
REDAKTIONEEL 

In het vorige nummer heeft u de uitslag van de vragenlijst kunnen lezen. De 
redaktie heeft zich beraden over de naar voren gebrachte ideeën. Er wordt 
gestreefd naar verscheidenheid in De Sneuper, bovendien moeten de stukken 
over het algemeen onze regio betreffen en een weergave zijn van origineel 
onderzoek. De lezer heeft verder baat bij duidelijke en gestruktureerde 
artikelen. Met name dit laatste punt zal in de toekomst sterker aandacht van 
de redaktie krijgen. 
We hopen de teksten in het vervolg de volgende struktuur mee te geven: titel; 
auteur; eventueel doel- of vraagstelling; tekst; eventueel conctusie; bronnen. 
Met name dit laatste punt is belangrijk omdat kollega's die met hetzelfde bezig 
zijn, dan direkt weten waar ze de gegevens kunnen terugvinden. 
Helaas zijn in het verleden lang niet altijd de auteurs vermeld zodat daarover 
misverstanden kunnen-ontstaan. Wanneer lezers in oude nummers teksten. 
vinden waarbij geen schrijver staan vermeld en die wel willen weten omdat ze 
met hetzelfde bezig zijn, kunnen ze daarover kontakt opnemen met de 
redaktie. 
Verder verzoeken we de lezers om kopij op te sturen. Het is voor anderen 
belangrijk om te weten waarmee u bezig bent. Steeds weer blijkt dat sneupers 
naar dezelfde gegevens zoeken en elkaar kunnen aanvullen. Dat is één van de 
doelstellingen van dit blad en tevens van de open dag die vorig najaar werd. 
gehouden. 
Inhoudelijk zal de redaktie ook kritischer naar de geleverde kopij kijken, de 
zogenaamde “tante-betjestijl" wordt niet wenselijk geacht. Wanneer bijdragen 

onvolledig of ondüidelijk zijn, zal de redaktie met de inzenders kontakt 
opnemen ter verbetering zodat er daarna tot plaatsing kan worden overgegaan. 

Er zijn nog steeds oude sneupers in voorraad. Belangstellenden kuneen 
daarover kontakt opnemen met de redaktie. 

Henk Aartsma is bijna klaar met de inventaris betreffende genealogisch 
materiaal op het streekarchief in Dokkum. U kunt daarover zeer binnenkort 

nadere informatie verwachten. 

Tenslotte wenst de redaktie u ook voor 1995 sukses met uw. sneup- ern 
speurwerk. En schroom niet uw bijdragen of vragen op te sturen. 

Namens de redaktie, R.H. Postma. 

LEDENNIEUWS 

Deze keer een iets uitgebreidere versie, daar we een paar zaken 
aan onze leden kwijt willen. Het is gebleken dat er veel meer 
mensen de Sneuper lezen dan dat er lid zijn. Mensén die interesse 
hebben in regionale geschiedenis, mensen die op de ‘hoágte. willen 
blijven met de hobby van anderen. Nu zijn we natuurlijk blij met 
zoveel lezers, doch aan de andere kant zou het de ‘vereniging 
helpen als deze mensen zelf lid werden. Het voordeel is dat als u 
eens vragen hebt over familie of onroerend goed u deze tegen 
weinig kosten kwijt kunt voor onderzoek. 
Namens.de Vereniging zeggen we wordt lezerslid. U hoeft beslist 
geen sneuper/onderzoeker te zijn. Vul de bon in of geeft hem aan 
iemand anders en stuur hem op! 

Naast het vermelden van nieuwe leden in deze rubriek zullen we in 
het vervolg ook meer aandacht schenken aan de interesses en 
onderzoeksonderverpen van deze personen, zodat de andere leden 
meteen al iets meer weten. Op deze manier kunnen er nog sneller 
kontacten ontstaan tussen de leden onderling. 
Fr ís tevens besloten op plaatsen die daarvoor geschikt zijn 
(o.a. archieven) presentie=-exemplaren van ons blad neer te leggen. 
Hebt u nog ideëen hierover dan vernemen we dat graag. 

Deze keer kunnen we twee nieuwe leden verwelkomen t.u.: 

no 136 DHR. F. KOOISTRA, Ridderspoor 69, 3871 JG Hoevelaken, die 
bezig ís met familieonderzoek. Hij ís vastgelopen In 1749 
bij het huwelijk van Abe Fokkes (of Scheltes) met Antje 
Jans uit Nes (Dj). 

na 137 MEVR.M.A.AARDEMA, Nijkerksterweg 9, 9143 DN Nes (D), die 
geïnteresseerd is ín de geschiedenis van de herv. pastorie 
en het dorp Nes (D). 

Afgevoerd als lid dhr. J.Dijk, USA; en bedankt hebben: dhr. 
Veeninga, mevr. Fokker-Riemersma te Dokkum en wegens ziekte dhr 
Y.Jousma te Drachten. 

Adreswijziging per 1-1-1995: mevr.T.Kroodsma-Kommerie, Kalmoes 4, 
9285 LD Buitenpost. 
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>>>> De redactie vraagd een reserve-iemand die typewerk kan en wil 
verzorgen t.b.v. de redactie en in het bezit is van een PC, dit 
wegens ziekte van dhr. T. Zijlstra. <<<<<<< 

JAARVERGADERING.... 23 MAART A.S. U KOMT TOCH OOK? 

E.Smíits



UITNODIGING 

sel) 

9. 

Voor de JAARVERGADERING van de Vereniging van 

Archiefonderzoekers te houden op donderdag 23 

maart 1995 in het Snookercentrum Legeweg 31- 

33 te Dokkum aanvang om 19.30 uur precies. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

. Welkom/opening. : 

‚ Mededelingen: Bestuur 
Redaktie, 

. Vaststellen notulen 25 maart 1994. 

… Jaarverslag secretaresse mw. G.de Vries de Jager. 
Financieël verslag - bestuur - dhr. de Boer. 

- redaktie - dhr. Smits. 

‚ Benoeming kascommissie: nieuw persoon voor dhr Smits. 

- Bestuursverkiezing aftredend dhr G. Veeninga niet her- 
kiesbaar, 

‚ Rondvraag. 

…eeene Pauze. ongeveer 21.00 uur wanen 

… Hierna zal dhr R. Postma spreken over: "Histoaryske 
ferhalen út de Skiednis fan Fryslân - en harren ûntstean", 

Sluiting om ongeveer 22.30 uur. 

De verslagen ect. zijn voor leden bijgevoegd, 
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STAMLIJN ELZENGA 

M. Elzenga 

De redaktie ontving van de heer Elzenga een uitgebreid over- 

afkomstig uit de Dongeradelen. 

Omdat de gehele genealogie te omvangrijk wordt om af te druk- 

ken, volstaat de redaktie met het weergeven van een stamlijn 

en een verkleinde index op Elzenga's. Op het Streekarchivari- 

aat is het origineel aanwezig en in te zien. De heer Elzenga 

houdt zich aanbevolen voor aanvullingen/verbeteringen/opmer- 

zicht van de familie Elzenga, 

kingen. "Hartelijk dank aan de medewerkers van het Streek- 

archivariaat en aan de heer Henrí Huls voor verleende hulp". 

Stam 

VIII 

VI 

Iv 

III 

Man: 

Marten Jacobs 

Jacob Martens 

31-8-1738 Lioessens 

1806 Lioessens 

meester schoenmaker 

Marten Jacobs 

26-2-1764 Lioessens 

21-9-1835 Paesens 

voerman 

Heerke Martens 

18-10-1795 Kollumerzw. 

08-09-1876 Paesens 

gardenier 

Eeltje Heerkes 

2-2-1826 Paesens 

Heerke Eeltjes 

11-10-1859 Metslawier 

28-04-1919 Amsterdam 

Huwelijk: 

28-6-1761 

Lioessens 

1-10-1789 

Lioessens 

29-4-1820 

Oostdongeradeel 

15-5-1851 

Oostdongeradeel 

20-5-1882 

Oostdongeradeel 

Vrouw: 

Matsen Sijbes 

belijdenis in 1746 

Neeltje Dirks 

" 1743 Nes 

18-4--1822 Lioessen 

Antje Harkes 

1766 Metslawie 

19-4-1832 Paesens 

Aaltje W. de Jong 
19-10-1799 Morra 

07-02-1852 Paesens 

naaister ' 

Dina Dirks Sijtsma 

10-6-1825 Nijkerk 

06-2-1879 Ee 

Trijntje Hofman 

17-10-1858 Ee 

15-08-1923 Amsterda



II Jan Heerkes 25-11-1914 Maria Heerings 

13-2-1889 Amsterdam Amsterdam 13-5-1894 Leeuwarden 

17-7-1969 Amsterdam 09-4-1977 Amsterdam 

I Marinus Elzenga 1.Wea v. Tholen 12-10-1926 Oterdum 

"19-10-1930 Amsterdam 2.Jeltje Zijlstra 13-02-1925 Oldehove 

Kaan Geboren Te: Huwelijk Te: Het: 

A ELZENGA o o J. VISSER 
AAGIE J. ELZINGA 18430000 0 
AALTJE EELTJE ELZENGA 18520301 NIJKERK 0 
AALTJE EELTJE ELZENGA 18531223 18780518 OOSTDONS. MARTINUS H. V.D. VELDE 
ABE DIRKS. ELZINGA o 18350509 OOSTDONG. ANTJE GEERTS DE GROOT 
ALBERT FETZE ELZENGA 18420000 NIJKERK 18630525 OOSTDONG. TJITSKE H. DE GROOT 
ANDRIES DERKS ELZINGA 47960000 ANJUN 18180509 OOSTDONG. TRIJNTJE JANS BOKKENA 
ANNA ELZENGA 0 
ANNA ELZENGA 19080916 
ANTJE GERRITS ELZENGA 

ANTJE HK. ELZINGA 

ANTJE HENDRIKS ELZINGA 

ANTJE J. ELZENGA 

BAUKJE H. ELZENGA 

BOUKE JOHANNES ELZINGA 

CHRISTINE ELZENGA 

DERK EELTJE ELZENGA 

DIEUKE J. ELZINGA 

DIEUWKE EELTJE ELZENGA 

DINA ELZENGA 

DIRK JEMKES ELZINGA 

DOEDTJE J. ELZINGA 

DOUWE POPKE ELZENGA 

DURK EELTJE ELZENGA 

EELKJE ELZINGA 

EELTJE ELZENGA 

EELTJE HEERKE ELZENGA 

EELTJE HEERKE ELZENGA 

EELTJE HEERKE ELZENGA 

EELTJE MARTEN ELZENGA 

ELISABETH ELZINGA 

EVE ELZENGA 

FETTJE POPKE ELZENGA 

FETZE FETZES ELZENGA 

FETZE JACOB ELZENGA 

FETZE JACOB ELZENGA 

FETZE JACOB ELZENGA 

FIETJE DIRK ELZINGA 

FREERKJE ELZENGA 

GEPKE MARTEN ELZENGA 

GEPKE MARTEN ELZENGA 

18340310 PAESENS 

18340000 

18330621 

18350000 

14350000 

17990000 

18580000 

18630510 NIJKERK 

18410909 

18561029 NIJKERK 

18850813 AMSTERDAM 

18080000 ENGUIERUM 

17950000 

18220000 LIGESSENS 

18630410 NIJKERK 

18800202 PAESENS 

18911010 AMSTERDAM 

18260202 PAESENS 

18260202 PAESENS 

18260202 PAESENS 

17915 LIOESSENS 

18740000 

0 

17990000 LIOESSENS 

18140102 

17711020 LIOESSENS 

17711020 LIGESSENS 

17711020 LIGESSENS 

18381119 

18740000 METSLAVIER 

17890508 LIOESSENS 

18040000 LIGESSENS 
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18250430 OOSTDONG 

0 

o 

0 

18800417 OOSTDONG. 

o 

18320504 OOSTDONG. 
o . 

o 

0 

0 

0 

18510515 0D. 

18510515 OOST. DONG. 

18510515 OOSTDONGERADEEL 

o 

18940524 OOSTDONG. 

0 

18210519 OOSTDONG. 

o 

17960507 LIOESSENS (1) 
18250722 LIOESSENS (2) 

18410709 LIOESSENS (3) 

0 

18950518 OOSTOONG. 

0 

0 

S. SIKOTOMA 

TIJTJE S, DE BRUIN 

CORNELIS ALBERTUS WESTERBAAN 

GRIETJE VAN ZANTEN 

ANNE DE VRIES 

BOITSKE JANS STEIGER 

GRIETJE VAN ZANTEN 

DINA DIRK SIJTSMA 

DINA DIRK SIJTSMA 

DINA D. SIJTSMA 

JASPER JENSMA 

TITSKE KOOISTRA 

DANIEL TAKES WIERSMA 

BAUWKJE HENDRIKS 

LIEUWKE POPKE V.D.VEEN 

TRIJNTJE ALBERT DE VRIES 

JAN FEENSTRA 

GERRIT ELZINGA 

GERRIT JACOB ELZENGA 

GERRIT MARTEN ELZENGA 

GOSLING ELZENGA 

GRIETJE FETZES ELZENGA 

GRIETJE J. ELZINGA 

GRIETJE JACOB ELZENGA 

GRIETJE JACOB-(2) ELZENGA 

GRIETJE JACOB C3) ELZENGA 

GRIETJE JACOB (3) ELZENGA 

HAAYE ELZINGA 

KANS OTTES ELZINGA 

HEERKE (1) ELZENGA 

HEERKE EELTJE ELZENGA 

HEERKE EELTJE ELZENGA 

HEERKE MARTEN ELZENGA 

HEERKE MARTENS ELZENGA 

HEHDRIK ELZINGA 

HENDRIK FETZES ELZENGA 

HENDRIK R. “ELZENGA 

HILTJE ELZINGA 

HINDRIK TJ. ELZINGA 

TEBELTJE 297? 

