
REDAKTIONEEL 

Zoals u ziet is dit alweer de laatste Sneuper van deze jaar- 
gang. Ook voor sneupers gaat de tijd snel, veel te snel. Wie 
zou niet nog graag wat tijd willen hebben om nog even in dit 
of dat archief door te brengen. 

De redaktie dankt allen die het afgelopen jaar hun mede- 
werking hebben gegeven door copy in te zenden. Zonder u allen 
zou het ons niet lukken steeds weer een nieuw nummer uit te 
brengen. Blijf uw werkstukken sturen, volledig of niet, 
Misschien kan een ander u weer op weg helpen of kunt u een 
ander ook met een onvolledig verhaal een dienst bewijzen. 
Voor op- of aanmerkingen op het blad kunt u ook bij de 
redaktie terecht. Stof voor de rubriek "Vraag en Antwoord/ 
Aanbod" levert vaak gegevens op voor meerdere sneupers. 
Dan wenst de redaktie u een goede jaarwisseling toe en veel 
leesplezier met deze Sneuper. 

O.F. Vos 

LEDENNIEUWS 
In dit laatste nummer van 1995 kunnen wij u mededelen dat ons 
ledenbestand uitgebreid is met twee leden: 
no. 146 Dhr. M. JELLEMA, Staplandweg 8, 9146 CH Hantumer- 

uitburen, tel. 0519-571382 
no. 147 Gem. DANTUMADEEL, Postbus 1, 9114 ZP Driesum, 

tel. 0511-426161 toestel 252, dhr. A.J. Bosch 
Bedankt als lid: Dhr. L. Bruyn te Nes wegens verhuizing naar 

het buitenland 
Adreswijzigingen: 

Stichting geslachten Zijlstra, gecr. IJ. Zijlstra, 
Molenweg 8, 3882 AB Putten, tel. 0341-352530 

Gen. Info: I. Zijlstra-Swanborn, Burg. Numanlaan 54, 
3841 XM Harderwijk, tel. 0341-412610 

J. de Boer, voorheen Anjelierstraat 15, nu Learmûne 18, 
9102 EE Dokkum, tel. 0519-293026 

S. Brôdel, voorheen Loodglans 58, Heerhugowaard, nu 
, Waterborg 149, 1671 NL Medemblik, tel.0227-545886 

Tijdens de ledenvergadering op 19 okt. werd dhr. Henk Aartsma 
aangesteld als archivaris voor onze vereniging. Hij zal het 
verenigingsarchief beheren en inventariseren. Hebt u materi- 
aal dat u wilt afstaan, zou u dat t.a.v. Henk Aartsma willen 
doen? Ook zouden wij het waarderen als u van uw genealogie 
{al of niet klaar) een uitdraai wilt zenden voor ons archief. 
Tot slot hopen we ook in 1996 weer veel nieuwe leden in te mogen schrijven. 

E. Smits 
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BESTUURLIJK 

Onze extra vergadering van 19 oktober werd uitstekend bezocht 

De combinatie met een interessante lezing werkt motiverend. 

De voorzitter vertelde hoe hij in Moddergat is gaan wonen en 

aldaar de wortels van de familie heeft teruggevonden en door 

middel van de vereniging heeft meegewerkt aan de genealogie 

van de familie "Groen" uit de Dongeradelen. 

Tijdens de vergadering ontdekten we ook onze nieuwe penning- 

meester, mevr, J. van der Kooi uit Wierum. Zij neemt het per 

1-1-1996 over van Jan de Boer. Henk Aartsma is officieel 

benoemd tot archiefbeheerder van onze vereniging. 

Met volledige instemming is het Lauwerszee"archief" van dhr, 

A.G. Witteveen door onze vereniging geschonken aan het 

Streekarchivariaat NOF. Dit zal een officieel gebeuren worden 

met zoveel mogelijk pers erbij om een goede slag te slaan als 

PR voor onze vereniging. 

De lezing van drs. Jchan Frieswijk ging over 19e eeuwse 

archieven en wat je daarin zoal kunt ontdekken en tegenkomen. 

Hij spitste dat toe op het socialisme en wie en wat ermee 

verbonden was. 

Rest ons u hartelijk uit te nodigen voor de contactdag op 24 

februari 1996, van 10.00 tot 13.00 uur in het Admiraliteits- 

huis te Dokkum. Komt allen en breng uw werk mee. Wij wensen u 

fijne feestdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar. 

Voorzitter G. de Weger 

CONTACTDAG 

Op zaterdag 24 februari 1996 houden we als vereniging van 

Archiefonderzoekers een contactdag voor onze leden en hun 

vrienden. 
Het begint om 10.00 uur in het Streekmuseum Het Admirali- 

teitshuis, Diepswal 27 te Dokkum, tot ongeveer 13.00 uur. 

