïre 
familie van elkaar. 
dJagchen en Fokje krijgen à& kinderen, Jogchem Iaaacs was 
meester brouwer en woonde in het huis waarin thans de 
Rabobank aan de Dijk 1a gevearigd, Onder was de brouwerij 
en er boven het woonhuis. Pe naam ran de brouwerij was 
“Het Wagentje", de naam van het pand “Het Paard", Naast 
het pand loopt het Brouwerssteegje. Jogchen Isaacs huurde 
het pand van Yaaak Hendrika van der Werff, koopman en 
scheepstimmerman, zijn neef, die uit hoofde van zijn 
vader, Hendrick Isaacs, een vermogend man was. 

Jagchem Isaacs overleed te Dokkum op / mai 1792, 

= YI- 

MINNE JOCHUNS VAN DER VWERFF, van beroep broodbakker, 
zoon van Jogchunm Minnes van der Werf en Minke Andries 
van Zeegen, werd op 27 september 1790 te Dokkum geboren. 
Hij trad drie maal in het huwelijk en kreeg in Eotaal 
19 kinderen. 
De eerste maal trouwde hij op 21 juni 1813 te Leeuwarden 
met JAÁNKE GEREEITS BROEKSTEA, dochter van Garrit Pieters 

en Tijtje Elases, geboren 3 september 1787 te Doninga 
en averieden te Leeuwarden op 22 april 1822. Bij deze 
vrouw kreeg hij 5 kinderen. 
Minne Jockuma hertrouwde ap 8 juni 1823 tea Laeuwardan 
met PIETJE GATZES ELZINGA, dochter van Gatze Tjerks 
Elzinga en Grietje Ruurds Blom, en geboren op 3 april 
1795 te Wirdum, Zij overleed te Leeuwarden op 8 juni 
1830. Uit dit huwelijk kwamen 4 kinderen. 
Her derde huwelijk werd op 15 november 1835 te Leeuwarden 
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gesloten met MARIA BALBINA STEFFENS, dochter van Steffan 
Steffens en Eke Tjallings, ei: geboren te Leeuwarden ap 
16 november 1807. Het huwelijk wes bijna een verjaardags 
geschenk, Zij overleed op 11 september 1859, Minne was 

kort daarvoor, op 21 februart van datzelfde jaar, 
overleden. Uit dit laatate huwelijk werden nog eens IO 

kinderen geboren, waarvan er zeker á jong overleden. 

Wordt vervolgd. 
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HET HEARKE DE ROOS MYSTERIE (3) 

J. Heeringa 

Vear u ligt het volgende deel. Het mysterie is nog steeds 
niet opgelost. Ik begin dit geel wet waar Harke 

geboren ia. 

Harke Aukes de Koos ged. 25-2-1170 Ee 
. ovt, 21-1-1820 Engw. no. fÜ 

Trijntje Tjatlings Dijkstra ged. 2-i=l/S5 Engw. 
ovl, 4-4-1849 Engw, no. F2 

Auke de Roos geb. d=Il-1798& Engw. 
ovl, 3-1-1858 Engw. no. TO 

Tjalling de Roog gek, 10-2-1802 Engw. 
arl. 25-11-1858 Erngw. no. 73 

Sytske de Roca geb, 26-12-1805 Engw. 
ovl. 19-4-1843 Engw. no. fO 

Frter de Raoa geb, 29-2-1804 Engw. 
ovl. 5-1-1848 Engw. no. f0 

Stppe de Koos geb. O-B-1806 Engw. 
ovl. 27-5-1842 Engw, no, TÔ 

Auke Harkes de Roos geb. A=ll-1798 Engw-. 
ovl, 3-1-1858 Engw. no. 70 

Tryrntje Lykles Dijkstra geb. 1805 Engw. 
ovl, Feh-l1839 Engw. no. fÛ 

Harke de Roos geb. 27-11-1828 Engw. 
ovl. 7-7-1887 Ee 

Sje de Roos geb, Z4=11=1831 Engw. 

Jacob de Koos geb. 22-5-1834 Engw. 
ovl, 17-4-1853 Eogw. no. TU 

Lykele de Koos geb. 28-7-1836 Enugu. 
Aukes tweede vrouw was: 

Japke Pieters Katsma geb. 12-4-1813 Kollum 
avl. 2-6-1850 Engw. no. FÛ. 

Tjalling Harkes de Roos geb.10-2-1802 Eng. 
arl, 25-11-1858 Engw. oc. 73 

Gepke Jaapers Visser geb. LBO4 
ovl. 5-4-1863 Engu. noa F3 

Harke de Roos geb. àr1-1853 Engu. 
avl, d=á=-1850 Engu. no, 73 

142 

Grietje de Roos geb. 31-12-1835: Engw. 
ovl. 14-3-1856 Engw. no. 73 

Pieter de Koos geb. 30-11-1837 Engw, 
ovl. 12-1-1886 Franeker 

Jaaper de Raas geb, 30-11-1837 Engw. 
orl., 2ó=9=1849 Enogw. no. 73 

Sytske Harkes de Koos geb. 26-12-1805 Engw. 
ovl. 19-4-1840 Engw. na. 7Û 

Harke de Roos geb. 16-11-1832 Engw, no. JO 

UIT KADASTRALE LEGGERS, : 
art. 330. Wed. Harke Aukes de Koos-perc, no. D‚22d, 

huis en erf, volgorde bebouwde eig.don no.â5, uit art. 
der alphabetische lijst 330, huurwaarde 21 zgid., groot 
00.04.33, in 1839, overgebracht naar 745 mo.l en 746 no.l. 
Wed. Harke Aukes de Roog perc, no. D.227, huis en erf, 

valgno, bebouwde eign.don 48, uit art, der alphaberische 

lijst ne-.330, groot 00,04,40, huurwaarde 27 gld. 
TAS. Sytske Harkes de Roos, perc, D,976 Cuir D.224), 

huis en erf, groet 00,00,69, huurwaarde 12 gld. verkocht 
1858, belastbaar 1840 t/m 1857, verkocht naar I214 no.l. 

746. huke Harkea de Roos, pere. D.977 (uit D‚224), 
huia en erf, groot 00.00.64, huurwaarde. 9 gld. verkocht 
1858, belastbaar 1840 t/m 1857, verkocht naar 1180 no,l. 

531. Tjalling Harkes de Koos, pere. D.227, huis 
en erf‚ 00,04,40D, huurwaarde 27 gld., naar 1306 na.l, 

in 1864, bij versterf. . ' 
12lá, Ale Meínes Holwerda. 
1180, Harke Aukes de Roes, valgna,l. In 1859 bew. 

D./58, zie verderop. 

1306, Pieter Tjallings de Roos. 

Uit het voorgaande blijkt niet alleen dat D.224 huis 
no.70 was, maar oek dar D,G76 en D.977 tezamen huis no.fû 
vormen. Verder blijkt dat D‚,227 huis no,?3 ís. Op het 
bijgevoegde kaartje kunt u zien waar de huizen gestaan 
hebben. n . . 

Bevolkingsregiater 1849 meldt dat Harke êên van 
de zea inwonende dienstboden is bij Jahannes Douwes 

Beintema, Het atfabetische inschrijvingaregister van 1851 
der Kationele Militie vermeldt det Harke nog atoeda 
inwonende is bij Joh. Douwes Beintema. Zo ook Mationale 
Militie Ge Militie Kanton GOOD Inschrijvingaregister 

1847-1852, 
Jahannes Douwes Beintema was landbouwer en woonde 

in huis no,85 te Engwierut, Dit ie de hoeerderij waar 
heden L.Sipma op woont: Timpelateed no.l, kohier no.2l 
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in de Floreen- en Keëelcohieren. Hij kaopt de boerderij 
in 1836 van mevr, wed. De Enijf.. In 1842 wardt hij 
bewoner. Voor hem was Jacob Jah, Bergmans bewoner. In 1860 
ia ket bevolkingsregiëter huisno.l45; Johannes bewoont 
de boerderij tor zijn dood in 1893 (zijn vrouw Trijntje 
Jans Alberda overlijde in 1892), daarna komt zijn zoon 
Douwe op de baerderij, 

Johannes D, Beintema zijn schoonouders woonden op de 
boerderij die heden bewpand wordt door Willem Prins, 
Dedingawei no.b5, Engwierum. Jan Jans Alberda kwam direct 
oa zijn huwelijk An 1815 op deze boerderij. In het 
bevolkingsregister is deze boerderij huie no.79 (1829 t/m 
1859); in 1869 ia het no,139, Ma de dood van Jan J.Alberda 
in 1864, komen zijn dechter Jantje en haar man Kornelis 

Douwes Beintema op deze boerderij. 
' Het bevolkingsregiater Oostdongeradeel van 1859 

geeft aan dat Harke met zijn gezin in huis no.8 te 
‘Engwierum woont. Op } meí 1858 is hij te Kollum met Wytake 
Paulus Zijlstra getrouwd, En op 11 febr. 1859 wordt te 
Kollum hun eerste kind geboren: Puslus. Hun tweede kind, 
Sytske, wordt op 3 febr. 1860 te Engwierum geboren. Harke 

was arbeider van beroep en het gezin was Wed. Hervormd. 

1180,2. Harke Aukes de Roos, boereknecht, Engwe, 
sign. van D.977, ‘tevens eigenaar van D‚759, gekocht 1859 
van Sjoerd Lieuwes Nicolai, huis + erf 00,02,30, Volgens 
bevolkingsregister 1859 As hij bewoner van huis no,8. 
Wat deze huizing betreft: belast, 1859 naar 1248.1. 

_ 1248.1, Harke de Koos, boereknecht Kollum, nu Enge, 
belast 1860 huis + erf 00,02,30, onbebouwd f O,14 bebouwd 
f9,-, naar 1556,1. 

1556,.1, Wouter Fokkes, houtkoper, Kallut, belast 1864 

verkoóp 1877, huis en erf, bebouwd verhoogd naar f 40,- 
bij hernummering nu D‚12, 

  

Op het bijgevoegde kaartje Kunt u zien Huis no.8 
(D,759) naast de boerderij (D.1241). ‚ 

Harke was in die jaren arbeider bij Goffe Jans 
Jensma. 