IEBELTJE 7777 

IEBELTJE 7777 

IEBELTJE 222? 

IEBELTJE 2977 

IEBELTJE 722? 
IEBELTJE 722? 

IEBELTJE 722? 

IJTJE ELZINGA 

JACOB MARTENS 

JACOB MARTEN 

JACOB MARTENS 
JACOB ELZINGA 
JACOB FETZES ELZENGA 

JACOB FETZES ELZENGA 

JACOB FETZES ELZENGA 
JACOB GERRITS ELZENGA 
JACOB J. ELZENGA 
JACOB JAC. (VOS) 
JACOB JAC. (VOS) 
JACOB HARTEN ELZENGA 
JACOB NARTEN 
JACOB MARTENS 
JACOB POPKE ELZENGA 
JACOB TJ ELZINGA 
JAN ELZENGA 

18610000 

17660831 LIOESSENS 

18091210 PAESENS 

19010130. 

17980000 LIOESSENS 

18380922 : 

17620425 LIOESSENS 

17680911 LIOESSENS 

17731211 LIOESSENS 

17731211 LIOESSENS 

18960131 

18000222 PAESENS 

17921216 LIOESSENS 

18591011 HETSLAVIER 

18591011 METSLAWLIER 

17951018 KOLLUMMERZWAAG 

17951018 KOLLUMMERZWAAG 

18490000 

18040000 NIJKERK 

19150525 

19030505 

15481002 

17410710 ? 

17410710 7 

17410710 ? 

17410716 7 

17410710 ? 

17410710 7 
17410710 ? 

17410710 ? 

18780517 DRIESSUM 

17380831 LIOESSENS 

17380631 LIOESSENS 

17380831 LIOESSENS 

0 

17950000 LIOESSENS 

17950000 LIOESSENS 

17950000 LIOESSENS 

18411018 PAESENS 

19190506 AMSTERDAM 

17830805 LIOESSENS 

17830808 LIOESSENS 

17900711 LIOESSENS 

17380851 LIOESSENS 

a 

18050000 LIOESSENS 

18510522 PAESENS 

18890213 ANSTERDAN 

18290528 OOSTDONG. 

17610628 LIOESSENS 

17610628 LIOESSENS 

17610628 LIOESSENS 
0 

18230516 OOSTDONG, 
(4) 

18280621 OOSTDONG, 
@) 

Q OOSTDONG 
18700521 OOSTDONG. * 

0 
0 oosTDoNG. 

18040909 OOSTDONG. 
18150430 NES 

17610628 LIOESSENS 
o 

18350523 OOSTDONG. 
18790524 OOSTDONG. 
19141125 AMSTERDAM 

[Dd 

@) 

SIENKE BARWEGEN 

FREERKJE JELLIS WIERSMA 

SIJKE V.KUIKEN 

SIEGER WESSEL ROZENDAAL 

PIETER CORN. DIJKSTRA 
IDS JANS VALONSTRA 

  

LIJSBERT. KLAZES DIJKSTRA 

TRIJNTJE HOEHAN 
TRIJNTJE HOFRAN 
AALTJE W._DE JONS 
AALTJE WV. DE JONG 
JITSKE CUPERIJ 
AAFKE JANS DE JONS 

FREDERIK BANDSTRA 

NEELTJE DIRKS 

NEELTJE DIRKS 

NEELTJE DIRKS 

BAUKJEN HENDR. REBROG 

TRIJNTJE JOH. HOLDINGA 

SYTSKE P. SCHREVENSTEIN 

DOETJE V.D.NEER 

HILTJE TJIBBES 
HILTJE JAC. BAKKER 
WILLENKE TJ. VISSER 
NEELTJE DIRKS 
JELTIE ARENTS 
ANTJE OTTES WIERSNA 
CATHARINA WILHELMINA SNIJDOOO 
MARIA HEERINGS



JAN ELZENGA 
JAN ELZENGA 

JAN ELZINGA 
JAN ELZINGA 
JAN J. ELZINGA 
JAN JACOB ELZENGA 
JILLES ELZENGA 
JILLES GERRITS ELZINGA 
JOHANNES J. ELZINGA 

JOHANNES JAN ELZENGA 

JOUKE J. ELZINGA 
JOUKJE J. ELZINGA 
LOUW ELZINGA 

MAAIKE GERRITS ELZENGA 
MARINUS ELZENGA 

MARTEN JACOBS 

MARTEN ELZENGA 

MARTEN ELZENGA 

MARTEN ELZENGA 

MARTEN ELZINGA 

MARTEN GERRITS ELZENGA 

MARTEN HEERKE ELZENGA 

MARTEN JACOB ELZENGA 

MARTEN JACOBS ELZENGA 

MARTEN JACOBS ELZENGA 

MARTEN JACOBS VOS 

MARTJE ELZINGA 

MARTZEN JACOB ELZENGA 

NINTJE ELZENGA 

MINTJE ELZENGA 

NEELTJE FETZES ELZENGA 

NEELTJE FETZES ELZENGA 

NEELTJE JACOBS 

NEELTJE JACOBS ELZENGA 

NEELTJE POPKE (1) ELZENGA 

NEELTJE POPKE (2) ELZENGA 

PIETER EGBERT ELZENGA 

PIETJE JACOB ELZENGA 

POPKE ELZENGA 

POPKE ELZENGA 

POPKE J. ELZINGA 

POPKE JACOBS ELZENGA 

ROELOF JINKES ELZINGA 
SIEN ELZENGA 

SIEUWKE GERRITS ELZENGA 

SJOERD D. ELZINGA 

STIJNTJE POPKE ELZENGA 

STIJNTJE POPKE ELZENGA 

18890213 AMSTERDAM 
19150511 AMSTERDAM 
18710000 WIERUM 
18420000 
18100000 oRIESSUN 
19550626 GRONINGEN 
18710000 METSLAVIER 
18300521 PAESENS 
18490301 
18391111 
18511005 
18450119 
18690000 TERNAARD 
18360818 PAESENS 

19301019 ANSTERDAN 
o 

18920714 METSLAVIER 

18920714 METSLAWIER 

18920714 METSLAVIER 

18780508 AALSUM 

18320816 PAESENS 

18230816 PAESENS 

17640226 LIOESSENS 

17640226 LIOESSENS 

17640226 LIOESSENS 

0 

18750000 HETSLANIER 

17860225 LIOESSENS 

18320000 

18320000 

18000000 NIJKERK 

18000000 NIJKERK 

18080000 

18090000 

18010000 LIOESSENS 

18240522 LIOESSENS 

19570923 GRONINGEN 

18250502 LIOESSENS 

17760825 LIOESSENS 

17760825 LIOESSENS 

18360000 

17760825 LIOESSENS 

18060000 
0 

18390622 PAESENS 

18020000 ANJUN 

O LIOESSENS 

18300601 LIOESSENS 

19141125 AMSTERDAM 

0 

18960509 OOSTDONG. 
o : 

18380331 OOSTDONG. 

19821001 ZWOLLE 

18930513 OOSTDONG. 

0 

0 

0 

0 

0 
18960516 OOSTDONG. 

o 

19541007 TERMUNTEN 

o 

0 

a 

0 

a 

0 

18590516 OOSTDONG. 

0 

17981001 OOSTDOND. 

17591001 LIOESSENS 

17891001 LIOESSENS 

0 

18990518 OOSTDONG. 

0 OOSTDONG. 

0 

o 

18201221 OOSTDONG. 

18380118 OOSTDONG. 

18501018 COSTDONG. 

18301018 oosTDONG. 

a 

(2) 

(@) 

MARIA HEERINGS 

SIBBELTJE MEINDERTSMA 

EELKJE PEKELSMA 

JANTJE JOUKES POSTHUMA 

MATHILDE BOVENKERK 

GEERTJE POSTHUS GLAS 

ORSELTJE DOUMA 

UEA VAN THOLEN 

MATSEN SIJBES 

RICHTJE RINSEMA 

MARTJE HUIZINGA 

MARTJE HUIZINGA 

TETJE PRINS 

JANKE UILTJE LOONSTRA 

ANTJE HERKES 

ANTJE HERKES 

ANTJE HERKES 

JACOB HOLWERDA 
RIEKELE MENZ. HUIZINGA 
HILTJE SJOUDS V.D. MEER 
HILTJE SJOUDS V.D. MEER 
JAN MINZES KUIPER 
SJOERT SIJVERTS HUIZINGA 
JAN HARKES DOUMA 
JAN HARKES DOUNA 

JANTJE SUKS 

JANTJE SUKS 

AAFKE D. BONIA 

JANTJE BRANTS DIJKSTRA 
BEN SMIT 

ENNEUS WIEGER HEERMA 

TJIPKEN JANS DIJKSTRA 

STIJNTJE POPKE (1) ELZENGA 
STIJNTJE POPKE (2) ELZENGA 
SYMEN ELZINGA 

TJEERD H. ELZINGA 
TJEERD JACOBS ELZENGA 
TJERK ELZENGA — 
TJETSCHE FETZES ELZENGA 
TJETSKE HEERKE ELZENGA 

TJETSKE JACOB ELZENGA 
TJETSKE JACOB ELZENGA 
TJITSKE ELZENGA 
TJITSKE 6. ELZINGA 
TJITSKE GERRITS ELZENGA 
TJITSKE H. ELZINGA 
TRIJNTJE ADEMA-ELZENGA 
TRIJNTJE POPKE ELZENGA 
WIEGER HEERKE ELZENGA 
WIJNZEN ELZINGA 
WIJNZEN #. ELZINGA 
WILLEN 71? ELZENGA 
WILLEN TJ. ELZINGA 
WILLENKE ELZINGA 
WILTJE ELZENGA 
WELTJE N. ELZENGA 
YBELTJE JACOBS vos 

BESTUURLIJK 

G. Veeninga 

18261130 LIOESSENS 
18280121 

18800511 
18840601 
18160112 NES 
18821009 ULERUM 
18080000 
18360524 PAESENS 

17801224 LIOESSENS 

17801224 LIOESSENS 
18471202 uIERUN 
18390000 
18450227 PAESENS 
18300000 
18770526 PAESENS 
18070000 Lroessens 
18210222 PAESENS 
18770006 WIERUM 
18250000 

oz 
18440000 

18810302 PAESENS 
18671220 
18671221 METSLAWIER 

18150829 

. (1) 

IOSKE HOEKSTRA 
FOGELTJE JANSMA 

FIETJE HENDRIKS ADENA 

TJIPKE HENDRIK ADENA 
PIEBE JAC. HAINA 
ANNE R. RIEKERSNA 
JON. DIJKSTRA 

SAN JONGEHANS BOUTER 

SAAKJE HANIA 

GRIETJE DE BOER 

WIJTSKE HOEKSMA 

SIPKE JANS FABER 

Dit is de eerste Sneuper in 1995 met weer een nieuw jaar voor 

de boeg. Denkt u om de Jaarvergadering op donderdag 23 maart 

1995 in het Snookercentrum, Legeweg 31, te Dokkum. Aanvang om 

19.30 uur. Agenda en de andere stukken zijn 

verwerkt. Gasten zijn altijd van harte welkom, neemt u Dn 

iemand mee naar onze jaarvergadering. 

De Zijlstra Stichting houdt haar naamsreûnie op zaterdag 8 

april 1995. U bent van harte welkom op deze dag in Putten. 

Dit was de laatste bestuursmededeling van ondergetekende als 

voorzitter van de vereniging van archiefonderzoekers. In 

Sneuper nummer 32 leest u wie de nieuwe voorzitter is gewor- 

den. 

in deze Sneuper



VAN DER WERF(F) — DOKKUM (10) 

D. v. d. Werff 

Van der Werf(f£) vóór 1811. 

Tot de nazaten van deze familie behoorde een voormalig 
lid van onze vereniging: 

= X-54 — 
JAN CORNELIS VAN DER WERFF, ín leven grossier in levens- 
middelen en handelaar in koffie en thee, Geboren Aalsum 
23 september 1921 als zoon van Cornelis Rudolphus Jans 
van der Werff en Ymkje van der Woud en getrouwd met MARIA 
HENDRICA RIPPEN, Zij woonden voorheen op de Suupmarkt 
naast het stadhuis en thans op de Dijk. Vermaard is de 
voormalige koffiebranderij op de Legeweg met de naam 
"Van der Werff's Koffiebranderij". Jan zijn grootste 
hobby was familie-onderzoek in uitgebreide zin. Zijn 
bezoeken aan het Rijksarchief in Leeuwarden zijn niet 
te tellen, Op Ze Kerstdag 1991 ís hij plotseling 

overleden, een grote leegte achterlatende. Jan en Marie 
kregen één dochter en één zoon. 
Zijn voorouders waren: 

— IX-63 - 
CORNELIS RUDOLPHUS JANS VAN DER WERF, groothandelaar 
in levensmiddelen, werd 1 maart 1891 te Dokkum geboren 
als zoon van Jan Alles van der Werff en Tjitsken 
Haverschmidt. Op 24 juni 1920 in Pietersbierum getrouwd 
met YMKJE VAN DER WOUD, dochter van Johannes van der 
Woud en Tryntje Bosma. Overleden Dokkum 29 mei 1959. 
Zij kregen 1 zoon. 

— VIII-87 -— 
JAN ALLES VAN DER WERFF, koopman in koloniale en 
grutterswaren, werd te Dokkum 27 november 1863 geboren 

als zoon van Alle Jacobs van der Werff en Maria Magdalena 
Haverschmidt. Op 1 mei 1890 trouwde hij in Dokkum met 
TJISKEN HAVERSCHMIDT, dochter van Cornelis Haverschmidt 
en Antje Visser. Zij kregen 4 kinderen. Hij overleed 
Dokkum 25 oktober 1937. 