Het is de bedoeling dat we kennis kunnen nemen van elkaars 

werk en publikaties, met elkaar kunnen praten en koffie 

drinken. 

Van harte welkom allemaal. ‚ 

Van uit het museum wordt gezorgd voor een interessante ingang 

in het fotoarchief voor belangstellende leden. 
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COENDERS VAN HELPEN 

B.D. van der Meulen 

Nummer 799 in de kwartierstaat van Peter, Arnold en Joke van der Meulen, 
kinderen van B.D. van der Meulen en A.T. van Wijk, behoort toe aan Willemina 
Coenders van Helpen, gedoopt te Usquert (Groningen) op 26 juli 1716: 

1 a. Peter Daniël van der Meulen Amsterdam 6 januari 1969 
b. Arnold Egbert van der Meulen Rotterdam 16 september 1970 
c. Een zoon geb. en overleden Rotterdam 4 september 1971 
d. Joke Renske van der Meulen Rotterdam 4 september 1971 

2 Bouwe Daniël van der Meulen Rotterdam 25 februari 1944 
3 Aaltje Trientje van Wijk Brunsting gem. Beilen 10 april 1944 
6 Alle Ebel van Wijk Zevenhuizen (gemeente Leek) 1916 
7 _Klasiena Henderika Piel Beilen 1918 - Rotterdam 1962 

12 Ebel Pieters van Wijk Terheyl 1883 - Anreep 1972 
13 - Trientje Alles van Wijk Zevenhuizen 1885 - Assen 1957 
24 Pieter Ebeles van Wijk Zevenhuizen 1855 - Terheyl 1901 
25 Wieberg Willems Venhuizen Bedum 1861 - Terheyl 1888 
26 Alle Ebeles van Wijk Zevenhuizen 1851 - 1936 
27 Aafke Andries Cazemier Zevenhuizen 1865 - 1938 
48 Ebel Alles van Wijk Zevenhuizen 1821 - 1897 
49 Foktje Pieters Kloosterman Tolbert 1821 - Zevenhuizen 1921, 
53 =49 zij was een honderdjarige 
98 Pieter Gosses Kloosterman Warfstermolen 1786 - Tolbert 1826 
99 Temmina Willems Olthoff Niekerk 1797 - Zevenhuizen 1888 

198 Willem Cornelis Olthoff Oldekerk 1759 - 1833 
199 Willemina Temmes Oldekerk 1767 - 1806 
398 Temme Gerryts Reitsma Oldekerk 1743 - 1813 
399 _Bouwina Geertruida Frijling Groningen 1747 - … na 1780 
798 Abraham Frijlinck …… 1701 - … voor 1783 
799 Willemina Coenders van Helpen Usquert 1716 - … 1772/1783 

Zie: Groninger Kwartierstatenboek 1 (Groningen 1988) nr. 61. 
Haar betovergrootvader was Berent Coenders van Helpen (1601-1678), student 
te Heidelberg (1619), heer te Fraam, Sauwerd en Huizinge, burgemeester var: 
Groningen, president van de Ommelanden, gedeputeerde ter Staten-Generaal, 
gezant te Parijs (ridder in de orde van Sint Michiel), later gezant te Kopenhagen 
in Denemarken; hij was één van de leiders van de verdediging tijdens het beleg 
van Groningen door de bisschop van Münster (Bommen-Berend) in het jaar 1672. 
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De verre voorouders van Willemina Coenders van Helpen zouden blijkens het 

volgende fragment in Dokkum gewoond hebben. Nu zouden wij graag eens willen 

weten of er meer bekend is over bewoners van Dokkum vóór het jaar 1500. 

1 Coert Coenders, geboren voor 1400, brouwer en ridder, wonende te Dokkum, 

later te Groningen, overleden na 1437, 

Mr. H.O. Feith, Rijksarchivaris te Groningen schreef over het geslacht Coenders 

“Dit geslacht dat in het begin dezer (19e) eeuw uitstierf, behoorde eertijds tot de 

aanzienlijkste familiën van Groningen en Ommelanden. Zij hadden een slot in het 

gehucht Helpen, - waarschijnlijk het stamslot - dat reeds in 1504 door de Saksers 

geplunderd werd; in het jaar 1505 door het volk van Edzard, graaf van 

Oost-Friesland en in het jaar 1506 weder door den Saksischen veldoverste Vijt 

van Drachsdorp verwoest. Telkens wordt het echter herbouwd en bleef het in het 

_ bezit van leden van dit geslacht. Ook in het dorp Huizinge een uur of vier van 

Groningen, stond een huis "Ludema” genaamd, alwaar de familie van Coenders 

lange jaren verblijf heeft gehouden, men vindt er nog in glazen en anderszins ver. 