Goffe Jans Jensma, landbouwer, Engw. 1859, huis 
no.3, de boerderijnaam was Opus Rusticum, floreen no... 

Na de dood van zijn vader Jan Goffes Jensma in 1854 wordt 
hij de boer op deze boerderij, In 1885 overltjdt hij 
en kont de boerderij aan zijn zoon Jan. In 1869 wordt 
een deel bij de boerderij weggenomen toen er voor Alef 
(Goffe'a broer} een nieuwe boerderij gebouwd werd. Goffe's 
boerderij wordt heden ten dage bewoond door Willen Vries, 
Nijlân IA, en Alef's door Jan Gorter, Nijläân 16. 
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Hijlân 14 is op kaartje 1969, en Nijlän 16 is 1241. 
Bij de geboorte-aangifte van Harke's dochter, Antje, 

geb. 20-2-1861 Engw. is Goffe Jans Jensma, landb, Engw, 
naast de klerk Louw Bouma vertegenwoordigd. 

Bij de geboorte-aangifte van Harke's zoon, Tjalling, 

geb. á=-4=1863 Engw., is Harke's andere buurman Geert 
Jerrits Bierma (op huis no.10, heden ten dage Jan Dijk, 

op kaartje 2173, Nijlân 8). Bij deze aangifte wordt 
vermeld: "en de getuigen is getekend, verklarende de 
declarant (dat ie Harke) op onze aanvraag niet te kunnen 
achrijven wegens een gebrek aan de regterhand", 

Bij de geboorteaangifte van Antje, geb. 26-3-1864, 

is Liepke Pieters Katsma vertegenwoordigd (deze was ook 
vertegenwoordigd bif de geboorteaangifte van Syteke, 
geb. 3-2-1860 Engw.), arbeider Engw. Deze akte ondertekent 
Harke weer. 

Op 29-5-1865 vertrekt het gezin van huis no. Engw. 

naar Twijzel, waar op 25-5-1867 weer een dochter Antje 
gebaren wordt (de eerste Antje ovl. 9-3-1864 Engw., de 
tweede Antje 5-6-1866 Twijzel}. ok wordt daar een zeon 
Gerben gebaren op 13-4-1866, welke ovl. 18-6-1866 aldaar. 

Het moet daar in Twijzel niet zo goed zijn gegaan, 
Verdriet ap 13 april en 5 juni van 1866, want dan sterven 

twee kleine kinderen en in de ingekoeun atukken van de 
gemeente Achrkarspelen lezen we bij de datum 31 mei 1867 

dat Harke de Roos “door gebrek aan verdiensten en ziekte 
zijner vrouw in zulke armoedige en hulpbehoevende omstan= 
digheden verkeert, dat hij niet An staat is zich het 

benodigde voor levensonderhoud (boven deze laatste twee 
woorden staat: geneeskundige hulp) enz, te verschaffen", 

Even verder lezen we dat hij geneeskundige hulp krijgt. 
{Zie ook artikel van Reinder Tolama, Sneuper juni '93} 

De ziekte van Harke's vrouw zal wel Kkraamrrouwziekte 

zijn geweest, daar 6 dagen voor de akte dochter Antje op 
25-5-1867 geboren is. 

Bij de ingekomen stukken der gem. Achrkarspelen 
lezen we bij de datum 22-1-1868, dat er gesproken ‘wordt 

over de declaratie der kosten van verpleging van Harke de 
Raaa, eroot f &,-. 

Bij de ingekomen stukken der gem. Achtkarspelen 
lezen we bij de datum 25-4-1868: "Dat er aan Harke de 
Rees geneeskundige hulp en medicijnen als onderstand 
zal worden verleend uit de fondsen der Burgerlijke 
gemeente, dorp Twijzel", De akte melde verder: "dat 
gemelde persoon (Harke) door ziekte fn zulke armoedige 
en hulpbehoevende omstandigheden verkeert, dat hij niet 

in staat is zich het bensedigde voor levensonderhoud, 
enz. te verschaffen!" 
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Op. 18-9-1868 kont het gezin terug uit Twijzel dán 

Engwierum. ' 
. Bevolkingsregister 186% meldt dat Harke en zijn 

gezin wonen in huis no,43 Engwierum, 

Harke de Roos zijn kinderen bij Wrtske Paulus Zijlstra: 
Paulus geb. 11-2-1859 Kollum : 

Sytske geb, 3-2-1860 Engw. 
Antje geb. 20-2-1861 Engw. ovl. 9-3-1564 Engw. no.ë 
Tjalling geb. á-4-1863 Engw. a 

Antje geb, 26-3-1864 Engw, ovl, 5-6-1866 Twijzel 
Antje geb. 45-5-1867 Twijzel 
Gerben geb. 13-4-1866 Twijzel ovl. 18-6-1866 Twijzel 

Gerben geb. 26-8-1568 Engw, ovl, 28-6-1869 Engw.no.ád 
Grietje geb.3-á-1876 Engw. ovl. 10-10-1476 Engw‚no,à3 

Het voorgaande vermeldt dat het gezin in 1869 in huls 

no,43 en in 1876 in no.48 woonde, 3 
Bij de geboorte-akte van zoon Gerben, 26-8-1868 om 

05,30 uur te Engw., wordt vermeld dat vader Harke bij de 
geboorte afwezig was. Misschien heeft dit met de ziekte 
te maken waar gem. Achtkarspelen op 25-4-1868 melding 

van maakt, 
In 1869 wonen in huis no.43: 

gezin Eertse Annes Kooistra, arb. 
gezin Harke de Koos, arb. 
gezin Jitae Wiltjes Braaksma, arb. 

… gezin Willem Jacobs Brouwer, arb. 
Huis. no.bÂ was in 1834: D,130, huis 00,00.,650, in 1858 

samengevoegd met D‚,129, weiland 00.21.90 tot: D.1038, In 
dat jaar werd aanbouw op het huis gedaan en zo omgevormd 

tot armhuis U,1038, na 1858 armhuis en erf, elgn. 
armvoogdij, verk. 1902. 

Huisvernumnering 1840-1800: 
1844 1859 1868 1880 1890 1900 

EE Sâc 1905 rervallen, nu bij Sáb 
32 32 48 (Ee 5áâh S4b 

: (62 5de 54a 
68 54 54 

47 67 53 
46 66 52 
45 65 51 
áá 6d 40 

30 30 43 3 pe 
61 47 

â2 60 4â 
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Tussen 1869 en 187fÓ vertrekt het gezin Harke de Roos 
zaar huis no,48 en daar wordt dochter Grietje in huis 
na.á8 geboren. Huis no.48 wordt vernummerd tot no.69 
t/m 71. In huis no.48 waonden in 1869 4 gezinnen. In 
jan. 1880 woont het gezin De Roos in huis no,60. 

In 1850 worden D‚l48 Chuia en erf O0,01,78) en D.140 
(00,06.90), beide eigendom van Joh, Klazes Keekatra, 
samengevoegd en opnieuw gesplitst In D.996 (Joh, El. 
Keekstra eign., arbeider, huis en erf O0,07.68} en D.1000 
(Wopke Aarnts Wijma eig. arbeider, kuis en erf 
00,01,00). 

Wapke Wijma was gehuwd met de zuater van Joh, Kl, 
Keekstra, Trijntje. Wed. Trijntje Wijma-Keekstra woont 
in 1880 fn huis no,70 en verhuist 1885 naar ne,?l waar za 
in 18894 overlijdt. 

In mei 18865 verhuist het gezin De Boos naar no,70. 
Harke ia arbeider en Ned, Hervormd, In dit huis overlijdt 
kij op 20-12-1897 om 16.00 uur. Na 1880 wordt nou?û 
vernummerd tat huis no,5âb, In 1900 is dit nummer nog 
gelijk. In jan. 1900 woont de weduwe van KHarke de Roos, 
Wytake Pualus Zijlstra, oog An hetzelfde huis no.f0, 
nu 5áb, Gereformeerd, zonder beroep en overlijdt daar 
19-5-1400 om 15,30 uur. 

  

    

  

  

  

FAMILIEFOTO'S ALBERDA 

H.Aartsma en Y.Hiemstra-Alberda 

De foto's, die in deze Sneuper stoan afgebeeld, zijn 
afkomstig van mevr. Ytje Hiemstra-Alberda. Toen zij deze 

foto's van haat ouders, die ze weer hadden van hun ouders, 
kreeg, zaten ze in een mooi klein foto-album. Dit aïbum 
is van vakjes voorzien, waar de foto's ingeschoven konden 

warden. Het zijn hele vude foto's, De cudste zijn al 
circa 150 jaar geleden gemaakt. Ze werden destijds met 
een zgn. camera obscura gemaakt: De glasplaatnegatieven 
zorgden voor een goede kwaliteit foto'a, 
De foto's werden gemaakt in de bekende fotografje-ateliers 
van J.U.‚Slatterus aan de Lange Marktstraat tegenover 
het atatton bij de nieuwe Veemarke W 14 en bij E.Fuche, 
beiden te Leeuwarden. : 
In Dokkum ging de Familie naar H‚Bulen, tegenover het 
stadhuis en naar W. en K.Heeringa (nu Rode Winkel). Men 
trok bij deze gelegenheden de mooiste kieren aan., De 
vrouwen droegen een jack en een geweven rok van 
'Eiifskaft' = vijfschacht = wollen stof in 5 schachten 
(= banen}. Op hun hoofd een prachtig oorijzer. 
De mannen droegen een wollen mooi pak, In het vestzakje, 
op de foto ziet men alleen de bengel (ketting), een mooie 

remontoir of een raap. Deze woest met behulp van een 
sleuteltje worden opgewonden. Ook ziet men soms de 

beroemde lange Goudaasche (zondagse pijp) op de foto's. 
Naast dit kleine fotoalbum heeft mevr, Hiemstra-Alberda 
nog 2 grote fotoalbums in haar bezit. In totaal bedraagt 
de collectie zo'n 250 foto's. Er zitten foto's bij van 
de aangetrouwde familtes Meindersma, Beintema en Hartmans. 
Verder nog van buren, kenaisgen, onderwijzers en dominees. 
Mevrouw Hiemstra-Alberda is erg dankbaar dat haar 
voorouders deze foto's gemaakt en bewaard hebben. Henig= 
maal bekijkt ze de foto's en heeft dan het gevoel of 
ze de personen steeds heter leert kennen. 