—= VII-89 — 
ALLE JACOBS VAN DER WERFF, koopman in koloniale en 

grutterswaren, werd op 7 januari 1832 in Dokkum geboren 

als zoon van Jacob Jans van der Werff en Kanke Alles 

Klaver. Op 13 maart 1856 trouwde hij in Dokkum met MARIA 

MAGDALENA HAVERSCHMIDT, dochter van Rudolphus Haverschmidt 

en Trijntje Cornelia Helder. Zij kregen 7 kinderen. Hij 
overleed te Dokkum op 21 september 1867, 

= VI=42 =— 
JACOB JANS VAN DER WERFF, korenmolenaar op de molen bij 

de Hanspoort en op de grote molen, zeemtouwer en 

commissaris van beurt- en trekschepen, werd te Dokkum 

op 20 april 1802 geboren als zoon van Jan Isaacs van 

der Werff en Ymkje Jans Hoekstra. Op 30 april 1829 trouwde 

hij in Dokkum met KANKE ALLES KLAVER, dochter van Alle 

Fransen Klaver, wethouder te Dokkum, en Saapke Huiberts 

Rekker. Zij kregen 5 kinderen. Hij overleed te Dokkum 

op 18 juni 1839. 

- V-27a — 
JAN ISAACS VAN DER WERF, meester timmerman, werd op á4 

december 1757 in Dokkum gedoopt. Hij was een zoon van 

Isaac Jacobs en Antje Harmens, Op 19 maart 1786 trouwde 

hij in Dokkum met YMKJE JANS HOEKSTRA, geboren in 1766 

en overleden 6 maart 1817. Zij kregen 9 kinderen, Hij 

overleed in Dokkum op 13 februari 1808, 

= IV-10 - 
ISACK JACOBS, scheepstimmerman, zoon van Jacob Isaacks 

en Ypkje Abes, trouwde op 17 november 1748 te Dokkum 

met Antje Harmens. Zij kregen 7 kinderen. 

— III-4 =- 
JACOB ISAACKS, meester koekbakker, werd op 19 december 
1688 in Dokkum gedoopt. Hij was een zoon van Isaack 

Jogchums en Tjamcke Jacobs Provena, Op 6 maart 1718 

trouwde hij met AALTJE JANS en op 28 januari 1720 

hertrouwde hij, eveneens in Dokkum, met YPKJE ABES, weduwe 

van Freriks Jacobs Bontekoe. Zij kregen & kinderen. Hij 

overleed vóór 1748. 

— II-3 - : 
ISAACK JOGCHUMS, scheepstimmerman, werd op 16 december 

1649 in Dokkum gedoopt. Hij was een zoon van Jogchum 

Hendriks en Geeltje Jans. 

Wordt vervolgd. 
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DRIE SCHOOLMEESTERS BLOM. 

H. AARTSMA 
Vader, zoon en kleinzoon, respectievelijk Hans Sr., Hans 

Jr. en Antonie Blom, hebben in een periode van ruim 70 

jaar in de scholen van Engwierum, Morra, Niawier en 

Oosternijkerk zich met de opvoeding der jeugd belast. 

Hans Blom 
geb. ca. 1756 te Metslawier gehuwd 

ovl. 16-6-1827 te Engwierum 20-5-1781 

beroep: Onderwijzer der Jeugd. te Lioessens met 

Stijntje Freerks Backerus 
geb. ca. 1763 te Munnikezijl 
ovl. 24-3-1829 te Engwierum 

Hans Blom werd in 1792 te Engwierum de opvolger van Antony 
Jans Siccama, die aldaar van 1783 tot 1792 als schpol- 
meester en dorpsrechter had gefungeerd. Meester Blom 
deed 35 jaar dienst te Engwierum. Op 12 mei 1827 deed 
hij "afstand van het schoolmeestersambt, door hooge jaren 
en vooral door toenemende zwakheid van gezigt daartoe 
gedrongen". De school had toen ongeveer 50 leerlingen, 

Hans Blom 
geb. 28-3-1788 te Lioessens gehuwd 
ovl. 8-4-1858 te Morra 28-12-1806 
beroep: Onderwijzer der Jeugd te Engwierum met 

Dirtsen Antonius Siccama 
geb. 21-6-1784 te Engwierum 
ovl. 21-11-1859 te Ee 

Hans Blom werd in 1806 te Morra de opvolger van Willem 
de Wendt. Meester Blom was 19 jaar toen hij examen deed 
voor de vierde rang. In 1809 behaalde hij de derde rang. 
Langer dan een halve eeuw is deze meester aan de school 
te Morra verbonden geweest. In zijn tijd kwam er een 

nieuwe school, die in 1827 in gebruik werd genomen en 
geroemd werd als "een nieuw, genoegzaam ruim, wel 
ingericht en vrolijk schoollokaal", 
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Het 50-jarig jubileum, in 1856, ging niet onopgemerkt 

voorbij. Op 7 september was er feest in Morra. De 

hervormde predikant, Ds. J.H.Reddingius,, heeft volgens 

het verslag de jubilaris "op hartverheffende wijze 

toegesproken en gelukgewenscht en hem uit naam der 

ingezetenen een kostbaar geschenk in zilver uitgereikt, 

bestaande uit een zilveren tabakscomfoor en eene zilveren 

zaktabaksdoos met inscriptie". 
Nog twee jaar heeft meester Blom het jubileum overleefd. 

Uit Morra wordt 8 april 1858 in de "Nieuwe Bijdragen" 
bericht "dat de bejaarde onderwijzer H‚H.Blom is 
overleden. Zijn veeljarige dienstijver wordt met 

erkentelijkheid herdacht en vermeld", 

Antonie Blom ' 
geb. 8-4-1811 te Morr gehuwd 
ovl. 13-9-1883 te O.Nijkerk 19-9-1837 
‘beroep: Onderwijzer der jeugd. te Metslawier met : 

Rienkje Jans Joustra 

geb. 22-2-1817 te Dokkum, 
ovl. 4-8-1886 te O,Nijkerk 

Op 12-11-1828 was te Niawier de schoolonderwijzer Hinne 

Sytzes Talsma overleden. Voor deze vacature werden in 
1829 sollicitanten opgeroepen en er kwamen elf liefhebbers 
opdagen, Uit dit elftal werd benoemd Antonie H. Blom, 
kwekeling te Morra, Hij trad er op 10 mei 1830 in functie 

en kon zijn werk aanvangen in een nieuwe school, die 

in 1829 was gebouwd. 
In 1843 solliciteerde meester Blom naar Oosternijkerk 
en daar heeft hij nog 20 jaar voor de klas gestaan. 
Lichaamsgebreken noopten hem om, in 1863, ontslag aan 

te vragen en dit werd hem eervol verleend, Hij was toen 
de laatste van zijn geslacht van hen die in de 

schooldienst hun levenstaak hadden gevonden. 

Dit verslag is een aanvulling op een drietal in 1964 
verschenen artikelen in nieuwsblad Noord-Oost Friesland. 
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SPEURTOCHT DOOR NOORDOOST-FRIESLAND (9) 

D.J Kamminga 

Verder opgetekend bij Mevr. Wolters-De Vries, dochter van de 
vroegere burgemeester van Dokkum, Doederus de Vries, die op 
de Zijl woonde in het tweede huis vanaf de hoek. Even verder 
woonde een "baaker, broek en baitsje". Woensdags kwamen de 

buiten mensen met kluiten boter in de stad en verkochten die 
bij de twee giootste kruideniers, de fa Klaver (nu Stolde) en 

Bierman naast het stadhuis. Klaver plaatste buiten op de 
straat schammels met large planken, blauw geverfd. Daarop 

lagen zo in't openbaar de boterkluiten. In de Hoogstraat 

woonde o.m. Wilmers, boekbinderij, goede vakman (huis bakker 
Hoekstra). Tegenover hem De Lang, later Streek, die spijkers 

en griffels verkocht. Vogt sr. was een "fyndoekspoep" uit 

Duitsland. Kwam met een fluwelen rugzak met groene kwasten. 
De vrouw droeg een korf op 't hoofd. Visafslag was op 

Onderwäl:Diepswal. Op de Vleesmarkt (huis Pot) was een café 

met logies van P. Dijkstra. Daar logeerden drie of vier 

hannekemaaiers. En in't vroeg voorjaar kwamen daar "sûch- 

snijers", vader en zoon, ook poepen. Ze droegen een lange 

blauwe kiel en 's avonds zaten ze op de stoepbanken, rokende 

uit lange Duitse pijpen, die tot op de grond reikten en voor 

de jeugd veel bekijks gaf. Kroegje "De Doofpot" noemden ze 

hea(rd)dobbe. Woensdags kwamen de Joden uit Leeuwarden met de 

boot en stonden met vet op de Zijl. Strengen vet. Pa. de bur- 

gemeester, ging ze dan wel tegemoet en kocht zo vet voor de 

huishouding. Bij Siebe Beek kocht men gajet voor kurkje- 

breien, 1 cent per streng, in alle kleuren. Het vroegere huis 

waar nu de Middenstandsbank staat noemde men het Paradies, er 

was een trap voor en boven de wijnkelders waren de kamers. 

Fotograaf was B. Jonker, kwam van Assen, later een Wittert? 

De school was op de Markt, nu gymnastieklokaal. De Burger- 

school, hoofd meester Wieringa, later Deelstra, de Armen- 

school meester Reitsma, eerder een Steringa. Beide scholen 

onder één dak met tussenmuur en een deur voor eventuele 

brand. Meester Wieringa rookte uit een lange pijp. Huis, nu 
Harms Diepswal, woonde Arjen Ronner, manufacturier. In hotel 

Donker, later Lybering. Daarnaast de familie Fockema, van de 

bank. 

De verbinding Dokkum-Veenwouden werd onderhouden door "de 

grote gele". Eens bij De Valom kwam er mankement, de paarden 
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raakten los en marcheerden naar Dokkum en zochten de stal op, 

bij Eidel de Jong, buiten de Woudpoort, Deze dacht, dat is 

geen goed spul, en reed de reizigers tegemoet, die al een 

eind op weg waren. Het postkantoor is geweest aan de Lageweg, 

bij de Aalsümerpoort en de Koningstraat, hoek Nauwstraat. 

Directeur was tóen Wijnmalen. 
Zondag 2 februari 1947. Ben weekeind naar boer S. Siderius 

onder Morra. Grote boerderij met ruim 40 koeien, paarden, 

stier en "hjerstkeallen". De vrouw is een oud-Dokkumse en 

weet nog wel eens een verhaaltje te doen. 

Trouwdag van Sibbel met Lange Simen, jaren geleden, een paar 

Dokkumer typen. Zaterdag was de "gratis" dag dus toen werd de 

echt gesloten onder burgemeester D. de Vries. Dokkum was in 

rep en roer, er waren blaaspoepen in de stad: Gossewinus 

Heeriûga häd ze "gehuurd" voor deze gelegenheid. Zwart van de 

mensen op de Zijl, de burgemeester was al bang Voor een 

lolletje en hield ze even vast, maar zulks kan niet doorgaan. 

Het wag een hoera en met de muziek voorop de Hoogstraat op, 

Waagstraat in, naar de Oude Wereld, een oud 17e eeuws gebouw 

in de Gasthuisstraat, asielplaats voor huishoudingen voor 

weinig geld. Er waren zoveel nieuwsgierigen dat men zei, het 

oude jeugdig paar heeft nooit voeten aan de grond gehad. Dat 

was het begin. Simen is niet oud geworden, een zwak lichaam. 

Zijn uiteinde was ook druk bezocht. Sibbel was er mee aan, 

was bang en riep dan maar mensen in huis onder geweeklaag 

van: "Kom mensen, de laatste snik komt". Dokter oordeelde 

Simen moest in 't ledikant maar daar had hij geen trek in 

maar 't moest. Op een keer, Sibbel was er even uit, ze kwam 

weer terug en zag door 't ruit dat Simen was verdwenen (hij 

was op 't bedsteed gekropen) en Sibbel klaagde: "O, hij is 

ten hemel gevaren". 

In de Oude Wereld woonde destijds Beetstra of Beetsma. Zijn 

dochter Ymkje trouwde met een Ronner en die hebben later in 

Amsterdam een roofmoord gepleegd, met heet water. Wij noemden 

haar Skele Ymkje. 

In de Bagijnesteeg stonden enkele kleine, armoedige huisjes. 

In een daarvan woonde iemand die men de Zwaalende Buffel 

noemde. De man dronk. Daarnaast een groot gezin met twee 

mannen waarvan er een getrouwd was, maar er was veel 

overeenkomst tussen die mannen. Dokkum noemde hen “twa 

heiten en ien mem". Daar tegenover woonde een Boorsma, een 

goed ontwikkeld man, hij schreef zeer mooi. Deze vormde met 

Beetsma een tweetal flessentrekkers. Overal bestelden zij 
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goederen op naam van Boorsma en die had in Dokkum een goede 

klank door de daar wonende grossiers H.J. Boorsma en Boorsma 

en Wijngaarden. Als de politie het keren kon, deed zij dat. 

zo Îs eens een zending naaimachines, die reeds op de wal 

stonden, aangehouden. Maar kleinere zendingen sleepten ze in 

de wacht, betaalden echter nooit en er was niets van hen te 

halen. ° ' 

Vroeger was koning Willem III op 19 februari jarig. Op 

diezelfde dag was in Dokkum iemand ook jarig. Hij werkte in 

de werkverschaffing (Het Spinhuis) met "orten skiffen". 