  

sn Met dank aan God geven wij Toe. wit EGT : ER 
kennis van da geboorte van een dochter £ Ond Nt imi u Mzn. en 

" IJTJE Ke BIJEE TEBESTEA. „EEEN 
Es, 14 Maltat 194, Ee, 1 Mei 1823, -- nent 

T. ALBERDA. irrelikavelkreiking D.V: 15 Mei as 
. ALBERDA Tesreran “een kaarten; „u jj st 

Geen kaarten. ' 

De nummers onder de fotc's op de volgende bladzijden correspenderen met de 
nummers bij de generaties op bladzijde 152. 
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1. Jan Jans Alberda 
* 10-12-1790 Anjum; + 22-11-1864 Engwierum; 

X 28-5-1815 Sikjen Tjallings de Boer; 
(dochter van Tjalling Minses en Hiltje Sikkes) 

* 11-4-1793 Engwierum; + 13-8-1B69; 

Het gezin Alberda-de Boer vestigt zich op Broersma-sate 

(een tussen Ee en Engwierum gelegen boerderij, nu 

J.Wilman.) Later op een kop-hals-rompboerderij, die 
schuin tegenover Broersma-sate staat (nu W.Prins),. 

2. Tjalling Jans Alberda 
* O-4-1816 Ee; + 12-6-1891 Ee; 
X 11-5-1841 Eelkje Fetzes Meindersma; 
* 23-6-1819 Ee; + 19-4-1893 Ee; 
Aanvankelijk woont het echtpaar op De Vlugt, een kop- 

hals=rompboerderij op Groot Medhuizen onder Ee, 
Intussen wordt een nieuwe boerderij (kop-hals-romp- 
boerderij)aan de weg gebouwd, nu bewoond door de 
familie Hansma- Hiemstra. ‚ 
Het opschrift van de gedenksteen van deze fraaie 
boerderij luidt: 
"Den 3 April 1841 werd door Pieter en Douwe Fetzes , 
"Meindersma de eerste steen gelegd. 

"De tijd vergrijst het licht verdwijnt 
“Ook dit. verblijf valt eens in puin 
"uw oog Zie dus naar 's hemels kring 
“Bewoon dit huis als vreemdeling. 

Het uilebord kent geen zwanen of krullen maar paarden. 
Douwe Fetzes huwt later met Geertje Idzes Idsardi. 
Het gezin vestigt zich op de in 1796 (door Eelke 
Wiggers) gebouwde kop-hals-rompboerderij aan de weg 
Ee-Tibma, later bewoond door de gebroeders van der 

Kooi. 
3. Jan Tjallings Alberda 

* 23-5-1842 Ee; + 2-9-1922 
X 11-5-1865 Maaike Melis Hartmans 
* 3-7-1838 Nes; + 25-11-1892 
Het echtpaar woont eerst in Hantumhuizen, daarna ‘op 

Wiarda-sate, onder Engwierum (nu J.Boersma) vanaf 
1880-1902, In 1902 vertrekt de familie Alberda naar 
Jouswier (Klein Ernsma-sate, nu Ulbe Wiersma). 

4. Melis Jans Alberda 
* 26-5-1870 Hantumhuizen; + 24-5-1901 
X 9-5-1895 Sijke Franses de Jong 
* 16-4-1874 Raard; + 7-12-1937 

Ze woonden op het gehucht Klein Medhuizen (nu Egbert 
Meinsma). Tweemaal in deze eeuw brandde de schuur 
af, maar het oude woongedeelte en bijschuur (18e eeuws) 

bleef in beide gevallen gespaard. 
5. Jan Tjalling Melisz. Alberda 

* 1-9-1899 Ee; + 12-6-1984 Dokkum; 
X 15-5-1923 Sijke Broers Terpstra 
* 19-6-1899 Sybrandahuis; + 21-6-1967 Dokkum; 
Dit echtpaar heeft op de in 1841 gebouwde kop-hals- 
rompboerderij van Tjalling Jans Alberda gewoond, 

STAMREEKS DIJKSTRA 

P. Dijkstra 

Reiner Sijes : X16-2-1696 met 
geb. Oenkerk Jetske Sybes 

Sije Reiners XGrietje Hendriks 
geb./ged. Oenkerk 22-8-1697 
ovl, in 1767 
kinderen: o,a. Reiner en Sybe 
  

Sybe Sijes X31-3-1767 met 
geb, Oenkerk 9-7-1742 Riemke Keimpes 
ged, 29-7-1742 dr. van Keimpe Fetzes van 
ovl, 11-2-1817 te Lekkum Riĳperkerk en van : 

Taetske Jans Cock 
Het echtpaar vertrok in 1786 naar Lekkum 

Keimpe Sybes XBeitske Feyes Humalda 
geb. Oenkerk 30-12-1772 ovl, 16-8-1841 te Lekkum 
ged, 31-1-1773 
ovl. 27-12-1850 te Lekkum 

neemt op 30 december 1811 de naam Dijkstra aan. Er waren 
toen 4 kinderen: Siebe (Sybe) 13 jr, Auke 10 jr, 

Riemer 4 jr en Pietje 1 jr. 

  

, 

Riemer Keimpes Dijkstra X30-12-1838 met 
geb. Lekkum 14-8-1807 Wypkje Sjoerds v/d Wal 
ged. 27-9-1807 geb, Birdaard 6-9-1817 
per 12 mei 1858 naar Wanswerd vertrokken 

Keimpe Riemers Dijkstra X7-10-1869 te Murmerwoude met 
geb. Birdaard 19-5-1840 Klaaske Pieters Tilstra 
ovl. 16-1-1922 te Murmerwoude geb. Hallum 11-9-1840 
  

Pieter Keimpes Dijkstra X2-6-1894 te Ferwerd met 
geb. Birdaard 2-5-1871 Aafke Fennema 
ovl. 20-3-1933 te Ureterp geb. Wanswerd 30-9-1873 

begr. te Wanswerd ged, aldaar 30-11-1873 
o.a. 2 zonen: Meine, naar moeders kant, en Keimpe (ver- 

trokken naar Canada), naar vaders kant. 

Meine Pieters Dijkstra Keimpe Pieters Dijkstra 
geb. Wanswerd 6-12-1897 X 
ovl. 27-9-1981 Grietje Pot 
begr. te Hallum kinderen: 

X o.a. Kennet = Keimpe 
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12-5-1921 met (het geslacht in Canada 
Froukje Heidema gaat door met 
geb. Wanswerd 1-12-1897 Keimpe/Kennet. PM.) 
ovl. Hallum 17-8-1985 

Pieter Dijkstra Pieter Keimpes Dijkstra 
geb. 20-5-1922 : : Xx ' 
X Doutzen Welbedacht 
10-1-1952 te Bergum met 
Minke van Meekeren 
geb. 29-3-1930 
  

Meine Dijkstra Kennet Pieters Dijkstra 
geb. L'den 28-3-1961 : 
X 
Henriette Haveleer 
geb. Arnhem: 20-12-1961 

OUDEWIJVENPRAAT, ‚..…….…. 

  

Op een avond ín het jaar 1598 bevond Berent Kuyper uit Driesum zich ergens 
op de stadswallen van Dokkum. 
Hij deed daar dienst als schildwacht. 
Een gerucht deed hem opschrikken. Het leek wel het geluid van één of ander 
beest dat daar rondzwierf "hetwelke sig eerst als een hond en daernae als 
een kalf vertoonde, en naederende" onze Berent Kuyper, “een groot stuk 
vlees uit de sijde nam, soodat men het herte konde leggen sien. Door welke 
wonde hij wel seeven weeken en vier dagen voor dood te bedde lag, behouden- 
de alleenlíik een roode plek op sijn wange. En soo lange hij die behield, 
heeft sijn wijf hem niet willen laten begraven. Nae deese tijd is hij oók 
gesond geworden." 

De 18e-eeuwse handgeschreven kroniek van Smedema, getiteld * Eenige aanteke- 
ninge van 'tgëene tot Dockum is voorgevallen sedert den jare X na de geboor- 
te en menschwerdinge onses Saligmaker Jesu Christij, uit verscheijdene oude 
schriften bijeengesteld" berust bij het Streekarchivariaat Noordoost Fries- 
land te Dokkum. 

Het bestaat uit twee delen en loopt tot het jaar 1762. , 

Uitvoerig beschrijft Smedema de wonderlijke genezing van Berent Kuyper. 
"Het eerste dat hij leevendig wierd dat sijn wijf, Martje geheeten, met sijn 
broeder bij het“vier (= vuur)" gezeten, zagen dat hij begon "de rechtervoet 
of de groote teen van die voet te roeren (= bewegen). Doen meenden de vrouw 
en broeder dat-een muis bij hem in ‘t stroo omliep, dog niets verneemènde, 
gaan weder bij-het vier sitten. En niet meer om hem dinkende, is hij ten 
laesten overeinde. ‚gereesen en heeft drinken gevorderd. : 
Als nu de wonde. ‘begon te heelen, liep deselve sooseer toe dat hij genood- 
saekt was een kussen tussen het lighaem en den arm te dragen, opdat die 
beide niet aen Walkander souden vastgroei jen," 

Smedema die dit verhaal overigens bij de. historieschrijver Hesman. vandaan 
haalt, besluit als volgt: _ 
"Dit hebbe ik in geene boeken gevónden, ‘maar van een oude vrouw gehoord 
die bij hem gewoond en hij de gansche saek meenigmael verhaeld hadde." 