Vermoedelijk hebben zijn kinderen daar eens gezegd: Ons deite 

(vader) is morgen ook jarig en hebben zijn lotgenoten hem 

gefeliciteerd. Dat ging goed. Maar op een ander jaar is er 

mogelijk een jongensoptochtje geweest bijv. buurtkinderen en 

die zongen "Japik is jarig". Maar...de man werd kwaad en 

toen was het klaar. In een tijd dat er, wanneer er geen ijs 

was, geen feesten zijn, zocht men naar afleiding. En zo kwam 

er, meest door kinderen, een klein relletje, “vader is jadig" 

zingende bij Japik Deiteke. Die werd kwaad en nijdig en dan 

was 't feest gaande, schelden als hij kon. De optocht was met 

versiering en de datum kon men goed onthouden door de 

verjaardag van Z.M. Willem III. 

Jacob Dijkstra, kleine mannetje, nu al bejaard, wordt altijd 

Japik Mosk genoemd. Men zegt dat bij zijn huwelijk vroeger, 

de kameraden, vaak losse arbeiders, op de trappen van het 

Stadhuis moskeflappen bij wijze van gekaanstekende versiering 

hadden gezet! 

Vraag en antwoord. 

Via Mente Holwerda kwam een vraag binnen van Hans Omlo uit Doetinchem. 
Hij komt in zijn bestand een zekere familie De Boer tegen waarover hij graag 

meer wil weten. 
Te Leeuwarden werd vermoedelijk rond 1836 het huwelijk voltrokken tussen 
Eugenius de Boer en Elisabeth Schilstra. Zij overleed ap 4-11-1850. 
Vraag a: wanneer vond dit huwelijk exact plaats, wie waren de ouders etc. 

Vraag b: Zijn Tjibbe Hanzes de Boer, geboren rond 1811, en Lodewijk de 
Boer, geboren 14-4-1815 te Leeuwarden broers van voorgenoemde Eugenius? 

Vraag c: Is Eugenius de Boer, wieldraaier te Leeuwarden, gehuwd met 

Dieuwke de Faber, mogelijk dezelfde als voorgenoemde Eugenius? . 

Nazaten van Eugenius vestigden zich in Franeker en dhr. Omlo stamt daarvan 

af. Reakties graag via de Sneuper naar Mente Holwerda zodat die ze via het 
bulietinboard aan de vrager kan doorgeven. 16 

SCHOOLGEBOUWEN EN ONDERWIJZERS 
TE ENGWIERUM 

K. de Graaf 

Tijdvak Plaatsbepaling van de school ter plaatse van 

van het het tegenwoordige huisno. 
gebruik Daaronder de naam van de onderwijzer, 

tevens kerkelijk administrateur*, 
organist*, koster*, klokluider*, j 
dorpsrechter*, enz. en vervolgens het 

Tijdvak van Dienst, 
Ieder beroep aangegeven met *, 
  

voor 1600 Kerk of pastorie, ter plaatse Dodingawei 22? 
Priester of pastoor; tot 1600. : 

van +1700 School in de Buorren + 15 meter ten zuiden van 
tot 1753 de Greate Bak, in 1753 door de kerk en arm; 

voogden ingeruild tegen de volgende, 
Harmen Wytzes***** 71701 
Jan Gerbens***** 1701-1730 
Johannes Hoekstra*t** 1730-1747 
Jan Hendriks***** 1747-1753 
(traktement f 77,= per jaar) 

van 1753 School aan het Tsjerkepaad, aankoopsom f 400,- 
tot 1828 ter plaatse Tsjerkepaad no. 11. 

Jan Hendriks***** 1753-1781 
Antonie Jans Siccama***#* 1781-1791 
Hans H. Blom***** 1791-1827 

van 1828 Nieuwe school Tsjerkepaad 5.9. gebouwd in 1828 
tot 1884 door gemeente; bouwkosten f° 2100,-. 

Hendrik Garmt Veltman *#**** 1828-1867 
Wybe Douwes Lautenbach*#*** 1867-1884 

van 1884 School met schoolhuis aan de Dodingaweg no.9, 
tot 1934 Il en 134; gebouwd 1884 door de gemeente Oost- 

Dongeradeel; opgeheven in 1934, 

Wybe Douwes Lautenbach***** 1884-1903 
Goosjen Koiter**** 1903-1908 
Dykema 1908-1911 
Simon Bosch 1911-1931 
Pauptit 1931-1934 
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No 11, 

bewoond door Valentijns Erven (zie acte 
de tweede School gebouwd ín 1753 %,, 
Schoolhuis gebouwd voor 1790 
derde school gebouwd ín 1828 door Gemeente 
bewoner Freerk Gerbens zie Acte 
Ned Herv Kerk 
de 1& pondemaat Pastorieland ten Oosten 

zie Acte 

het gebruikte terpland ten Westen door 
. Sytse Klasis 

Het toenmalige Tjerke paed 
Dübbele boerderij voormalige Pastorie ? 
School No 4 met Schoolhuus geb.in 1907 

Bakkerij gebouwd in 1929 
Herberg «7577 7 ee 
De Beier het latere Roster zie Acte 
Vermoedelijke plaats eerste school tot 1752 
Wyger Wopkes (zie acte) 
Dubbele. Diaconiewoning 
Hendrik Lammerts + tuín ook 18 (zie Acte) 

De Bearren 
De Latere Greate bak. 

van 1907 
tot 1963 

School op It Roster, C.V.0.,, met woning ge- 

bouwd in. 1907; bouwkosten f 6280,-; school 

Bakkersreed no. 1; woning It Roster no. 6. 
Yke de Boer*** 1907-1935 

Frederick Meijer 1935-1948 
Freerk Douwsma 1948-1950 

Martinus Groenewold 1950-1953 

Age Visser 1953-1963 

van 1909 
tot 1963 woning; bouwkosten f 6300,-; 

Mounebourren no, 5 en 7, 
Hessel Keegstra 1909-1924 
Eelke Dijkstra 1924-1955 

van 1963 School voor Chr. Nat. Onderwijs; 
tot. 199 Dodingawei no. 39; bouwkosten f 165000,-. 

Age Visser 1963-1983 n 
Johannes v.d. Hoek 1983-1988 
J.Linthof 1988-199 

van 199 School Op de Kampen; bouwkosten f 1.000.000,=. 

GEVELSTENEN IN DOKKUM (deel 5) 

W.K. Smits 

Door tijd en ruimtegebrek hebben we onze serie over de gevelstenen 
van Dokkum de vorige keer verstek laten gaan. Deze keer hebben we 
weer één voor u uitgezocht, nl. het pand op de hoek van de Nauw- 
straat. Dit is ongetwijfeld bij velen U bekend als de groentewin- 
‘kel van Huite de Vries en thans galerie Ezerman. 
In dít pand zit in de oostgevel een steen met een koe als afbeel- 
ding en het jaartal 1762. Nu is er wel eens eerder een suggestie 
gedaan over het feit waar die koe vandaan komt. Is het een slager 
geweest die er toen woonde of een melkboer? Alle ideeën ten spijt: 

„het ís ons niet gegeven enig bewezen feit aan te voeren. 
Het zou kunnen (en dat is de meest algemene mening) dat het te 
maken heeft gehad met de Vleesmarkt aan de overkant. 
Een andere suggestie ís dat er melk en 'suupe' (karnemelk) per 
schip aan gevoerd werd voor de bevolking en wat vervolgens werd 
gelost op de naastgelegen Suupmarkt. Alle andere ideeën zijn 
welkom; wij bepalen ons tot de bewoners vanaf 1711. 

Het betreft deze keer het perceel kad. Dokkum, A470 waar momenteel 
galerie Ezerman ís gevestigd. 
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School voor Ger. Onderwijs gebouwd in 1909 met



De oppervläkte is altijd 63 m2 geweest, hetgeen oók wel logisch is 
daar er helemaal geen ruimte was voor expansie ‘en gronduitbrei- 
ding. Het perceel ligt aan het water en er uas in vroegere tijd 
een drukke loskade voor de schepen die goederen vanuit Leeuwarden 
naar Dokkum brachten. 
Ook van ingrijpende verbouwingen is ons niets gebleken, zodat we 
met een redelijk origineel pand vandoen hebben. 

Via Reëelnummer 372 en Speciecohier nummer 375, Kadastraal A470 
voert de geschiedenis ons terug tot 1711. 

Onze vroegst bekende eigenaar/ bewoner vanaf 1711 ís Hart Práns, 
van beroep koopman. Als eigenaar van het huis, splitst hij het in 

“dit jaar op in een huis en losse kamers. Hij heeft één ervan 
verkocht aan Dirk Yssel, eveneens een koopman, die deze kamer op 
zijn beurt verhuurde aan Hieronimus Fransen. De vastgestelde 
huurwaarde werd toen geschat op 11.- Deze Hart en Dirk waren 

‚ redelijk welgestelde personen, gezien hun geschat vermogen van 
resp. £ 3000 en £ 2100. 

Hier volgt een chronologisch overzicht van de eigenaars/bewoners: 
1711 Hart Prins, later Dirk Yssel, Hieronimus Fransen huurder. 
1714 Willem Jensma, Hieronimus Fransen 

1716 Willem Jensma, opsplitsing en bijbouw tot huis met twee 
kamers. Verhuurde aan Hieronimus Fransen en Jeppe Jilkes. 
De huurwaarde werd verhoogd naar resp. 12.-.- en 15.-.-. 

1717 W.Jensma, Petrus Jansen en later Antie Teunis. De kamers 
werden samengetrokken tot één kamer, huurwaarde 18.-.-. 

1718 W.Jensma, Antie Teunis. 
1721 Dr. Klestra, cum soc., Grietie Gelenurg. 
1723 Dr. Kiestra, cum soc., Grietie Claeses. 

1726 Erven Kiestra, weduwe Germ Martens, huurwaarde 16.-.-. 
1727 P.Brantsma, weduwe Germ Martens. 
1730 P.Brantsma, Jan Martens. 

1731 P.Brantsma, Harms Hilbrants. 

1732 P.Brantsma, weduwe C.Brantsma, huurwaarde 7.-.=. 

1733 P.Brantsma, weduwe Anth. Bergsma, huurwaarde 8.-.-. 
1737 P.Brantsma, Theunis Olpherts huurder, huurwaarde 10.-.-. 
1739 Jän Traan, winkelier eigenaar. Weduwe Bergsma huurder. 
1744 Weduwe Anth. Bergsma eigenares. 
1746 Weduwe Jan Sijbes. 

1746 Teeke Jacobs, schuitmakersknecht. 

1747 Tietie Thomas, de huurwaarde werd verhoogd naar 12.-.- 
1753 Sjoukjen Sijmons. 

1754 Jan Carels, schipper, huurwaarde werd verhoogd naar 19.-.-, 
1775 Weduwe Jan Carels. . 
1783 Foeke (Focke) Rinderts, huurwaarde werd verlaagd naar 12.-.-. 
1787 Johannes Teijssens, huurwaarde werd verhoogd naar 16.-.-. 

1788 Jan van Laar, huurwaarde werd verlaagd naar 14.-.- 
1789 Jelle Severijn. 
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1790 korte leegstand, daarna was Haye Heins eigenaar. 
1792 huurwaarde werd verhoogd naar 17.-.-. 

1793 Jan Paulus (Anjema). 
1804 Dirk Douwes, bakker, in deze periode was het pand pakhuis 

Deze Dirk woonde zelf in pand A467 (nu fam. D. vd Werff, 
Suupmarkt. 2). Reëelnummer 317, Speciecohier nummer 322 en 
Kad. A467, groot 168 m2. De huurwaarde was 58... 
Het aardige van dit pand is dat er in 1739 ene Thomas Gosses 
woonde, die van beroep bakker was. Samen met. z'n vrouw en 
twee kinderen had hij daar een redelijk bestaan. (Q-cohier 
pag-.63 Dk.) Ook bij de eigenaren zien we hier dezelfde namen: 
1774 Foeke Rinderts; 1789 Jan Paulus (Anjema); 1804 Dirk 

Douwes. 

Dirk Douwes verkoopt voor 1839 aan I. E. Bruggeman <563>)*. 

1839 Ignatz Eduard Bruggeman <563>, koopman. 
1841 Christiaans Coenraad Mohrman <1050>. 
1872 Johan Vogt <1315>, koopman, huisnummer C102. 
1894 Jogchum Sleifer <1927), winkelier. 
1895 Jogchum Johannes Slijfer <1709>, timmerknecht en winkelier. 

1897 Franciscus Gerardus Smit en Cons. <1998). 

1899 Franciscus Gerardus Smít <2025>, koopman. 

1905 Ype Hendriks Vellinga <2196>, smid. 
1921 Jitze Banga <2793)>, rijwielhandelaar uit Garijp. 

1923 Eugenius Hubert Bary <2956>, woonachtig in Groningen. 
1925 Simon de Vries <2413>, koopman. 
1961 Huite de Vries (4819), handelaar in groente en fruit. 
1968 Tjalling Feenstra <5925>, handelaar in groente en fruit. Het 

is nog steeds 63 m2 en het huisnummer C102. 

Reëelkohieren, welke hier genoemd worden betreffen een belasting 
op onroerend goed, naar de werkelijke huurwaarde. Deze belasting 
werd voor het eerst geheven in 1711, omdat men de kosten moest 
dekken van de Spaanse successieoorlog, maar daarna bleef daze 
belasting permanent tot ze in 1805 afgeschaft werd. 
Deze kohieren vermelden eigenaars en gebruikers van elk perceel 
met de tebetalen belasting. . 
)* <.-..>= kadastraal leggernummer. 