Anne Medema, streekarchivaris. 15 4 

SPEURTOCHT IN NOORDOOST FRIESLAND(8) 

D. J. KAMMINGA 

Vrijdag 10 september 1943, 

Oostenwind vrij straf, mooi weer, de zon geeft fleur aan 
het landschap, dat reeds kleurt in de herfsttinten, 
Aardappels worden gerooid; geploegd waar de strovruchten 
zijn geoogst. De greidboer kan maar steeds hooien, kuilen, 
enz. Veel gras dit jaar. 

Deze dag zou aandacht geschonken worden aan oud ijzerwerk, 
muurankers, jaartallen, enz. Niawier. Het schijnt dat 
daar een smid rond 1800 aardigheid aan zijn vak had en 
vooral jaartallen smeedde, Romeins en cursief. Hoekstra 
tekende enkele, Bij een woning was er één verwijderd en 
hing aan een spijker. Bod f 1,- en vraag f 2,50. Wij 
lieten hem hangen, De opgaande stang was aardig bewenkt 
(later toch aangekocht voor Oudheidkamer). Dan naar 
Ooster-Nijkerk, waar ook enkele aardige dingen zijn. 
Eén is nog een raadsel. Een verbouwde gevel met 1920, 
lettertype oud. Een vraag: is de 6 omgedraaid? Of heeft 
een timmerman wat bijelkaar gezocht? Later nog maar eens 
onderzoeken. Terwijl Hoekstra tekende, reed ik naar Nes 
en kreeg een praatje met een 82-jarige Nessemer en er 
kwamen enkele Nessemer mededelingen. 
Op de hoek van de middenstreek staat een huis met enkele 
lindebomen, waarin sporen van ringen. In vroeger tijd 
was dit een herbergje. De overlevering zegt dat in 1813 
daar Fransen te paard waren afgestapt. Later had daar 
gewoond een Sjoerd Oedskes de Jong, gezegend met aardse 
goederen, maar een "raren ien". Een arbeider liet hij 
voor straf eens een poos op de weg staan, te pronk, en 
hij deed het. Een ander werd met een ‘pipegaal" (=krui- 
wagen) naar de Kolken (tussen Morra en Anjum) gezonden 
om graszoden! De paarden noemde hij Snel, Pibo en Vegelin 
van Claerbergen. In het dorp woonde een Jan Stelma, 
scheldnaam Dubbeldou, geen vriend van Sjoerd Oedskes. 
Nu had hij Snel geleerd te trappen op een strooien Pop, 
wanneer de baas "Dubbeldou" raasde! Zo moet het gebeurd 
zijn dat hij mensen in de stal had en Sjoerd aan het 
schreeuwen van "Dubbeldou", De paarden trapten van 
jewelste en de mensen van angst in "it húske". Een andere 
keer werden ze getracteerd op "Dubbeldou"-geroep en 
buurmans huis zat onder de klei! 

155



In zijn woonkamer of gang had hij een kalf en een stek 
mest “op 'e flier" 
De Nessemer kernis, 6 weken na mei, duurde 3 dagen: zondag 
(kaatsen), maandag (harddraven) en dinsdag (kaatsen om 
schapevlees). Dezelfde dagen van de week däarop was het 
Wierumer kermis. De bekende Dibbels, een harddraver, 
kreeg eens een premie te Nes. Op zo'n kermis kreeg Sj. 
ruzie met Jan Stelma (Jan Dubbeldou). Een draaimolenman, 
heet het, werd omgekocht en getuigde dat Sjoerd een tik 
had gekregen. Gevolg: Stelma kon boete betalen. Toen 
Sjoerd Oedskes aan het eind van het liedje was, verhuisde 
hij in een Wferdek" (= kapwagen), de voerman met "in keal" 
voorin, naar de "Tinnen Leppel", een herbergje op de 
Hantumerhoek. Een paar stukken land bij Nes, "Oedske 
Fjouwer'" en "Oedske Seis", zijn van hem geweest. 
Er waren meer “healwizen" in Nes, Iemand had vroeger 
eens een kedde en reed er mee naar Wierum, Daar werden 
een paar "roggen" opgezadeld. Door hun scherpe punten 
werd de kedde gek en vloog haar Nes! ' 
Wij aten ons meegenomen brood in cafê Huizinga. De Duitse 
bezetting in Nes was daar eerst in de kost geweest, 
36 man. Een grote kachel, waarin een mud kolen tegelijk 
kon, was zo groot als een biljart! De heren hadden ook 
een kok ‘géhad, maar gaven de voorkeur aan een goede 
keuken, geen rats, Nu hebben ze eigen gebouwen aan de 
zeedijk, goed gecamoufleerd. . 
Men is te Nes wonderlijk met de oude’ grafstenen 
omgesprongen, zoals trouwens overal. De oude worden 
Yopgeruimd" en ook zelfs van jongere datum. En dan” ‘worden 
ze gebruikt als hardstenen traptreden óf versterking van 
Wit eigen hiem" of i.d, Bij de pomp ligt: de Eersame 
Jansen Heines, die huisvrou van Adser Clases out omtrent 
69 jaar en leit alhier, enz. Ì 
In het midden, op éen andere steen, een wapen met links 
eên ‘halve adelaar. Rechts de wolfsangel! Verder dit 
opschrift: Grafstede van A‚J.Hup, Koren- en pelmolen 
alhier, geb. 27 mei 1799, overleden 1 mei 1837, Voor 
een groente-opslag ligt deze steen: In de Heere gerust 
die Eersame ende seer discrete Jan Jansen Brouwer, in 't 
leeve'Burger ende Coopman ende gemeensman binnen Doccum, 
out omtrent 39 jaren ende leit alhier begraven (jaartal 
ontbreekt wegens defect, de versiering duidt op 17e eeuw. 
Een stap verder en we lezen onduidelijk: Grafstede Syke 
Pieters,,,, Doede Johannes Boitsma.... 14 jan. 1832 
ouderdom 67’ jaren; Nog een met: Den 5e jan. 1823 in den 
ouderdom van 56 jaren, 11 maanden, 17 dagen.... Trijntje 
Hendriks Wynia, in ‘leven echtgenoot van Pieters Bosch, 
lid... Westdongeradeel. 
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En: dan komt er een met Latijns opschrift? Waartoe deze 
taal gebruikt? De steen werd met borstels bewerkt en 
wij ontcijferden (met enkele fouten die een latinist 
heeft verbeterd): ? irtutib. Domíni S, van Kleffens V‚D.M, 
in Nes en Wierum, Conjugis pradilectae,-—-- Fuit modesta 
et religiosa puella / Fide et pietate insignis Conjunxt / 
Immerito neglecta et in visa a malevolis / Ab infirna 

plebe defamata / Nux hisc bonga longe sublata in superis / 
Vitae aeternaehaeres. / Nota erst 16 maje 1799 — 
Nupta 21 Octobris 1830 — Mortua puerpera 

25 Octobris 1831. 
Vertaald luidde de inhoud: Grafstede van de beminde 
Echtgenoote van Dominee S. van Kleffens, predikant te 
Nes-Wierum. Als meisje bescheiden en godvruchtig, onder= 
scheidde ze zich als vrouw door haar trouw en liefde 
jegens haar man — Zonder dat zij dat verdiende, heeft 
men haar links laten liggen en was zij gehaat (niet 
gezien) door mensen met een slecht karakter, en in haar 
goede naam door het gemeene plebs door het slijk gehaald. 
Nu is Hix lang in de hemel opgenomen en beërft zij het 
eeuwige leven.” Ze was geboren 16 mei 1799, gehuwd, 21 
october 1830 en overleden in het kraambed 25 october 1831, 
Indien de vertaling goed is, en ik heb geen reden daaraan 
te twijfelen, dan heeft zich hier een dorpsdrama afge 

speeld, waarvan men de scherpte slechts kan gissen, 
Ds. Sevenster was 1820-1855 predikant te Nes. 
Wij bezagen nogmaals de kerk, keurig onderhouden. De 

goed gesneden preekstoel heeft op het paneel buiten de 
versieringen de landbouwattributen: "sichte, reauwe en 
terskbongel", Saamgebundeld, alzo geest en stof als 
onafscheidelijk bijelkaar behorend. Wij verlieten het 
inwendige en bewonderden het metselwerk, uitwendig van 

het vijfhoekige koor. 
In de middenbuurt staat een forse woning, deur, gang 
in het midden, aan elke kant een flinke kamer. In de 
deur een gegoten paneel in aardige versiering. Nadat 
een fot gemaakt was, kregen wij contact met de bewoonster 
en bezichtigden het keurige interieur. Versiering met 
gegoten ornamenten, schoorsteenmantel met op zink geschil- 
derde voorstelling: haven (Harlingen?) met zeilschip 
(brik?)., De keuken in witte tegels met enkele bonte als 
versiering, fraai aspect. Alles ademde le helft vorige 
eeuw. Het huis wordt bewoond door de dames Dijkstra, 
nifslders, zelf borduren, timmeren, enz. Hun vader en 
grootvader G,P, en P,G, hadden een graanhandel. Volgens 
haar mededeling was het bedrijf vroeger een brouwerij 
geweest. Een achter het huis gedempte sloot heette "De 
Brouwer". Wij werden voor de oudheidkamer eigenaar van 
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het vroegere bovenlicht der voordeur, dat op zolder stond. 
Eikenhout, handgesneden versiering met ín’ het midden 
gekleurde mannêtjes met zakken ‘etc, aan het graan 

scheppen. Hoekstra ‘zal het ontdoen. van de talrijke verf- 
lagen, “‘ waardoor het stukken beter wordt. Verder 
bewonderden’ wij enkele zeer mooie foto's van ‘wijlen 
G.Halbertsma ‘van Almelo, broer van de vroegere Tjalling 
Eeltsjes Halbertsma van ‘Ternaard, Een prachtfoto -van 
het Wad bíij ‘ondergaande zon en: een oude Moddergatster, 
Tiete Pieters Schregardus, die niet op de foto wou. In 
het hoekje een’ zekere Alde Groen. 
De klok wees vijf, dus huistoe voor de wind, met enige 
aardige ervaringen rijker. : 

What 's in a name? _ 
‘Reinder H. Postma. 