In de volgende Sneuper gaan we naar de Oostersingel waar Pieter 
Schoonegevel, Vrederegter te Dockum, 966 m2 grond bezat met een 

nieuwsgierige ontwikkeling. 
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Kwartier staak formulier varv: Qnne de Dries. 

eeen me nn den 

  

HM Inl AEB Toambiuma. 
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NOSTALGIE 

Mijn kindertijd in Dokkum, J. Broersma-Haaijer 

Aan mijn kindertijd in Dokkum bewaar ik fijne herinneringen. 

Wij woonden op de Halvemaanspoort en daar konden wij prachtig 

spelen. ' 

Vissen.deden wij bijna dagelijks. Wij zaten dan met z'n allen 
aan de walkant op het stenen muurtje naast de brug, ook zaten 

wij vaak op de loopplank ván de brug. Hier zat veel paling 

maar wij zijn veel snoeren kwijtgeraakt om de pijlers van de 

brug, als de palingen hier omheen’ zwommen. 

Tussen de beide bruggen was een stukje groen met een stenen 

walkant. Dit liep rond en het was een uitdaging om hier hard 

aan de waterkant over heen te lopen. Het oude kerkhof was ook 

een geliefde speelplaats, hier kon je prachtig verstoppertje 

spelen. Als we naar onze school liepen over het Zuiderbolwerk 

gingen wij altijd door de rozentuintjes; jammer, ze zijn ver- 

dwenen. Dan was er de boerderij van boer. Brouwer. Hier ston- 
den een beukenootjes- en een kastanjeboom en vaak mochten wij 

bij de boerderij spelen. Op de kleine slootjes rondom de 

boerderij hebben wij allemaal het schaatsen geleerd. Op de 

Harddraversdijk werd 's zomers gehinkeld, de Harddraversdijk 

was dan vol gekrast met hinkelhokken. Ook liepen wij langs de 
walkant vlak langs het water naar de Schreiershoek, hier lag 

één lang pad (jammer, het is nu verdwenen). Spoorzoekertje 

door de binnenstad van Dokkum. Dit zou nu levensgevaarlijk 

zijn. 's Zomers hadden we de knikkertijd op de Fetze en de 

Boterstraat. Onderaan de stoep lag dan een glazen knikkertje 

en men moest proberen met een kleiknikkertje deze stuiter te 

raken en dan mocht men deze houden. 

Een hele belevenis was het als de brug opgedraaid werd door 

brugwachter Van der Veen. De jeugd mocht dan op de brug 

staan, dit vonden we prachtig. 
Deurtje- bellen was ook heel populair. Ook was het leuk als er 
een paard en wagen voorbij kwam am hier even achter te hangen 

en dan een eindje mee te rijden. De grindbulten op de Hard- 
draversdijk tegenover boer Nutma was een geliefde speel- 
plaats. Het hoogtepunt van het jaar was het gezamenlijk 
oefenen van het zingen van liederen op het schoolplein van de 
Burgerschool, door: de drie scholen voor de aubade voor het 
Stadhuis op Koninginnedag. 

Dit was een kleine greep uit mijn jeugdherinneringen. 
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DE MAN VERSIERD... 

Huub Mous 

Yuseum 't Admiraliteitshuis, tentoonstelling van sieraden van de 

man“. Naar aanleiding hiervan hield dhr, Huub Mous tijdens de 

opening op 14-1-1995 van deze expo een rede met als titel: 

"De man versierd: sieraden van de man vroeger en nu'. 

Voor wie niet zou weten dat deze 

tentoonstelling over sieraden gaat, zou de titel wellicht enig 

misverstand kunnen oproepen. 
‘De man versierd’ sluit immers naadloos aan bij het imago van de 

hedendaagse man, die zich - als we de filmindustrie mogen geloven 

- maar al te graag laat versieren. Internationale kassucsessen 

als ‘Fatal Attraction', ‘Basic Instinct’ en de onlangs ín pre- 

mière gegane film 'Disclosure', hebben — toevallig of niet - 

allemaal Michael Douglas in de ‘hoofdrol, een acteur die door de 

kritiek al de man van de jaren negentig is genoemd. 
Met de hoofdfiguur van deze films wordt radicaal gebroken met het 

traditionele imago van de man als macho versierder. In de plaats 

daarvan wordt in verschillende varianten het beeld geschetst van 

een tobberige veertiger die zich tegen wil en dank en met al dan 

niet fatale gevolgen door een vrouw laat inpakken. 'De man 

versierd! is dus als thema uiterst actueel. Een grondige identi- 

teitscrisis, die ís ontstaan ín de branding van drie opeenvolgen- 

de vrouwelijke emancipatiegolven heeft kennelijk zijn sporen 

nagelaten in het ego van de man. 
Op het slagveld van de oorlog tussen sexen komt hij uiteindelijk 

gehavend uít de strijd. De man wordt nu zelfs slachtoffer van 

sexuele intimidatie. Of erger nog, letterlijk ontmand door zijn 

partner. Het geruchtmakende Amerikaans proces over castratie in 

het huwelijk - zo was ook kortgeleden in de krant te lezen — 

heeft inmiddels in veel landen navolging gevonden. Kortom; er is 

iets grondig mis met de man van de jaren negentig. 

De titel van deze tentoonstelling mag dan een andere betekenis 

van versieren hebben, ik vraag me af of hij ooit had kunnen 

ontstaan zonderde verschuivingen in de rolpatronen tussen man en 

vrouw die zich de laatste decennia hebben ontwikkeld. Het mooîe 

van deze tentoonstelling is dat het een hele grote historische 

lijn zichtbaar maakt. Ergens tussen de pruikentijd en de punkbe- 

weging ìs er kennelijk iets misgegaan met de versiering van de 

man. Het mannelijke pronkgedrag, dat voortkomt uit een basale 

behoefte om zich zelf te versieren is in feite een heel natuur- 
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lijk fenomeen. Je hoeft niet ver om je heen te kijken om te 
ontdekken dat in de dierenwereld het mannetje vaak rijker gedaco- 
reerd is dan het vrouwtje. De versierde man is heel gewoon, niet 
alleen voor bij primitieve volken en niet westerse culturen, maar 
ook ín onze eigen cultuur: dat wil zeggen ín de daarin bewaard 
gebleven rituele vormen als het militaire uniform en de rijk 
versierde liturgische gewaden met bijbehorende accesoires. Elk 
sieraad bewaart wellicht in de kern een herinnering aan zijn 
primitieve vaak mannelijke corsprong, van amulet, religieus 
bezweringsteken: of militaire onderscheiding. Hoe dan ook, het 
sieraad is van ouúdsher een drager van verscholen betekenissen. 
Het sieraad spreekt;een taal waar woorden tekort schieten, niet 
openlijk meer terloops, als een signaal in de ooghoek. Het is 
niet alleen een versiering, maar ook een middel tot communicatie 

‚in een spel van bezwering, macht verovering en hofmakerij. Een 
spel dat vroeger ook door mannen volòp werd gespeeld. 

In dat spel van verscholen communicatie is in de afgelopen twee 
eeuwen de rol van de man wat án de versukkeling geraakt. In de 
negentiende eeuw, bij de opkomst van de burgerij verdwijnt niet 
alleen de hofcultuur maar ook het publieke terrein, waar de man 
in het openbaär kan paraderen en met zichzelf kan pronken. Alleen 
het eind van de eeuw ontstaat tegen het decor van de groeiende 
wereldsteden het fenomeen van de dandy, de man die zich zelfbe- 
wust verfijnd gaat kleden om te flaneren op de boulevards. Maar 
de ietwat verwijfde dandy staat niet voor niets te boek als 
toonbeeld van decadentie. De dandy is een karikatuur van de 
hyperindividuele hoveling uit de renaissance, die van zijn eigen 
leven een kunstwerk maakt en streeft naar verfijning van smaak 
aan de uiterste rand van de mannelijkheid. Daarbij vormt hij ook 
slechts een kortstondig intermezzo in het langdurig proces van 
versobering in het uiterlijk van de man. ” 
Moderniteit en versiering staan met name voor de man op gespannen 
voet. De doorsnee burgervader trekt zich in de vorige eeuw terug 
in het gesloten domein van het familieleven en de in toenemende 
mate gestandaardiseerde werksituatie. De onderlinge communicatie 
tussen de sexen in de vroeg industriële samenleving vraagt van de 
man wat je zou kunnen noemen: een burgelijk uniform, dat wil 
zeggen het driedelig en later tweedelig pak in grijs of gedempte 

‚kleur, met das of strik, waarbij haast tegen de verdrukking ín 
‘enige ruimte wordt gelaten tot versiering. De mannelijke ornamen- 
ten als schoen, broekriem en hals, die in de achttiende eeuw de 
onderscheidingstekenen bij uitstek vormden van adel en heersende 
klasse verdwijnen geheel. Wat overblijft is, zijn de schaarse 
versierselen van onze grootvaders: de horlogeketting, snuifdoos 
of rijkgedecoreerde rookgerei en enkele ornamenten, die tot in 
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d en dasklem 
e ‘tijd zullen standhouden zoals de dasspeld e am, 

on enetkhoor en zegelring. Kortom: het mannelijk sieraad blijft 

bij de. opkomst van onze moderne tijd slechts bestaan in dá 

margtnale gedoogzone van dè semifunctionaliteit. ‚ 

Anale gedoogzone lijkt pas in de jaren zestig van onze 

En voor het Zorst te worden opengebroken. Opeens Komt er an 

ruimte voor kleurrijke tegenculturen en subculturen. Het gern 

tieconflict en een sterk. aantrekkende conjunctuur biedt. dan de 

mogelijkheid voor meer pluriformiteit in het uiterlijk et le 

man. Zelf kan ík dat proces stap voor stap volgen in de khan 8 

to's van mijn middelbare schooltijd. De eerste foto, e de 

eerste klas laat zien van het Ignatiuscollege in Amsterdam f 

1962; had net zo goed in 1942 of 1922 genomen kunnen enig? e 

grijze:colbert. met stropdas is dan standaard. Het kapsel ei ded 

Kleur en versiering ontbreken geheel. De laatste foto, eeen 5 

klas in 1967 As een bont geheel van lange haren, truien, sp rn 

broeken, geruite shirts en niet te vergeten de eerste ween je 

en kettinkjes van de naderende flower power. Ikzelf draag pe aan 

ote rubberen knikker om de nek, een kleinood waarvan ik in d e 

tijd dacht dat het op treffende wijze de gehele kosmos kon 

verbeelden. 

ubculturen van de jaren zestig hebben hun vervolg gekregen ee 

de hedendaagse verscheidenheid van levenstijlen en vri jeden 

steding. Het modebeeld van de man is opengebroken en he nn 

lijk sieraad heeft zich uit de semifunctionele gedoogzone on eld 

keld tot een voorzichtig aanvaard maatschappelijk aanmeet. 

aanvaarding is niet in de laatste plaats bewerkstelligd deer an 

zeer getalenteerde generatie van sieraadontuerpers dies n Bt 

begin van de jaren zeventig in Nederland naam hee gema Ke 

Pioniers als Francoise van de Bosch, Gijs Bakker, end Hen 

Leersum, Paul Derrez en Hans Appenzeller maakten sieraden 

zowel door vrouwen als door mannen konden worden gedragen. 

‘ pie mannelijke emancipatie van het kunstsieraad leek voor deze 

eneratie nieuwe sieradenmakers eerder een gelukkige 

Bijkonst Igheid dan een primaire doelstelling. Het ging in de de 

ren immers vooral om de eerlijkheid van het sieraad, dat per Jät 

diende te vorden van nuffige tierelantijnen van het. En en n 

de juwelierskitsch van goud, zilver en edelmetaal. Het ee 

vaak alledaagse materialen en een, ahrak ml SOE ape ka er ls 

d van de jaren zeventig. in feite de 

Eanetlonsle ee lentait van de moderniteit. De artistieke ore 

van Bauhaus was ook bij uitstek bewaardgebleven in het naaor ogse 

Nederlandse Academie onderwijs, waaruit deze nieuwe gener 
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sieraadontwerpers was voortgekomen. Ook het schuifsieraad aan de 

rand van de revers sluit aan bij de functionele vormentaal van 

het modernisme. Het is overigens ín tegenstelling tot veel 

sobere, sexloze kunstsieraden een exclusief mannensieraad, dat in 

de jaren zeventig werd ontworpen, níet door een van bovengenoemde 

bekende pioniers, maar door mijn eigen vrouw. 

Hoe dan ook, je kunt je afvragen of de emancipatie van het 

mannensieraad niet gewoon een bijprodukt was van een Inhaal- 

manoeuvre in de ontwikkeling van het moderne sieraad. Het nieuwe 

kunstsieraad voegde zich gewillig án de semifunctionele gedoogzo- 

ne van de moderniteit. Specifieke mannensieraden blijven een 

uitzondering, zoals ook deze tentoonstelling laat zien. 

Ze hebben vaak een extreem karakter met verscholen verwijzingen 

naar sexualiteit of homocultuur. Afgezien van een enkele schakel 

armband, het langzaam oprukkende ringetje ín het oor en de 

actuele vormen van piercing en andere extreme lichaamsversierse- 

len binnen de gesloten wereld van house en disco is de versierde 

man, dat wil zeggen — de versierde gewone man — nog steeds een 

beetje taboe. De werkelijke emancipatie van het mannensieraad 

moet nog beginnen. 

Deze: tentoonstelling gaat niet zozeer over het hedendaagse 

kunstsieraad, maar vooral over de gewone man en zijn versierselen 

door de eeuwen heen. Het is opmerkelijk dat het uiterst originele 

concapt voor een dergelijke presentatie juist in Dokkum voor het 

eerst is bedacht. In een tijd dat vanuit de vrouwenstudies 

talrijke pogingen worden ondernomen om de hele kunstgeschiedenis 

opnieuw om te spitten, blinde vlekken in te vullen en de verteke- 

ning van historisch gegroeide ralpatronen bij te stellen, ís 

blijkbaar niemand, geen man en geen vrouw eerder op het idee 

gekomen dat onder dit thema een heel terrein braak ligt voor 

kunsthistorisch onderzoek, tentoonstellingen en museale collec- 

tievorming. Wellicht vormt deze kleine, maar bijzonder fraaie 

tentoonstelling een eerste aanzet daartoe. 

RAKAK  KAKKK 

Note: Afgelopen tijd is de tentoonstelling door mij bezocht en ík 

complimenteer het museum met de prachtige opzet en uitstalling 

van het getoonde. De indeling is zeer professioneel en komt m.i. 

uitstekend over op het publiek. Een bezoek is zeer aan te raden. 

E.Smíts 
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ZOEKTOCHT DOOR ARCHIEVEN (5) 

R. Tolsma 

Nadat in de eerste drie afleveringen van deze serie vooral de 

bronnen aangegeven zijn waaruit men rechtstreekse genealo- 

gische gegevens kan putten, werd in aflevering vier gestart 

met het "aankleden" of "kleuren" van de gevonden personen. 

Als eerste mogelijkheid daartoe werden de eigendommen behan- 

deld en dan met name de onroerende goederen, vooral te vinden 

in het kadaster. Daarbij dienen nog twee opmerkingen gemaakt 

te worden. ‚ 

1. Vindplaatsen van kadastrale archieven. Op het Streek- 

archivariaat te Dokkum is van de gemeenten Oost- en West- 

dongeradeel en Dokkum aanwezig: de O.A.T. van 1832, legger 

71, namenklappers en vrijwel alle perceelsgewijze leggers tot 

aan plm 1985 toe. Op het Rijksarchief zijn van alle gemeenten 

in Friesland aanwezig (Toegang 38): de O.A.T. van 1832 en de 

leggers van 1873 en 1897, opgemaakt i.v.m. herziening.grond- 

belasting. Daar kunt u ook op de vensterponskaarten de 

toestand van 1832, 1887 en sommige latere jaren bestuderen. 

Voor de archieven van andere gemeenten kunt u terecht op de 

gemeentehuizen, terwijl van heel Friesland gegevens te vinden 

zijn op het Kadasterkantoor zelf, waar u echter vaak tegen 

betaling geholpen wordt. Voor oudere archieven is vaak ont- 

heffing te verkrijgen. 

In dit verband moeten ook nog genoemd worden de door de Frys- 

ke Akademy uitgegeven Kadastrale en Prekadastrale Atlassen 

van de verschillende gemeenten. De eerste acht delen zijn 

verschenen, aan de rest wordt hard gewerkt. 

2. Om te weten te komen Òf de gezochte persoon wel in het 

kadaster als eigenaar voorkomt kunt u terecht in de in 

aflevering 3 genoemde bronnen: memories van successie en het 

notarieel archief. Daarnaast is het ook de moeite waard om 

eens in het archief van de gchoonheidscommissie (1925-1987) 

te duiken (toegang 53). Er bestaat een index (nadere toegang 

53.1) waarin per gemeente en per dorp en zelfs per straat een 

opsomming is gegeven van panden waarvoor advies is gevraagd 

aan de schoonheidscommissie. Probleem daarbij is het ont- 

breken van straatnamen in veel dorpen tot ver na de oorlog. 

Bouwvergunningen kunt u ook nakijken in het archief van de 

verschillende gemeenten. 
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Het onderwerp van deze aflevering is de aansluiting van de 

kadastrale bronnen aan vroegere stukken. Immers, het kadaster 

trad in werking in 1832 (met een aanloop van een tiental 

jaren), maar hoe was de situatie daarvoor, wie was toen de 

eigenaar van dit pand, of, als u de naam van een bepaalde 

persoon weet: waar woonde hij toen? Daartoe staan ons de 

hierna te noemen bronnen ter beschikking. 

a. De Floreenkohieren. U boft als de gezochte persoon boer 

was op een stemdragende boerderij voorkomende in de floreen- 

kohieren. De in de floreenkohieren opgetekende grondbelasting 

stamt al uit: 1511 toen zij door de Hertog van Saksen werd in- 

gevoerd. Na 1700 werden de floreenkohieren om de tien jaar 
vernieuwd, te beginnen in 1708. De grote waarde van deze flo- 

reenkohieren ligt in het feit dat de nummers steeds dezelfde 

bleven, hoe verdeeld de oorspronkelijk bij een bepaalde boer- 

derij behorende landerijen intussen ook waren: administratief 

bleven ze steeds tot hetzelfde nummer behoren. Nog groter 

wordt deze waarde door de in de laatste floreenkohieren (1850 
of 1858) genoteerde kadastrale nummers. Door de bij zo'n 

boerderij horende kadastrale nummers in te tekenen op een 

kaartje kunt u de oorspronkelijke situatie van 1700 en soms 

zelfs van 1640 en 1511 reconstrueren. Had de boerderij een 

naam dan zijn de kaarten van Schotanus (1718) en Eekhoff 
(plm.1855) ook van grote waarde. Door middeì van het 

Êfloreenkohier kunt u dus een hele rij namen van eigenaren en 

bewoners van stemdragende boerderijen opzoeken of kunt u 

bepalen op welke boerderij de gezochte persoon woonde en 

welke landerijen van oorsprong bij deze boerderij behoorden. 

(RAF. Toegang 5, op het Streekarchivariaat zijn de floreen- 

kohieren van Oost- en Westdongeradeel aanwezig) 

b. Stemkohieren. Veelal is het ook mogelijk om terug te gaan 

tot 1640 of zelfs tot 1511. Daartoe zijn de stemcohieren 

nodig, bevattende alle stemdragende boerderijen. Zijn de flo- 

reenkohieren aangelegd vanwege de te vorderen grondbelasting, 

de stemkohieren werden aangelegd om de eigenaren van de 

stemdragende boerderijen vast te leggen, vast te stellen wie 

stemrecht hadden in kerkelijke, dorps- en grietenijzaken. 

Omdat in de loop der jaren een en ander wat was verwaterd, 

werd in 1640 het stemregister weer opnieuw vastgesteld en in 

1700 zelfs in druk uitgegeven (samen met het register van het 

jaar 1698). Ook het register van 1728 is in druk uitgegeven 

(aanwezig op RAF). Andere registers zijn vaak bij het 
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betreffende floreenkohier in een band terug te vinden, Helaas 

is niet altijd mogelijk om rechtstreeks de nummers van het 

Eloreenkohier over te brengen naar het  stemkohier. In 

Oostdongeradeel kan dat wel; stemkohier nummer 1 van Aalzum 

is floreenkohier nummer 1 van Aalzum. In Westdongeradeel is 

dat niet het geval en zult u door vergelijking van het stem- 

kohier van 1698 met het floreenkohier van 1700 moeten 

uitmaken welk Eloreennummer bij welk stemnummer hoort (u zult 

daarbij moeten letten op: namen, eigenaren, bewoners, grootte 

enz:). Door deze aanpak te volgen bent u gevorderd tot 1640. 

De sprong naar 1511 is heel groot en alleen te maken als de 

betreffende boerderij terug te vinden is in het Register van 

Aanbreng van 1511: het eerste floreenkohier. Heeft uw 

boerderij een naam, bleef de grootte gelijk, bleef het aantal 

florenen gelijk, behoorde het tot een klooster of de kerk of 

kunt u door het hele betreffende dorp in kaart te brêngen uw 

boerderij terugvinden in 1511 dan mag u van geluk spreken. 

Dat het heus wel mogelijk is bewijst o.a. het boek "Pleatsen 

yn Eastdongeradiel", waarin van vele boerderijen de geschie- 

denis is teruggevonden tot 1511 of soms zelfs nog verder als 

de boerderij of de eigenaar/bewoner in oude oorkondenboeken 

voorkwam. : 

C. Hypotheekbewaarder. Zoals hierboven al vastgesteld, is het 

niet gemakkelijk om de sprong te maken van het kadaster naar 

vroegere stukken. Immers het kadaster begon in 1832 en de ou- 

dere stukken betreffende eigendommen van onroerende goederen 

houden op in 1805 of 1811. Het tijdperk daartussen is moei- 

lijk te overbruggen. Bleef de eigenaar of de bewoner de hele 

tijd in hetzelfde pand wonen dan is de oversteek te maken 

maar daar kunt u bijna nooit zeker van zijn. Een mogelijkheid 
bieden de archieven van de Hypotheekbewaarder. Vooral de 
archieven uit de periode 1811-1838 zijn zeer belangrijk voor 
ons onderzoek. Stel u weet de eigenaar van een pand in 1832, 

U wilt weten wanneer hij het eigendom heeft verkregen en van 

wie. Heeft u de eerdere eigenaar gevonden dan kunt u de vol- 

gende stap maken: van wie verkreeg hij het pand weer. Net 

zolang tot u in de tijd voor 1811 bent terechtgekomen en u 

terecht kunt in de hierna te bespreken bronnen. Een voorbeeld 

mag een en ander verduidelijken. 

1. In mijn onderzoek naar de herbergen in Oosternijkerk 

stuitte ik in de O.A.T. van 1832 op Harmen Freerks Bonia, 

herbergier te Nijkerk. Ik wist daardoor waar deze persoon in 

ons dorp een herberg had gedreven (Bevolkingsregister 1829) . 
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2. Een advertentie in de Leeuwarder Courant uit 1827 bracht 
‘mij naar de vorige eigenaar: Antje Hylkes, weduwe W.S. Tuin- 
der. Dat was alles. ‚ 
3. Op het RAF was mijn eerste stap naar Toegang 35, archief 

van de Hypotheekbewaarder. Volgens het overzicht op bldz. 62 

valt Oosternijkerk onder het ressort van Leeuwarden. 

4. De eerste stap is nu de Alfabetische Indices (nummer 805 
of 806). Alle personen die in- of overschrijvingen hebben 
gedaan staan hier op de eerste twee letters van hun naam 
geïndiceerd. Wieberen Sijtzes Tuinder had het repertorium- 

nummer 31 en vaknummer 110. ‚ 
5. De volgende stap is het repertoriumnummer op te zoeken bij 
de inschrijvingen (elk nummer is een jaar of een gedeelte 
daarvan). Daarvoor had ik nodig inventarisnummer 733. 
6. In dit boek stond Tuinder vermeld in vak nummer 110, 
waarin al de overschrijvingen (bij de verkoop van onroerende 
goederen) en inschrijvingen (van hypotheken) vermeld staan. 
Het bleken er vier te zijn, allemaal inschrijvingen. De 
genoemde deel- en aktenummers, bijv. 33 nummer 59 verwezen 
raar de boeken waarin de akten integraal opgeschreven staan, 
7. in dit geval inventarisnummer 1155. Bij akte nummer 59 
staat dat Yttje Reinders de Boer, huisvrouw van Kornelis 
Reinders Hoekstra op 28-12-1816 het bedoelde huis heeft 
verkocht aan W.S. Tuinder voor f£ 1850,-. Het huisnummer is 
41, de ligging wordt genoemd en de notaris die de akte 
gepasseeerd heeft: Posthuma. 

8. Dat brengt mij naar Toegang 26, de notariële archieven, en 
het notariskantoor 27: Gerhardus Wiebes Posthuma. 
9. Inventarisnummer 27035 levert mij de authentieke akte van 
de verkoop, welke gemakkelijk te kopiëren is (de hierboven 

genoemde nummers 1155 enz. niet vanwege hun A3 formaat). 
U ziet het, gemakkelijk is het niet, maar als u dit eenmaal 
heeft geprobeerd, misschien aan de hand van bovengenoemd 
voorbeeld, is het best te doen en komt u zo voldoende verder 
in de tijd terug om de stap te kunnen maken naar de nodige 
bronnen uit de Nedergerechten, welke nu besproken worden. 

d. Reäelkohieren. De reële goedschatting zoals deze belasting 
op onroerende goederen officieel heet, werd ingevoerd in 1711 
om gelden bijeen te krijgen voor de Spaansche Successie- 
oorlog. Wel werd de belasting in 1712 weer afgeschaft maar 
blijkbaar had deze manier van geldverkrijgen de overheid goed 
voldaan en daarom werd in 1714 deze belasting opnieuw inge- 
voerd. Tot 1805 is deze belasting daarna blijven bestaan. De 
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reëelkohieren zijn goed te vergelijken met de floreenkohie- 

ren. Er zijn een aantal verschillen. In de eerste plaats wer- 
den de reëelkohieren elk jaar opnieuw vastgesteld, waardoor 
een betere bepaling. van eigenaren/bewoners van een bepaald 

pand mogelijk is. Daaxnaast bevatten deze kohieren veel meer 

panden: alle panden en landerijen uit de floreenkohieren, 

aangevuld met alle huizen/landerijen die wel in een bepaald 

dorp stonden of lagen maar die niet floreenplichtig waren. 

Verder werden nieuwe huizen ook in het reëelkohier opgenomen, 

afgebroken huizen of samengevoegde huizen verdwenen weer enz. 

Een betere bepaling van de geschiedenis van een bepaald pand 

is daardoor mogelijk. Termen als "gebout op een koud steed", 
"nieu gebout", "gedemolieerd", "dese huisinge is gering en de 

eigenaer seer arm", "'t Karshoff waarop door Ate Geerts een 
huis is gebout, eeuwige huur aan Auke Jacobs" kunnen u veel 

informatie verschaffen. Een probleem is dat de plaats van het 

pand nergens staat aangegeven en er geen direct verband is 

met latere gegevens. U zult dus moeten werken volgens de 

onder c. (hypotheekbewaarder) genoemde methode.-om de juiste 

plaats van de in het reëelkohier genoemde huizen te bepalen. 