De afgelopen weken werd ik weer gekonfronteerd met de betrekkelijkheid van 
een naam. In de zoektocht schreef ik al over een persoon die zich de naam 
Proek als familienaam aanmat en later in het overlijdensregister werd 
ingeschreven als Van der Pruik. Een andere voorouder koos de naam Diekstra 
als familienaam, volgens de ambtenaar heette hij Dijkstra. De vooronder was 
dus Friestalig en schreef zijn naam zoals hij die uitsprak. 
Ik had het dus kunnen weten! In het vorige nummer vond u van mij cen vraag 
over de persoon Jan Hiemstra. Hij woonde volgens de volkstelling van 1829 nog 
bij zijn ouders thuis in Ee, dat was logisch want hij was toen 11 jaren oud.‘ In 
1839 was hij echter verdwenen, ik vond geen overlijden, geen huwelijk en geen 
vertrek van hem genoteerd. Een zoektocht in de omringende gemeenten leverde 
niets konkreets op. Wat was er met hem gebeurd? 
Dus plaatste ik een vraag in De Sneuper. Doede Douma sprak met mij over deze 
kwestie, daarna besprak hij die met Willem Sijtsma uit Hallum, die verwees mij 
naar een Hiemstra in Oldehove en die weer naar zijn broer Otto Hiemstra uit 

Grijpskerk, Omdat hun familie oorspronkelijk via Oostdongeradeel naar 
Groningen. was gegaan, had laatst genoemde Otto Hiemstra onderzoek gedaan 
naar Hiemstra's in Oostdongeradeel. In de gemeente Grijpskerk komen ook 
Heemstra's voor en als Otto Hiemstra deze naam tegenkwam, noteerde hij die 
ook. Zo vond hij in het overlijdensregister van Oostdongeradeel uit 1839 ene 
Jan Heemstra, zoon van Popc Jans Heemstra en Gertje Reinders Dijkstra. Jan 
was kort daarvoor als dienstplichtig militair in Utrecht overleden waarna ze een 
extract uit de overlijdensregisters naar Metslawier stuurden. Dé: vergissing laat 
zich goed verklaren, Hiem of Hiemstra is Fries, en dat is in hiet ‘Nederlands 
vertaald Heem of Heemstra, vandaar. Het ging dus wel degelijk gm de persoon 
waarnaar ik op zoek was. Daarmee is in mijn geval tevens het bewijs geleverd 
dat in onze familie de naam Hiemstra als familienaam is uitgestorven. 
Konklusies: houd rekening met variaties in de schrijfwijze van namen cn wees 
gespitst op verschrijvingen; het is nuttige kontakt met kollega-sneupers te 
onderhouden. Zij weten soms net datgene, wat u niet kon vinden. 

OP REIS MET DE NOF ‚ 
Boek in de maak over openbaar vervoer 

in Frieslands Noordoosthoek. 

In de jaren '20 en '30 van deze eeuw kende noordoost” 
Friesland meerdere kleine autobusondernemingen. Dit was 
vooral het geval voor 1927. In dat jaar ging de overheid, 
om deze "wildgroei" van autobusdiensten aan banden te 
leggen, regulerend optreden, Dat gebeurde door invoering 
van een systeem met concessies (het verlenen van vervoers- 
vergunningen tegen bepaalde voorwaarden). Voordien kon 
een iedere die Gedeputeerde Staten een briefje stuurde 
met een dienstregeling, eventueel aangevuld met gegevens 
over halteplaatsen en tarieven, een loopbaan als autobus- 
ondernemer starten, Dit resulteerde in heftige onderlinge 

concurrentie, 
Eén van de busdiensten die voor 192/ was ontstaan, 
behoorde toe aan Van der Mei uit Dokkum. Hij had begin 
1920 zijn paard en wagen, waarmee hij tot dan passagiers- 
vervoer had verzorgd, verruild voor een vervoersbedriĳĳfje 
met rood-witte autobussen, Samen met enkele anderen 
exploiteerde hij deze onderneming met de lange benaming: 
"De onderlinge onderneming tot exploitatie van autobus= 
diensten". De route van de busdienst voerde van Dokkum 
via Murmerwoude, Rinsumageest, Oudkerk, Oenkerk, Giekerk 
en Zwartewegsend naar Leeuwarden. 

Over enige tijd zal een boek verschijnen, waarin de weder- 
waardigheden van deze en andere autobusondernemingen 
staan opgetekend. Het gaat om een boek over het openbaar 
vervoer in noordoost-Friesland, waarin de nadruk ligt op 
de autobusonderneming NOF (Noord-Oost-Friesland), die 
zetelde in Dokkum. 
Reeds geruime tijd wordt door een aantal auteurs aan de 
samenstelling van dit boek gewerkt. De basis voor het 

boek bestaat uit materiaal dat werd verzameld door wijlen 
de heer Jelte Giessen uit Lauwersoog, Hij heeft ondermeer 
de geschiedenis beschreven van de Groninger busdiensten 
DAM (Damster Auto Maatschappij), de Marnedienst, de 
Leekster Tak en ESA (Elema-Stollema-Autobusdienstonderne= 
ming). Giessen had reeds een opzet gemaakt voor het boek 
over openbaar vervoer ín noordoost-Friesland met biĳjzòndere 
aandacht voor de NOF, maar helaas was het hem niet gegund 
zijn werk te voltooien, De draad werd weer opgepakt door 
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buschauffeur en amateur-historicus Wim Mollema uit Leens, 
In samenwerking met Henk Aartsma uit Dokkum verzamelt hij 
nu foto's en documentatiemateriaal die het boek verder 

moeten completeren. Mollema en Aartsma zijn verantwoorde" 
lijk voor de samenstelling van het boek, waarvan de 
uiteindelijke tekst zal worden geschreven door historicus 
Albert Buursma. 
In het royaal geillustreerde boek zal, behalve een korte 

voorgeschiedenis over vervoermiddelen in de 19de en het 
begin van de 20ste eeuw, speciale aandacht worden besteed 

aan de vele particuliere busdiensten die noordoost- 
Friesland in de periode van. circa 1920 tot 1971 gekend 
heeft. Speciaal zal — zoals gezegd — worden ingegaan op 
de wederwaardigheden van de NOF, . 

De Dokkumer autobusonderneming NOF was ontstaan uit het 
samengaan van een aantal kleinere. bedrijven, die einde 
1938 tot samenwerking hadden besloten, Dat waren de onder- 

nemingen van Van der Mei en Co. en J.Jansen, beiden te 
Dokkum, Holwerda te Anjum, Weidenaar te Oosternijkerk 
en S.Woudstra te Oudkerk, Behalve Van der Mei en Co., ‚die 
7 ä 8 bussen in gebruik had, ging het om kleine bedrijfjes 
met slechts éên lijn en enkele autobussen. Van de Mei 
exploiteerde de drukke buslijn  Dokkum-Damwoude via. -Tryn- 
wâlden, Zwartewegsend en Leeuwarden. . : 
De NOF werd in 1939 exploitabel. Men had toen al de 
beschikking over 17 of 18 autobussen, waaronder een aantal 
oudere modellen. Datzelfde jaar nog werden nieuwe 
Chevrolets met carrosserie van Hainje in Heerenveen 

bijbesteld. Ook de dienstregeling werd flink uitgebreid. 
De NOF ontwikkelde zich tot een streekvervoersbedrijf 

met goede toekomstmogelijkheden, die door de Duitse inval 
in mei 1940 drastisch werden verstoord. 
Na de bevrijding hervatte de NOF zijn diensten weer zo 

goed en zo kwaad dat mogelijk was, Gestart werd met 
Austins die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen 
dienst hadden gedaan als brandweerwagens! Behalve een 
tekort aan rijdend materieel was er tevens schaarste 
op het gebied van brandstof en banden. Maar in de 
navolgende jaren ontpopte de NOF zich tot een grote 
onderneming met meer dan honderd personeelsleden. 
In “1971 verloor de NOF zijn zelfstandigheid toen men 
samenging met de NTM in de nieuwe autobusonderneming 
FRAM, Daarmee kwam een einde aan ruim drie decennia van 

NOF-activiteiten in Frieslands noordoosthoek, Het was 
het einde van een tijdperk, want sindsdien kende deze 
streek geen "eigen!" openbaar vervoer meer. 
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BESLUIT ENGWIERUMER POLDER, 1752. 

K. de Graaf 

Bij resumtie gedelibereert geweest zijnde op de Requeste 
van Maria van Bosman Wed. wijlen de Grietman Eelco van 
Haersma Johannes Sakema van Wyckel Secretaris der Heeren 
Gedeputeerde Staten als man en Voogd over zijne huisvouw 
Ava Cornelia van Glinstra, Hans Hendrik van Haarsma 
Grietman over Oost Dongeradeel en Hans Hendrik van Haarsma 

Rentmeester Generaal der Landschaps Domeinen houdende, 
dat de Supplianten buĳten den ordinaris zeedijk onder 
Engwierum in Oost Dongeradeel hadden leggen eenige Cavels 
land, om welke lag een Kadijk welke niet in Staat was, 
om de hoge wintervloeden buyten te Keeren; Dat de Suppln 
tot Conservatie (bewaring) deeser Landen genegen waren, 
een zwaare dijk om datselve. te leggen, indien hun ‚Ed 
Mogende hen geliefden te hulpe te komen met het bevrijden 
van de Reele Penning (belasting op de Huurwaarde) en 
op de Specien van besayde Landen en Hoornvee voor eenige 
Jaren waartoe zij vervolgens verzoek deeden, 
Als meede op de Requeste van Vrouw Eleonora Houtina van 
Glinstra gesterkt met haar man de Heere Burgemeester 
Hendrik Veltman te Groningen, Harmanus Botma te Morrha 
de Vroedsman Jan van Assen en Arnoldus Eisman te Dockum 
als Curatoren over Aaltie Sjoerds Tonnema, welke met 
hunne Resp=- landen in dese polder mede in de gemeenschap 

zijn ingelaten, en gelijke gracie versogten. 
Is goed gevonden en verstaan dat aan Suppel- uit 
Consideratie (overweging) van de nuttigheit van dit werk 
en Wegens de Zware kosten daartoe werdende vereischt, 
hun gedane versoek zal worden toegestaan; En werd 

vervolgens aan deselve geaccordeert ezxemtie „volgens 
contract) en Vrijdom van betalinge van. de Reele goed 
schattinge en Specien wegens sodanige Landen als bij 
desen Staan ingedijkt te worden, groot op de geheele 
polder, vierhondert een en veertig pondemaat, En zul 
voor de tijd van twintig Jaren, in te gaan met May 1753 
en wel op deze Conditien, 
ten 11ste Dat deze Exemtie (volgens koopcontract) plaats 
zal hebben omtrent de buiten Landen alleen, om welke 
de dijk staat gelegt te worden, en dat de Huĳsen en 
Schuren binnen de tegenwoordige Grietenij staande, met 
de binnendijkslanden zullen blijven bezwaard de Reele 
Penningen en Specien. 
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ten 2’ de Dat deze Exemtie van Reele op deze Wijze zal 
worden’ gerekent. als wegens de buitendijkslanden. dat 
de geheele Huur van Yder Zathe zoo wegens de Huizinge, 
Schuiĳre, en binnendijkslanden zal moeten worden 
aangegeven. dogh na zul daar afgetrokken: twee gulden 
voor Yder pondemaat „van het in te dijken land en van 
het Resterende het Reele aangeschreven en betaald. 
ten 3 den Dat ten aansien van de Specien van Hoorngeld 
en. bezayde landen, het alzo zal worden geschikt, dat 
voor -zo verre die buitenlanden (nu alle greyden zijnde) 
zoo lange greyde blijven Meyers of gebruikers hun vòlle 
beslagh van Vee zullen moeten aangeven dog in de betalinge 
voor yder vier pondemaaten Land zullen mogen korten twee 
Caroli guldens, dat deselve buytenlanden, wanneer bebouwd 
en bezayd werden, gedurende deeze 20 Jaren van exemtie 
Vrij zullen zijn van de belastinge op de bezayde landen 
Leggende. 

Aldus Geexsolveert (besloten) op 't Landschapshuis den 

8 November 1752. 

(Bron: Resolutieboek der Friese Staten) 
„ 

  

OPROEP 

De auteurs, die werken aan het boek over openbaar vervoer 
in noordoost-Friesland, met name over de Dokkumer autobus- 
onderneming NOF (Noord-Oost-Friesland) zijn nog op zoek 
naar foto” en/of documentatiemateriaal over dit onderwerp. 
Heeft u nog anecdotes, verhalen of foto's, kranteartikelen 
en ander materiaal, dat eventueel korte tijd geleend mag 
worden, dan kunt u contact opnemen met: ' 

H. Aartsma 
Reíiddomp 7 

„-9101 HJ Dokkum _ 
tel. 05190-20177 

De auteurs zijn.u zeer erkentelijk voor uw medewerking, 

Tevens is het al mogelijk om in te tekenen op het boek, 

dat volgen jaar verschijnt. Ook daarvoor kunt u contact 
opnemen met de heer Aartsma, op het bovenstaand adres en 
telefoonnummer. 

  

162 

‘ kadastraal no.A85. Dae 

‘Het Waltje' genoemd. Het 

DOKKUM IN GEVELSTENEN. (4) 

door W.K.Smits. 

  

Verlengde Diepswal 33, 

Verlengde Diepsval wordt 
in de volksmond ook wel 

mooie steentje is thans 
aangebracht In dit pand 
en geeft een prachtig 
beeld van een zwart paard. 
Aan de hand van de manen, 
de lange staart en het. 
bshang van de poten 
kunnen we zien dat het 
van het Friese ras is. 
Dit paard komt voor op 
de lager gelegen gronden 
tussen de zeeklei in het 
noordwesten en de zand- 
gronden in het oosten, die zich uitstrekken van Stavoren tot 
voorbij Dokkum. Volgens de kaart van 1788 van Schotanus moet er 
een zoutziederij, waarvan Jochem Isaacs van der Werff de eigenaar 
was, hebben gestaan. Dit is echter niet bevestigd. De te volgen 
geschiedenis begint in 1711. Hiervoor zou het pand eigendom van 
Pier Jacobs -Hornsma geweest kunnen zijn, van beroep brouwer en 
tijdgenoot van de bierbrouwersfamilie Osinga. Vanaf 1739 ís het 
eigendom van KM. Hornsma, vermoedelijk een zoon van Jacob Piers, 
die het verhuurde aan ene Cornelis Jansz. Eén ding ís zeker: de 
Hornsma's waren in de 18e eeuw rijk vertegenwoordigd in het 
Brouwersgilde. 
In 1752 wordt het pand verkocht ‘aan Leendert Pivé, díe eveneens te 
boek stond als brouwer. Hij ís voor 1779 overleden, maar zijn 
weduwe zette samen met haar zoon Gatze het bedrijf voort. Toen in 
Câ. 1784 de weduwe overleed werd de zaak nog tot ongeveer "1806 
voortgezet door Gatze. In 1811 zien we Lourens Pivé als eigenaar, 
maar er werd toen geen bedrijf meer uitgeoefend ín het pand. 
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Omstreeks 1828 moet. het pand nogal ingrijpend verbouwd zijn, -hoe 
het. er van tevoren uitzag js niet bekend. Bij het begin van het 
kadaster in 1832 treffen we weduwe Hilbert Bosch <42) als eigena- 
resse aan. Ze heeft het pand verhuurd aan Johannes Wüst. Later 
staat ze te boek als eigenaresse met mede-pigenaren <391). Het was 
op dat moment een huis met erf van 63 m°. De familie Bosch had 
meerdere eigendommen ín Dokkum, waardoor men niet met zekerheid 
kan zeggen of ze het later ook verhuurden. In ieder geval verkoch- 
ten ze het ín 1862 aan Johannes Folkertsma <1080>, van beroep 
hereknecht te Dokkum. Hij werd in 1812 te Giekerk geboren en huwde 
Harmke Koopmans, die afkomstig was uit Beetsterzwaag. 
Nu wordt het pand voor het eerst aangeduid met huisnummer B52, 
hetgeen later B46 zou worden. De huisnummering veranderde nogâl 
eens zodat dit secundaír is ín ons verhaal. Na het overlijden van 
Johannes in 1865, bleef zijn weduwe er met. de kinderen wonen en 
zij heeft er een winkeltje gehad. Dit was in die tijd voor veel 
weduwen de enige mogelijkheid om in hun onderhoud te voorzien, 
omdat er nog niet zoiets bestond als de AWW. In 1899 werd zoon 
Rinse, van beroep postbode, da nieuwe eigenaar. Hij trouwde met 
Ymkje Fokkes van der Wal uit Drachten. Ze bleven er hun verdere 
leven wonen. In 1936 ging het pand over naar de broers Eelke en 
Dirk G. van der Werff <2505)>. Eelke was timmerman en Dirk woonde 
in Groningen, hij was daar houthandelaar. Zij hebben het in 1955 
‘aan Jeltje van der Werff, <4769> gezelschapsjuffrouw en woonachtig 
te Bussum verkocht. Later verhuisde ze naar Groningen/ Haren. Het 
was in 1965 dat de bestemming van het pand veranderde van woonhuis 
in krot met erf, waarna de bebouwing spoedig verdween, en alles 
afgebroken werd. De oppervlakte was nog steeds 63 m°, waaruit 
blijkt dat er aan het perceel op zich niets veranderd was. Na een 
tijd van braakligging besloot de Stichting Stadsherstel <6138> în 
1977 tot aankoop en werd er samen met een pand aan de Lange 

Oosterstrgat (A84) opnieuw gebouwd en verbouwd tot een oppervlakte 
van 119 m. Het nieuwe kadastrale nummer werd toen A3635. In het- 
zelfde jaar dat de bouw gereed kuam, verkocht de Stichting het 
pand aan Freerk Meile Miedema <8045), van beroep hotelhouder en 
getrouwd met Janke Tjitske Botma. 

DE DRIE GEKROONDE ROOSEN 

Legeweg 7 en 9, Kadaster resp. no.A2921 en no.A2920, thans bewoond 
door de familie J.R. Boomsma en weduwe Schaafstra. n 
De huizen waarin deze brouwerij met woonhuizen gelegen was staan 
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aan de Legeweg en grenzen met de achterkant aan het Nauw. Behalve 
dat er nog kelders moeten zijn vinden we door de vele verbouwingen 
weinig van de oude glorie terug. In de 60! en 70° jaren is jammer 
genoeg veel van het oude verloren gegaan. Alles moest modern en 
vernieuwd worden. De laatste jaren denkt men daar gelukkig anders 
over. 

Vroeger voeren via het Nauw de pramen met turf, cichorei en 
allerlei andere handelswaren door de stad. Het vervoer van de 
vaten water uit de Bonifatiusbron , het mout en het graan voor de 
brouwerijen gebeurde eveneens over het water. 
he te behandelen brouwerij, "de Drie Gekroonde Roosen", was één 

van de belangrijkste van Dokkum. Deze brouwerij betaalde vaak het 
hoogste bedrag aan lasten voor mout en graan en gebruikte dikwijls 
het meeste water voor het bier. 
Ket stenen muurtje aan de waterzijde van de Westersingel laat nog 
één enkel fragment van het bedrijf zien, te weten ean beschadigd 
steentje, waaruit een heraldieke roos ís te construeren. Dit is de 
enige van de drie die daar nog aanwezig is. Het heilige getal drie 
verwees naar de Heilige Drieëenheid. Een van de andere bevindt 

zich in de kelder van Streekmuseum het Admiralíteitshuis. De kroon 
is echter verduenen. 
“De Drie Gekroonde Roosen", de brouwerij van de familie Osinga, 

komen we al tegen op het 'Lasten Cedulle' van het Bierbrouwersgil- 
de in 1711. Hier treffen we ook de eerste keer de naam Sjoerd 
Wijbes aan als brouwer. We weten niet of dit in kombinatie met de 
eerder genoemde panden is. Wel bekend is dat in 1726 secretaris 
Osinga, ook genoemd Tjepke Tjepkes als brouwer daar woonde. In 
1734 waren de erven eigenaars en de dochter Sijke Tjepkes trouwde 
in 1721 met Sjoerd Wijbes, die zich dan Osinga noemt. Hij werd 
eigenaar, samen met Sijkes zuster Djieuwke. Ze ver-huurden een van 
de panden toen aan Jacob Elías en later aan diens weduwe. 