Reëelkohieren vindt u op het Streekarchivariaat (van Oost- en 

Westdongeradeel), op de gemeentehuizen en op het RAF (Toegang 

5 en Toegang 8 (1795-1805). 

e. Speciekochieren. Deze kohieren zijn in aflevering 3 rèeds 

besproken en hier wordt alleen nog gesteld dat, naast het 

vaststellen van de mate van gegoedheid (hoofdgeld betalen 

betekende een vermogen van meer dan f£ 600) en of temand boer 

was of niet, het speciekohier ook nog gebruikt kan worden om 

bewoners van een bepaald pand vast te stellen. Daarnaast 

werden deze speciekohieren vaak aangelegd volgens een bepaald 

Bysteem waarbij op het ene eind van het dorp werd begonnen en 

langs bepaalde straten het hele dorp werd afgewerkt, wat niet 

het geval was bij de reëelkohieren. U hebt dus. meer inzicht 

in de plaatsbepaling (al blijft het moeilijk omdat soms de 
nummers van weggevallen huizen werden ingenomen. door ‘heel 

ergens andere staande huizen). Speciekohieren vindt u:op het 

RAF van 1795-1805 en in fiches vanaf 1748-1805 (Toegang: 8). 

£. Proclamatieboeken. Een oude gewoonte bij de verkoop van 

onroerende goederen in vroeger tijd kan ons vandaag de: dag 

ten dienste zijn om iets over deze goederen en over ‘de 

eigenaren te vertellen. Het was namelijk tot 1811 (invoering 

Franse Wetgeving) niet toegestaan om zónder openbare aaäankon- 
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diging onroerende goederen te verkopen. Bij een voorgenomen 

verkoop had de familie het recht om de goederen tegen 

dezelfde prijs als de provisionele koper had geboden (heel 

vroeger zelfs tegen 3/4 van de prijs!) over te nemen. Maakte 

de familie niet van dit recht gebruik dan had de naastligger 

dit recht: het niaarrecht genoemd. Daartoe was nodig dat de 

voorgenomen verkoop in het openbaar werd aangekondigd: voor 

het grietenijgerecht en in de dorpen in of bij de kerk. Dat 

gebeurde drie keer (het werd drie keer "geproclameerd") en 

was er niemand die de koop overnam dan was de provisionele 

koper de nieuwe eigenaar geworden. Maakte iemand gebruik van 

het niaarrecht dan betaalde hij de overeengekomen som en werd 

daarmee de nieuwe eigenaar na bekomen consent van de griet- 

man. Eerst dan werd de koop rechtsgeldig. Deze proclamaties 

zijn terug te vinden in de in het archief van elk neder- 

gerecht bewaarde proclamatieboeken (Toegang 13 deel 2). Zo'n 

proclamatie bevat de naam van de koper, de frase BBC (begeert 

boden en consent = tostemming), wat er verkocht wordt, waar 

dat ligt met de nasstliggers, de verkoper, de prijs en voor- 

waarden van betaling en de datum. In de kantlijn staat 

vermeld of er niaar is aangevraagd en wat de afloop daarvan 

was. Achterin de boeken is meestal een index opgenomen, welke 

in kopde te vinden zijn in Nadere Toegang 13.55-13.70. In de 

Sneuper hebben meerdere artikelen gestaan waarbij gebruik is 

gemaakt van deze proclamatieboeken. Ondergetekende heeft van- 

af Sneuper 12 regelmatig indices gepubliceerd onder de naam 

"Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken". De FAF 

is bezig om uitvoerige klappers te maken op deze boeken, van 

enkele gemeenten zijn deze al klaar. 

g. Hypotheekboeken. De voorgangers van de onder ec genoemde 

Hypotheekbewaarder. Omdat onroerende goederen vaak als onder- 

pand voor leningen worden opgegeven zijn in de daarvan bijge- 

houden hypotheekboeken vele gegevens rond deze goederen te 

halen. Daarnaast kunnen er ook huurcontracten en afschriften 

van koopakten worden gevonden. (Toegang 13 deel 2). Ook hier- 

van zijn eigentijdse indices te vinden in Nadere Toegang 13. 

h. Weesboeken. In aflevering 3 reeds behandeld maar hier zij 

gewezen op het kopje "brieven en instrumenten" waarbij in 

sommige inventarissen de korte inhoud van dergelijke koop- 
akten, huurcontracten enz. vermeld worden. Ditzelfde geldt 

voor het belang van collateraalboeken (Toegang 13, deel 2) en 

wat er verteld is over testamenten. 
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i. Decretale verkopingen. Wanneer iemand niet in staat was om 

zelf de verkoop van zijn goederen te behartigen, te denken 

valt aan minderjarige kinderen, slaven, maar ook kerkelijke 

instanties dan kwam het Hof van Friesland in aktie. Via een 

decreet werd dan een en ander plechtig geregeld, waarna de 

verkoop werd bijgehouden in speciaal daarvoor aangelegde re- 

gisters (1539-1811), In het Genealogysk Jierboekje zijn daar- 

van sinds 1978 indices op plaatsnaam gepubliceerd. 

j- Rentmeesterrekeningen. In de tijd van Karel V en Philips 

II moest een rentmeester verantwoording afleggen van de admi- 

nistratie van het domein Friesland. Deze rekeningen bevatten 

ook de namen van vele kopers en verkopers van onroerende 

goederen. R.S. Roorda publiceerde daarover: "Nammen fan kea- 

pers en ferkeapers út de rintmasterrekkens fan 1518-1575". 

k. Beneficiaalboeken. Behoorde het gezochte onroerende goed 

in vroeger tijd aan de kerk dan is daarvan mogelijk nog een 

spoor terug te vinden in het in 1543 opgestelde Beneficiaal- 

boek. Daarin zijn opgetekend de grootte, de eigenaars, de 

gebruikers en de naastliggers van kerkelijke goederen. Ook de 

betalers van renten worden genoemd. Het Beneficiaalboek is in 

1850 in druk uitgegeven. 

1. Kloosterrekeningen. Als laatste mogelijkheid om een onroe- 

rend goed uit vroeger tijd weer boven water te krijgen en 

inzicht te verkrijgen in eigenaars en gebruikers worden hier 

genoemd de kloosterarchieven. Nadat in 1580 het einde voor de 

kloosters daar was, namen de Friese Staten het beheer over de 

kloostergoederen over. Er werd een inventarisatie gemaakt 

(trouwens van alle geestelijke goederen, o.a. uitgegeven in: 

'Registers van de Geestelijke Opkomsten in Oostergo") en een 

administrateur aangewezen. Daaraan danken wij nu nog enkele 

aanwezige registers. Kort geleden werd het register van 

1606/1607 uitgegeven in "Administratieve en fiskale boarnen 
oangeande Fryslân yn de Ier-Moderne Tiid", maar ook in de 

kloosterarchieven zelf is nog een en ander aanwezig. Zo bezit 

ik van de vroegere Dongeradeelster kloosters de volgende re- 

gisters: Sion (1560-1580), Abdij Dokkum (1570), Klaarkamp 
(1576), Weert (1580), opzegging kloostermeijers 1593, 1606, 

1618, verkoop van kloostergoederen in 1624, 1628, 1639, 1640 
en 1644. U ziet een vrij volledige rij vanaf 1580 tot 1644 

waardoor vaak aansluiting met het Stemcohier mogelijk wordt. 
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HET LAGER ONDERWIJS ROND 1850 CAD) 

Nog weinig kans op meer kennis 

Ss.H.TIESMA 

Tijdens het. beoefenen van mijn genealogische hobby 

vroeg ík me op een goed moment af: hoe zat het met het 
onderwijs medio vorige eeuw? Wat voor soort onderwijs 
volgden mijn overgrootouders, wie waren hun onderwij- 
zers, hoe zag-de schoöl er uit? Ik had er weinig vrede 
mee zo weinig af te weten van genoemde omstandigheden. 
Als eenvoudige lieden móeten hun levens vooral zijn be- 
invloed door "de dingen van elke dag". Dingen die in 
een dorpsgemeenschap voor betrokkenen andere proporties 
aannamen en van groter belang waren dan nationale en 
internationale gebeurtenissen. En in het leven van kin- 
deren moet de school, en wat daarmee samenhangt, toch 
een bepaalde rol hebben gespeeld. En toen de nieuwsgie- 
righeid eenmaal was gewekt, volgde al snel een, zij het 
beperkt, onderzoek. 

Ik neem aan, dat mijn overgrootvader, Hendrik Pieters 
Tijsma, zo omstreeks 1843 — 1848 een aantal jaren de 
lagere school te Wanswerd (gemeente Ferwerderadeel in 
Friesland) bezocht. 

  

De lagere school van Wanswerd, 
“ “gebouwd omstreeks 1860. 

En over de school, bezocht. door mijn overgrootvader, 
naar ik aanneem, vond ik de volgende intrigerende op- 

merkingen: 
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— Te Wanswerd waren slechts 24 kinderen, doch het locaal 
zou er ook niet meer kunnen bevatten. Ik vond er het 

onderwijs in alle opzichten achterlijk. (.-.). 
Gerapporteerd door de Hoofdinspecteur voor het Lager, 
Middelbaar en Latijns onderwijs in 1837. 

— De onderwijzer G.J. Meijer van den 2den rang, gat aan 
43 kinderen (23 jongens en 20 meisjes) onderwijs in 
het spellen, lezen, schrijven, rekenen en zingen, 
alsmede in de eerste beginselen van geschiedenis, 
taal en aardrijkskunde. (...) De school, een niet 
zeer ruim locaal, was zindelijk en met goede borden 
en kaarten (door den onderwijzer nauwkeurig getee- 

kend) voorzien. De onderwijzer zeide, dat hij graag 
de klankmethode zoude invoeren, doch wegens de voor- 
oordeelen van verscheidene ingezetenen, (zoogenaamde 
orthodoxe gereformeerden) niet durfde doen. 
Uit het rapport van de betreffende Schoolopziener 

over 16849. 

Tussen 1837 en 1849 was met betrekking tot het 
schoolgebouw en het onderwijs veel ten goede gekeerd; 
maar in 1849 bestonden er godsdienstige kwesties welke 
ook het onderwijs en wellicht ook de sfeer in het 
dorp beinvloedde. 

Mijn onderzoek heb ík vooral gericht op de situatie ín 
het lager onderwijs in het noorden van Friesland, zo 
omstreeks het midden van de vorige eeuw. Enerzijds is 

mijn verhaal dus sterk lokaal gekleurd, anderzijds gold 
de Onderwijswet van 1806 gedurende vijftig jaren voor 
het gehele land. Het is echter evident dat er flinke 
plaatselijke verschillen hebben bestaan, bijvoorbeeld 
tussen de steden en het platteland, maar ook tussen de 
meer welvarende en de meer achtergebleven regio's. 
Misschien dat dit artikel bíj sommigen de interesse kan 
wekken om zich ook in de onderwijsgeschiedenis van het 
eigen dorp of de eigen streek te gaan verdiepen. Wel- 
licht ontstaat een aardig beeld van een belangrijk as- 

pect van het leven in vroegere tijd. 

Verdeeld over een drie- of viertal artikelen, komt het 
volgende ter sprake: 

I. Doel van het lager onderwijs 1806 — 1857; 
zedelijke vorming belangrijker dan de intel- 

lectuele; 
IÌ. Type onderwijs en scholen; standsverschil be- 

langrijk; 

37



III. Overheid, kerk en school; het onderwijs een 
‚complexe, vaak kwetsbare, aangelegenheid; 

IV. Leerstof en onderwijsmethoden omstreeks 1850 
langzaamaan. komt er verbetering; 

V. De Schoolapziener, dikwijls een Ínvloedrijk 
man; 

NI. De Schoolmeester, omstreeks 1850 een. beroep 
zowel-Ân ontwikkeling als in de knel; 

VII. De leerling, degene waarover het. uiteindelijk 
allemaal gaat; : Et 

Mijn voornaamste bronnen: 
= “Meer kennis, meer kans, het Nederlandse onderwijs 

1843 — 1914" (Dr L. Dasberg en Drs J.W.G. Jansing) 
Grote gedeelten van dit boekje werden ook gepubli- 
ceerd ín de Algemene Geschiedenis van Nederland, 
delen XII en XIII. ‚ : 

= "Onderwijsgeschiedenis" uit de serie Cahiers voor 
Lokale en Regionale Geschiedenis (P.Th. Boekholt); 
Een uitgave van Walburg Pers Zutphen en onmisbaar 
voor een jeder die zich in onderwijsgeschiedenis 
wil verdiepen. 

= “School in de Steigers, de wording van de Friese 
lagere school" (T.U. Smeding); een zeer informatieve 
studie; prettig om te lezen. 

= “Scholen en schoolmeesters in Friesland tussen « 1830 
en 1850 naar rapporten van de Hoofdinspecteur Mr H. 
Wijnbeek" (medegedeeld door Dr R. Reinsma) 

—= Verslagen van Schoolopzieners, vaak boeiende lektuur, 
en Gemeenteverslagen, ter inzage in het Rijksarchief 
te Leeuwarden, 

Om het taalgebruik van omstreeks 1650 recht te doen, 
heb ik letterlijke aanhalingen uit laatstgenoemde ver- 
slagen steeds cursief afgedrukt. 

I. DOEL VAN HET LAGER ONDERWIJS IN DE PERIODE 1806-1857 
Zedelijke vorming belangrijker dan de intellectuele. 

Op 18 Januari 1795 vertrok Prins Willem V, Stadhouder 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden met zijn ge- 
zin naar Engeland. En daarmee eindigde ook de federale 
struktuur van de republiek. Er kwam een centrale over- 
heid, die vernieuwingen nastreefde en initiatieven nam 
die leidden tot nationale regelingen. Een van die rege- 
lingen betrof het lager onderwijs; er kwam in 1806 een 
wet op dat lager onderwijs tot stand, welke voor het 
gehele land gold. Ze bleef van tot kracht tot 1858, een 
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" ijd" die wij nu niet meer kennen. Dit feit alleen 

Met nie dat de veranderingen die de wet be- 

oogde tot stand. te brengen, geleidelijk aan werden ge 

implementeerd en dat de eerste helft van de 19de eeuw 

niet,kan worden gekenschetst als "dynamisch". 

8 was de scheiding van staat &n kerk aangekondigd 

zn Tat werd ook duidelijk in de wet van 1806; het ide- 

aal van een christelijke opvoeding werd ingeruild voor 

dat van de maatschappelijk nuttige burger. Uiteraard 

was daar niet iedereen gelukkig mee; er bleef verzet 

smeulen, hetwelk uiteindelijk, mede tengevolge van ker- 

kelijke scheuringen, leidde tot de schoolstrijd. Deze 

bleef de gemoederen bezig houden tot 1920. 

19de eeuw bestonden er geen algemene doelstellin- 

en en DE maatschappij met betrekking tot het onder- 

wijs. Men vond zedelijke vorming belangrijker dan in- 

tellectuele vorming; esthetische en lichamelijke vor- 

ming kwamen er bekaaid af. Meestal verstond men onder 

zedelijke vorming: vorming tot een gedrag gebaseerd op 

algemeen christelijke, zij het niet leerstellige, nor 

men en waarden, Onderwijs had tot doel (jonge) mensen 

te vormen tot nuttige leden der maatschappij, te weer- 

houden van alcoholisme en daarmede samenhangend paupe- 

risme en te weerhouden van misdadigheid. Op zich zeker 

geen slecht streven, maar het had wel iets weg van: je 

kunt beter vijf cent uitgeven aan onderwijs dan een 

gulden aan de gevangenis. 

Het onderwijs was er dan ook niet op gericht om de so 

ciale mobiliteit te vergroten; integendeel! Alle onder- 

wijs behoorde "stands"onderwijs te zijn, d.w.z. dat een 

ieder dat onderwijs moest ontvangen dat het hem of haar 

mogelijk maakte te functioneren binnen de stand waartoe, 

hij of zij behoorde. Een begin 19de eeuw algemeen, ge- 

accepteerde visie; zo noemde de schoolopziener Visser 

in een publikatie van 1816 de ongelijkheid der ‚standen 

“de grootste zegen der maatschappelijke samenleving . 

En de Friese dichteres Francijntje de Boer dichtte: 

"Ook wij weten 't immers: er moet in elk land 

verscheidenheid heerschen in rang en stand.” … 

Blijkbaar heeft de Franse Revolutie met haar “Vrijheid, 

Gelijkheid en Broederschap" een averechtse, uitwerking 

gehad op de wijze waarop mensen van de "hogere stand 

die van de "lagere" stand beschouwden en. daarmee oma in 

gen. Maar het is natuurlijk. ook zo, dat de zgn. 1agere 

stand daar TOEN ook (nog) genoegen mee nam. 
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Toch zou het m.i. onjuist zijn te stellen dat er geen 
sociale bewogenheld of idealisme zou hebben bestaan. 

  

Ter illustratie wil ik enkele passages aanhalen uit het 
rapport van de Hoofdinspecteur Wijnbeek uit 1845: 
Van het dorp Bergum af breidt zich een groote haide uit 
naar den kant van de straatweg tusschen Leeuwarden en 
Groningen, waarop hier en daar arme hutten staan, be- 
woond door behoeftige en verwaarloosde Ileden. Aldaar 
is door de bemoeijingen onder andere van den schoolop- 
ziener ten vorige jare een armengesticht daargesteld. 
(...) In dat gesticht is eene zeer groote zaal, dienen- 

de tot school en tot kerk. (...) Het onderwijs bepaalt 
zich nog bij de beginselen en Is eenigszins in den 
ouden trant, doch voor de kinderen van dezen lagen 
stand is het voldoende. (...) Van den vereenigden ar- 
beid van schoolonderwijzer en predikant alhier verwacht 
men gunstig gevolg voor de stoffelijke en zedelijke be- 
langen dier arme lieden, zooals voor eenige jaren ver- 
kregen is te Zwaagwesteinde in de Grietenij Dantuma- 
deel, met het gelukkigste gevolg. 

En zo zijn er gelukkig wel meer voorbeelden te noemen. 

Het onderwijs is dus geen middel tot opkl imming op de 
maatschappelijke ladder; “ dat zou bestaande verschillen 
sldchts verstoren, maar diende als middel tegen pauperis- 
me. Maar zo halverwege de vorige eeuw gingen er steeds 
vaker stemmen op, o.a. vanuit de onderwijsgevenden aan 
scholen voor de sociaal laagste bevolkingsgroepen, die 
het onderwijs wilden omvormen tot een middel om WEL op 
de maatschappelijke ladder. te kunnen opklimmen.. Zo re- 
gelde de Wet van 1857 o.a. het meer uitgebreid lager 
onderwijs (de MULO). Men trachtte zo tegemoet te komen 
aan de toenemende vraag naar meer en praktischer onder- 
wijs voor de sociaal lagere groepen. Men wilde meer 
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kansen scheppen, want op de MULO werd. immers ook onder 
wijs gegeven in moderne talen, wiskunde, landbouwkunde; 
en voor meisjes werd het handwerken ingevoerd. 

Het beeld hetwelk ik in de volgende hoofdstukken schets, 
slaat dus duidelijk op de periode omstreeks 1840 — 1655 

en niet op die van eind vorige eeuw. Ten tijde van mijn 
grootouders, zo omstreeks 1870 — 1880. was er werkelijk 
wel wat verbeterd. Toch bleven ook toen op het platte- 
land en voor grote groepen arbeiderskinderen in derste- 
den, de werkelijke mogelijkheden tot beter/hoger onder- 
wijs beperkt. Bovendien hielden de verbeteringen 2de 
helft vorige eeuw ook sterk verband met de verbeterende 
economische omstandigheden. En zo is het dikwijls: het 
streven naar verbetering gedijt goed. in een gezond eco- 
nomisch klimaat. 

II: TYPE __ ONDERWIJS _ EN __ SCHOLEN; 
Standsverschil belangrijk! 

Het is wellicht nuttig om globaal iets te vertellen 

over het type onderwijs dat begin vorige eeuw werd ge- 
‘geven en over enkele ontwikkelingen daarin. Hierdoor 
wordt het. "gewone" lager onderwijs waar ik het over zal 
hebben in het goede perspectief geplaatst. : 

Het lager onderwijs. 
Voorafgaand aan het lager onderwijs was er het bewaar 
schoolonderwijs; afhankelijk van de tijd heetten ze: 
matressenschool, bewaarschool of kleinkinderenschool. 
De Matressenschool, in feite een bewaarplaats voor 
kleine kinderen gaat terug tot in de middeleeuwen. Maar 
de Onderwijswet van 1806 bepaalde reeds dat er op deze 
school, die geleidelijk aan werd vervangen door de be- 
waarschool. het spellen en leren lezen een plaats moest 
krijgen. Dit blijkt o.a. uit het Verslag van de School- 
opziener van Dokkum uit 1850: De onderwijzeres J. Fol- 
kersma heeft regt slag om met de kinderen om te gaan, 
leeren en spelen te doen afwisselen en hun de beginse- 
len van het lezen, schrijven, zingen, tellen, enz. in 
te prenten. 
Wel. was het zo dat dit type scholen bij mijn weten op 
het platteland, althans inde kleinere plaatsen, niet 
bestond. Ot : : 

De gewone lagere school, ook wel de Nederduitse school 
genoemd (maar dat sloeg niet op de gevoerde taal!), was 

41



voor wat betreft de steden “stand-gebonden". Zo kwamen 
in 1837 in Leeuwarden de volgende lagere scholen voor: 
= iste: in het onderwijs der armenkinderen door middel 

van twee scholen; 

= 2de: in dat van de kinderen der minvermogenden door 
middel van eene tusschenschoel, alwaar voor ieder 
kind niet meer dan 5 cent per week betaald wordt; 

= 3de: in die der fatsoenlijke burgerklasse door middel 
van twee Nederduitsche scholen, de eene voor jongens, 
‚de andere vaor meisjes, van eene Fransche, Engelsche 
en Hoogduitsche dag- en kostschool voor jongens en 
eene dergelijke voor meisjes; 

= 4de: eene godsdienstige Israelitische school. 
U ziet het: verschil moest er zijn! Op de Fransche 
school kom ik later terug; het betrof in feite middel- 
baar onderwijs, evenals m.í. dat aan genoemde Engelsche 
en Hoogduitsche scholen. EE 

Begin vorige eeuw bestonden er ook avond- en zondags- 
scholen, welke onderricht gaven in de normale vakken 
van het lager onderwijs aan diegenen die in de week 
moesten werken voor hun dagelijks brood. Zo kende Dok- 
kum ook een "uurschool" bestemd voor leerlingen die 
reeds op een of ander ambacht zijn en bij wijze. van 
privaat onderrigt, in de hoofdvakken van het lager on- 
derwijs geoefend worden. Het hier bedoelde onderwijs 
werd ook gegeven als "herhalings-onderwijs". Deze 
dubbel-functie hadden ook de winterscholen, die op het 
platteland, door het wegvallen van de seizoenarbeid, 
dikwijls druk werden bezocht. Voor alle duidelijkheid: 
eerdergenoemde zondagsscholen gaven geen godsdienstig 
onderwijs. 

  

é : 
ĳ ; Vroeger een onge Lastige keuzes | vroeger een onse 

OVER DE KEUZE VAN DE SCHOOL afkomst bepaalde de 
keuze.       

De Fransche school. (Middelbaar onderwijs) 
Deze school was bedoeld om voor te bereiden op beroepen 
in handel en nijverheid. Aangezien het Frans destijds 
daarvoor de internationaal gebezigde taal was, werd het 
onderwijs in die taal gegeven. Dit type onderwijs be- 
stand reeds voor 1800 en werd in de tweede helft van 

42 

de vorige eeuw overbodig door het ontstaan van goed ge- 
regeld middelbaar onderwijs in de vorm van o.a. de HBS 
en de MMS. : ve 
Er waren aparte Franse scholen voor jongens en meisjes 
en ook een plaats als Dokkum kende dit type onderwijs. 
Zo werd in 1850 met betrekking tot de Fransche school 
voor jonge heeren opgemerkt dat zij onderwijs. ontvin- 
gen in al die wetenschappen, welke voor eene 
beschaafde opvoeding onmisbaar te achten zijn. In 1852 
werd deze school door 58 leerlingen bezocht, dat 
voorzeker, in verhouding tot Dockum, groot ís. En dan 
was:er ook de Fransche school voor jonge Jufvrouwen die 
in 1852 22 leerlingen telde, waarvan 6 intern. 

De Latijnse School (Hoger onderwijs) 

Reeds voor 1800 bestond ook dit type scholen; ze werden 
door een beperkt aantal leerlingen uit de hogere stand 
bezocht. Bij Koninklijk Besluit van 1815 werd dit on- 
derwijs gerekend te behoren tot hoger onderwijs. Het 
leidde niet op voor het praktische leven maar tot de 
“geleerde stand". Vanaf 1876 gaat het gymnasium de 
Latijnse school vervangen als voorbereidingsschool op 
de universiteit. . 

Het beroepsonderwijs ; 
In 1800 werden de gilden afgeschaft, maar het stelsel: 
bleef in de praktijk nog lang nawerken. Velen : leerden 
hun beroep als van ouds bij een baas (“meester”) en de 
behoefte aan schoolse opleiding werd niet algemeen, ge- 
voeld. Slechts híer en daar ontstonden vakscholen voor 
kleine aantallen leerlingen. Maar de industrialisatie 
die midden vorige eeuw echt doorzette, vroeg om steeds 
grotere aantallen vaklieden. Specifiek beroepsonderwijs 
werd noodzakelijk en op 15 Janurí 1861 werd in Amster- 
dam de eerste ambachtsschool geopend. ' . 

Privé onderwijs 

En voor de echte élite van die tijd was er het: privé 
onderwijs, thuis gegeven door leerkrachten of "gouver- 
neurs” of "gouvernantes". Ook werden kinderen uit deze 
“stand” wel naar kostscholen gestuurd, het liefst naar 
die in Holland. Het aantal Friese kostscholen was daar- 
om ook beperkt en als reden hiervan merkte deal eens 
eerdergenoemde Wijnbeek op: "De oorzaak hiervan is 
daarin gelegen, dat de Vriezen van meening zijn, ‘dat de 
beschaafde manieren tot welker verkrijging zij“ hunne 
kinderen plegen ter school te leggen, in. Holtland eerder 
dan ín hunne provincie zouden te erlangen wezen.” U 
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ziet het: de "hogere" stand beschouwde de eigen provin- 
cie toch wel een beetje een provincie met een achter- 
stand. 

Gezien de beperkte ruimte welke de Sneuper per artikel 
beschikbaar kan stellen, zullen de eerdergenoemde 
hoofästukken in een twee- of drietal volgende nummers 
geplaatst worden. Het zal dan meer dan tot dusverre het 
geval is geweest, gaan over de lagere scholen: de mees- 
ters en hun schoolopzieners, de leerlingen en hun vak- 
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ken. 

Wordt vervolgd. 
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