In 1743 was S. Osinga degene die het meest bijdroeg aan het 
Onderhoud van de ‘'Fonteins dobbe', de Bonifatiusbron aan de 

huidige Bronlaan, díe eigendom was van het. bierbrouwersgilde. Om 
het vervoer van het heldere bronwater te vergemakkelijken werd er 

een greppel gegraven van de bron naar een pomp, geplaatst aan de 
Zuidergracht. Daar werden de vaten gevuld en per praam vervoerd 
naar de bedrijven. 
De Osinga's bezaten een van de grootste brouwerijen van Dokkum en 
hadden daarnaast meerdere huizen en bezittingen ín de Dongerade- 
len. Ook in de bestuurlijke vorm droeg ze haar steentje bij án 
Nokkum en de Dongeradelen. 
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Sjoerd Wijbes werd in 1685 geboren te Dokkum. Hij overleed. ín 
1745, maar zoals velen in die tijd bleef zijn weduwe het bedrijf 
„voortzetten. Al: spoedig werd dit alles haar echter teveel en 
‚werden haar zoon Tjepke en haar zuster Djieuuke de volgende 
eigenaren. Tjepke had een gedegen opleiding genoten, vandaar dat 

‘we kunnen schrijven “Der Rechten Doktor en vroedsman der. Stadt 
Dockun en Vrederechter van Westdongeradeel". Tjepke Osinga is ín 
1755 -te Dokkum getrouwd met Antje Botma. : : 
Ook ‚het naastliggende pand was hun eigendom en werd gebruikt als 
woonhuis, Later werd.het bewoond door Kr. A.M.Poutsma,' geboren te 
Rinsumageest en aangenomen als burger van: Dokkum ín 1746. Hij was 

getrouwd met Sijke.Tjipkes Osinga, de dochter van Tjepke en Antje. 
‘Hoewel de familie tot 1873 steeds eigenaar bleef van de genoemde 
panden, zijn er vele gebruikers geweest die er hun brood verdien- 
den. Het is dan ook zo dat anderen voor hen de brouwerij draaiende 
hielden en dat ze zelf de touwtjes in handen hadden en geldelijk 
verantwoordelijk waren. : Be: 
Behalve deze twee panden waren er nog enkele panden ín de Koeke- 
bakkerssteeg bedrijfsmatig mee verbonden. Het ene als stal en 
“wagenhuis, ‘het andere als opslagruimte. : ' 
In het midden van de 18e eeuw zien we even een terugval in het 
hele brouwers-gebeuren van Dokkum en dat ging dit bedrijf dan ook 
niet voorbij. De oorzaak was dat men veel meer-wijn ging drinken, 
afkomstig uit landen als Spänje, Portugal en Italië. Dit gaf soms 
reden tot felle protesten en boze brieven, ‘doch later trok alles 
weer wat bij en zien we ook bij de brouwers weer een opleving. 
Het hemd is nader dan de rok; want er heeft zelfs nog een tapperij 
gedurende enkele jaren in een-van de panden gezeten, Dit was ten 
tijde van Sijke Osinga (ca. 1796). Ze was toen al weduwe van 
A.M.Poutsma en samen met haar brouwersknaecht, Fokke Clases werd. er 

zo wat bijverdiend. Het is mogelijk dat het zakelijk toen al niet 
‘zo goed meer ging, maar toch was dit geen reden’ voor Fokke om 
eerst mede-eigenaar en in 1798 eigenaar te worden van de brouwe- 
rij. Fokke huwde in 1766 Janke Durks en nam in 1811 de naam Osinga 
aan. Is deze naam toeval of,koos hij expres, misschien op aandrin- 
gen vän zijn werkgeefster, de naam Osinga? Hun zoon Tjipke trouude 
in 1813 met Sjoukje Harmanus Boekhout en werd de volgende eigenaar 
van alle panden die bij het bedrijf hoorden. Hij verwierf de titel 
Meester-Bierbrouwer en na zijn overlijden in. 1826 zette Sjoukje 
als 'brouwersche en wínkeliersche' het bedrijf voort. Hun zoon 
Fokke Tjipkes koos eveneens het beroep van brouwer en hij was de 
„laatste ín de lange rij van Osinga-eigenaars toen ín 1872 de 
brouwerij werd opgeheven, enkele jaren voor het opheffen van de 
brouwerij van de Hansma's in 1876. 
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Koewel de panden daarna verkocht werden (1873) bleven ze onder één 
eigenaar, namelijk Wytze Alberts van Bruggen uit Buitenpost en 
later diens zoon Albert. In de volgende jaren viel het geheel al 

snel uitelkaar en kregen de afzonderlijke panden verschillende be- 
stemmingen. 
In dit verband willen we zeker nog noemen de firma Hettinga en 
Rozendal, olieslagers te Dokkum, die jarenlang in een van de 
panden een stoomoliemolen in bedrijf hadden. In 1905 werd dít 
bedrijf opgeheven en in het ene pand kwam de bakkerij van Meindert 
Kornelis Tadema en het andere werd pakhuis met erf op naam van 
Anne Douwes Rozendal. 
In 1912 werd de bakkerij verkocht aan Jacob Annes Boorsma en 
Pieter P. Wijngaarden. In 1921 werd Jacob alleen eigenaar van het 
pand, net voordat hij het verkocht. Via Machiel Douwes Boersma en 

Gerardus Kuitert kwam het. uiteindelijk ín het bezit van Ype Hosk- 
stra in 1940. In 1958 werd Klaas de Vries uit Groningen de nieuwe 
eigenaar. Van deze groothandel in bakkerswaren gaat het pand in 
1969 over naar Johannes Boomsma, de huidige bewoner. 
Het andere pand, wat ooît ook tot de brouwerij behoorde werd door 
Anne Douwes Rozendal in 1917 verkocht aan Douwe Machiels Boersma. 
Hij breidde het in 1925 met een flink stuk uit en in 1936 verkocht 
hij het aan Igle Steensma, van beroep boekhouder. In 1962 ging het 
over ín handen van Gerben van der Zwaag, die slechts twee jaar 
eigenaar was. Reeds in 1964 werd Doris Schaafstra de eigenaar- 
bewoner en tot op heden woont zijn vrouw er nog. 

een getekende afb. van de steen. 

(wordt vervolgd) 

  

  

De Heer MENSERT, Chirurgie Dactor en Oogarts van Z. M. den Koning „ he 
voorsegt hebbende van weder geheel hersteld te zijn, wenscht alzoo op het spoe- 
digste san zijne verpligting en vroeger gedane roezegging om in Friesland te komen, 
te voldoen, zal tot dat einde Donderdag den ta Augustus te Harlingen, en den 14 
dito te Leeuwerden komen, eu aldsor van den 15 — 19 Aug. in het Logement de 
Phoenix, bij de Erven van der Feen vertoeven, en verder zal ZE. Vrijdag den go 
Aug. te Sneek, in het Logement de Wijnberg, bij den Heer van der Wis, die Oog- 
lijderen wachten, welken hem vroeger dasrtoe verzogt hebben, 
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REAKTIE ‚ FAMILIE. VEENINGA 

M. ú. Tamminga 

In "De Sreuper" nr. 3 van september 1994 las ik. de 

interessante aantekeningen van de familie Veeninga. Mijn 

aandacht werd in 't bijzonder getrokken, toen ik de namen 

las van ANDRIES PYTERS en BAUKJE GRIBBERTS (pag. 108). 

Daar raken zich n.l. onze families. 

ANDRIES en. BAUKJE woonden in Ferwerd ‘of in de directe 

omgeving. Zij laten in Ferwerd 4 kinderen dopen: 

GRIBBERT *17-04-1768; +12-06-1808; ’ 
PIETER *13-05-1779; + omstr. 1804; 
JAN *12-03-1775; +21-05-1842; 
ANTJE *16-03-1779; +15-08-1815. : 

Drie kinderen zijn dus betrekkelijk jong overleden; alleen 

Jan werd 67 jaar. ANTJE noemt zich, naar ik in uw familie- 

relaás las, later ANDERSMA. Deze naam is slechts één keer 

en-dan in Ferwerderadeel, aangenomen. 
Zoon JAN noemt zich ANDREE; hij is een rechtstreekse 

(bet=over)grootvader van mijn vrouw, Siebrigje Jans, 

Andreae. In deze familie is de naam door. verschrijving, 

via zijn oudste zoon Andries, inmiddels veranderd in. 
ANDREAE, Daar is dus een verwantschap van onze beide 
families en vandaar mijn speciale belangstelling. 
Tot op heden ‘heb ik veel vragen over het echtpaar Andries 
Pytters en Baukje Gribberts niet kunnen oplossen. 

Waar en wanneer zijn ze geboren? 
Wie zijn hun respectieve ouders? 
Waar en wanneer zijn ze getrouwd? 
Waar en wanneer zijn ze overleden? 

Ze doen belijdenis in Ferwerd d.d. 15-05-1774. Dan zijn 

dus al twee kinderen gedoopt. 
Het volgende heb ik kunnen vinden: 
BAUKJE GRIBBERTS zou een dochter kunnen zijn van Gribbert 
Gerbens en Antie Reiners; zij woonden omstreeks 1730/40 

in Hoogebeintum op stemdragende plaats nr. 18, Maar ik 

weet niet waar ze vandaan kwamen, waar en wanneer ze 

getrouwd zijn. DO 
Zij laten in Hogebeintum 3 kinderen dopen: Tjitske 

14-03-1736; Reiner 03-02-1737; Gerben 23-08-1739, BAUKJE 

wordt echter niet vermeld en ik heb haar doop ook niet 

elders kunnen vinden. ‚ . 
Wat haar leeftijd betreft, past ze wel in, deze periode; 
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ook de namen van Baukje Gribberts haar kinderen (Gribbert 
en Antje, naar haar ouders) wijzen op deze verwantschap. 
Voorts komt de naam Gribberts niet zo veel voor. 
BAUKJE GRIBBERTS is vóór 1789 overleden, want 18-10-1789 
trouwt ANDRIES PYTERS opnieuw, nu met BAUKJE DOUWES. 
Er worden nog drie kinderen geboren: DOUW *1789; YMKJE 
«1792 en HILTJE * 1796, 
ANDRIES PYTERS overlijdt vóór 1799, want Baukje Douwes 
trouwt 04-08-1799 opnieuw, nu met Jan Hiddes. 
ANDRIES benoemt 06-11-1798 Reinder Dirks en Hemme Gabes 
tot curatoren over zijn dan minderjarige kinderen Jan, 
Antje, Douwe, Ymkje en Hiltje. 
Verder zijn mij enkele onroerend goed=transacties van 
PYTER ANDRIES en BAUKJE GRIBBERTS bekend, 
Ze kopen 18-03-1769 van Hiltje Dirx te Ferwerd en 
T.B.Tania, vrouw van I.Lauerman, 2 roeden grond, yder 
14 voeten & pdm bouwland. 
Ze kopen 14-04-1781 van Hiske Heerckes 4 pdm greidland, 
gelegen bij de Bolleholle onder Ferwerd, In deze acte 
wordt PYTER ANDRIES aangeduid als schipper. 
Ze (wensen) te kopen d.d. 06-06-1782 van Allardus Lodewijk 
Smendt en Johan Frederik Smendt te Ferwerd een huizinge, 
bestaande uit twee voorkamers, een achterkamer, koestal- 
len, hovinge, bomen en plantagie alsmede 4 pdm greidland 
gelegen aan de buiren te Ferwerd, Deze koop gaat echter 
niet door omdat de naastligger gebruik maakt van het 
niaerrecht. 
U ziet, er is nog veel onbekend en nu is mijn vraag of 
U meer van dit echtpaar weet. Of kent u iemand die 
daarover meer gegevens heeft. Daar zou ik dan graag mee 
in contact treden, 
Wat de kinderen van ANDRIES PYTERS en BAUKJE GRIBBERTS 
betreft nog de volgende gegevens: 
GRIBBERT trouwt 09-03-1801 met Klaaske Douwes; kinderen: 
Andries *12-10-1801; Douwe * 29-09-1803; Baukje #*30-09- 
1805; Katrina #*04-04-1808. Allen te Hallum, 
PIETER trouwt 19-05-1793 met Johanna Eeltjes; kind: Baukje 
*03-05-1794 te Hallum. Allen al overleden vóór 28-02-1811. 
JAN trouwt 15-12-1799 met Maaike Abes; kinderen: Andries 
22-11-1800; Rinske *19-01-1803:; Baukje #“26-08-1804; 
"ietertje *25-09-1806; Abeltje * 18-07-1808; Abe *11-08- 
‘810; Antje *17-07-1815 en Jan * 17-07-1817. 
an dochter (en Uw overgrootmoeder) ANTJE zijn mij, 

lehalve de naam van haar man, geen kinderen bekend. Hebt 
l daar gegevens over? 
Mocht U mij met mijn vragen verder kunnen helpen, dan 
wel mij bepaalde aanwijzingen kunnen geven, dan zal ík 
dat erg op prijs stellen. 
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EMPIRE FRANGAIS. 
EXTRAIT aas REGISTRES 

2u ° 
Annârés 

Dr LA 
Pagrncrunr po Zorvanrés, 

nj 

9%, DIVISLON. 

  

OPDE 

Le Maîrre des Requkrss, Comrz de v'ExrPineE, 

Meuans de la Lécron v’HonnzEuu, Paérer Du 

DÉPARTEMENT du LuipEnzés. 

Ve Ja lettre de S FE. lo Ministre de l'Intéricur. en dâte du 20 Sept. 1911, concer- 

ant Fobligation imposée aux Juifs de prendre des noms et prénoms. 

Vu Ia loi du 1a Germinal an XI, dont l'art. :e porte: „compter de Is publication de 

» Ja présente loi les noms en usage dans Jes dilTerens calendriers, et ceux des person- 

» nagesconnus de Y'histaire ancienne, pourront seuls êlre regus comme prénoms sur Tes 

„ Registres de VEtat civil destinés à conslaler Ja naissance des enfans; et àl est in= 

„'terdit aux Officiers publics d'en adincitre aucun autre dans Icurs' actes.” 

Vu le Deerét Iunpérial du 18 Aoùt 18t1, relaiäf à ceux dos habitans de la Hol- 

lande qui n'ont pas de noms de famille et de prénoms fixes, lequel est de la teneur 

suivante: 
Au Palais de St, Cloud le 18 Aoùt 1811. 

NAPOLÊON, Empereur des Francais, &c. &c. &c. 

Yu &c. 

Nous avons decrèlé et dêcrétonst 

Art. zer Ceux de nos sujets des Départemens de la ci devant Hollande, des Bonches 

du Rhiu, des Bouches de l'Escaut et de l'Arrondissement de Breda, qui jusqu'à 

vrésent n'ont pas eu ‚de nom de Famille et de prénoms fixes, seront tenus d'en 

Facsimilé van het keizerlijk besluit van 18 aug. 1811, waarbij werd voorzien in de 

naams- en voornaamsaanneming door de bewoners van het bij Frankrijk ingelijfde 

Koninkrijk Holland. Bekendmaking door de Prefekt van het Departement van de 

Zuiderzee, dd. 17 sept. 1811. 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Deze aflevering van ons contactblad bevat een groot aantal vragen/reakties/aanbie- 
dingen van leden. Dit kan in verband gebracht woren met de gehouden enquête: vele 
leden gebruikten daarvoor de ingezonden formulieren. 
A.J. Beckers te Leeuwarden stuurde de volgende vraag in: 
Mijn familie, zowel van vaders kant als van de kant van beide grootouders, kwam uit 
Duitsland als linnenwever. Als woonplaatsen werden Driesum en Rinsumageest geko- 
zen. Beiden waren Rooms Katholiek. In genoemde dorpen bleken meerdere linnen- 
wevers te wonen, ook vrijwel allemaal Rooms Katholiek. Sommigen kwamen uit Twente. 
Mij intrigeert het volgende: 
= Waarom verstigde men zich, als Rooms Katholieken, juist daar? Deze dorpen waren 
n.l-niet R.K. Welke reden heeft dit dan gehad? Kwam dit omdat er vlas verbouwd werd? 
Kwam dit omdat de Rooms katholieke “lapkepoepen” zich ook veel ín Friesland vestig- 
den en dat deze "lapkepoepen” wevers nodig hadden om hen van handelswaar te voor- 
zien? 
= In Dokkum woonden later meerdere families met de naam Becker(s). Kwamen deze 
families uit Mettingen en waren ze mogelijk afnemers. van de hierboven genoemde 
linnenwevers? 
H. Tiesma-Van der Werff zit met de volgende twee problemen: ‚ 
Frans Fransen kocht in 1809 een huis in wijk D te Dokkum, nummer 58. In 1817 woonde 
hij nog op dat adres. Bij zijn overlijden in 1834 woonde hij op C 189. Is het via het 
kadaster of anderszins ook mogelijk om te weten te komen wanneer hij D 58 heeft 
verkocht en of C 189 in 1834 het eigendom was van Frans Fransen? 
In 1808 kocht Geert Rijks van Meekeren een huis in wijk C te Dokkum, nummer 101. In 
1811 kocht hij C 96. In 1820 moest hij alles verkopen en toen zijn vrouw in 1826 stierf, 

woonde hij op D 130. Was dit laatste huis het eigendom van Geert Rijks van Meekeren 
en wat is er met dat huis gebeurd? Deze persoon is namelijk in het “niet” verdwenen en 
misschien kan ik via dit huis nog iets van hem gewaar worden. 

Het artikel van Van der Kooi in Sneuper 27 leverde de heer P. Dijkstra van Giekerk 
enkele antwoorden: 
“Een van de voorouders van Van der Kooi, nl. Sybe Sijes van Oenkerk, was gehuwd 
met Riemke Keimpes van Oudkerk. Nu weet ik concreet dat zij een dochter was van 
Keimpe Fetses en Teatske Jans Cock van Rijperkerk, zodat ik vrij zeker nadere 
gegevens kan vinden in Rijperkerk" ' 
“Het artikel van D. vd Werff vermeldde de naam Geert Rijks van Meekeren, gehuwd met 
Sjoukje Franses vd Werff. Deze komt aok voor in de stamreeks van mijn vrouw Minke - 
van Meekeren". Zie ook de vraag van Tiesma-vd Werff hierboven (red.) : 

Mente Holwerda uit Metslawier schrijft: 
“In mijn bezit een prijslijst van een bedrijf uit Amerika (Automated Research Inc., 327 
East 1200 Soutt; Suite B, Orem, Utah 84058). Dit bedrijf verkoopt informatie op CDRom. 
Voorbeelden: 
Complete telefoonnummers met de adressen van alie telefoonabonnees in de USA 
(aansluitpercentage in USA is 90 %1) 
SS Death Benefits records: 50 miljoen namen van mensen die een pensioenuitkering 
hebben genoten, incl. geb. en ovl. data en de zipcode (de postcode In de USA). Bij 
Ee ang van de uitkering en eventueel bij verhuizing staat dan de bijbehorende zipcode 
vermeld. 
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Verder natuurlijk geb, huw. en ovl. van verschillende delen in de USA. 
Wist u trouwens dat er in Leeuwarden en Groningen centra staan welke bemand worden 
door leden van de Mormoonse Kerk? Ze noemen deze centra: Centrale voor Familie 
Geschiedenis. 
Adressen: Paterswoldseweg 531, tel. 050-2586271 te ‘Groningen en- Sophialaan 3, tel. 
058-135361 te Leeuwarden (overgenomen uit Genea.028 area-berichtengebied waarvan 
ik de postberichten ook ontvang met mijn modem). 
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