schillende inschriften die dit bevestigen: Verder was nog in hun bezit een slot bij 

Nuis in het Westerkwartier. De eerste uit.dit geslacht in de geschiedenis 

voorkomende, was Coenraad van Helpen, een rijk man die gesteund door het 

bondgenootschap van Egbert van Groenenberg, Adolf en Rudolf van Peize, in het 

jaar 1251 een groot voorstander der belangen van de stad was tegen die der 

Ommelanden. In de onlusten welke van 1251-1255 geduurd hebben, was hij de 
aanvoerder en het hoofd der stedelingen tegen de Ommelanders. Uit hetzelfde ge- 

slacht is voortgesproten Derk van Helpen, geboren in 1261; hij was burgemeester 

van Groningen. Eene juiste opvolging begint eerst met Coert Coenders van 

Helpen". 
ar bijgenaamd de Groninger, heeft waarschijnlijk eerst in Dokkum 

gewoond. Zijn zoons Jan en Hendrik zijn er geboren. Later was hij brouwer in 

Groningen. 
Hij was gehuwd met Oede Lichtvoet, uit Dokkum, geboren voor 1434, 

gt meerd geboren te Dokkum 1450, volgt onder II-a. voor , vol 
trend dna id geboren te Dokkum voor 1450, zie II-b. 

4 Albert Coenders van Helpen. Hij was gehuwd met NN Ulger 
5 Hille Coenders van Helpen. Zij was gehuwd (1) met Henricus Reberch, 

(2) met Gosen van Dulck. 
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II-a Jan Coenders, geboren te Dokkum voor 1450, hoofdman en burgemeester, 

overleden rond 1496, zoon van Coert Coenders (I) en Oede Lichtvoet. 

Jan kwam met zijn broer Hendrik naar Groningen. Samen kochten ze van de abt 

van Aduard een landgoed te Helpen (=Helpman) bij Groningen; Jan vestigde zich 
daar. Jan was in Groningen hoofdman (1469) en burgemeester (1472-1481). 

Hij was gehuwd met Stine Horenken, geboren voor 1454, waarschijnlijk dochter 

van Ludolf Horneke. 

Uit dit huwelijk: 

1 Luloff Coenders van Helpen, geboren voor 1470, burgemeester en stadhou- 

der, wonende te Groningen. 
Op 26 februari 1481 werd hij student te Keulen. Burgemeester van Groningen van 
1507-1515, in 1536 stadhouder van Groningen en Ommelanden ‘waartoe hij door 

Carel, hertog van Gelder was aangesteld totdat de oppermacht van de stad en het 

gewest in 1536 aan keizer Karel V overging’. 
Hij is getrouwd voor 1512 met Hermanna (Hermtjen) Reberch, geboren voor 
1496, overleden na dinsdag 20 december 1513. 

2 Beerent Coenders van Helpen, geboren voor 1485, ambtsman, burgemeester 

en schultus, overleden op dinsdag 27 april 1529, 
Ambtsman van Selwerd, Burgemeester te Groningen (1496), schultus te Helpen 
(1505); door Graaf Edzard aangesteld tot hoofdman van Groningen en Helpen 
(1506). Zijn borg te Helpman in brand gestoken op 2 februari 1514 door soldaten 

van de hertog van Saksen. 
Hij was gehuwd met Abele Schaffer, geboren voor 1487, dochter van Derck 

Schaffer (brouwer, burgemeester en hoofdman) en Catharina Renema. 

4 Coert Coenders van Hetpen, geboren voor 1500, burgemeester, wonende te 
Groningen, overleden na 1521. 
Coert (of Conradus) Coenders van Helpen was in het gevecht tussen de 
Groningers en graaf Edzard te Appingedam op 16 juni 1501 vaandrager. 

Meermalen was hij afgevaardigde van Groningen, onder andere op 1 oktober 
1505 te Hattem om de vrede met de Saksers te sluiten. In 1506 was hij burge- 

meester van Groningen. 
Hij was gehuwd met Hille Huinga, geboren voor 1504, overleden na 1535, 

dochter van Roelof Huinge (burgemeester) en Hilla Asinga. 

Hille Coenders. 
Zij was gehuwd met Reint Huinga, waarschijnlijk zoon van Roelof Huinge 

(burgemeester) en Hilla Asinga. 

H-b Hendrick Coenders van Helpen, geboren te Dokkum voor 1450, brouwer, 
wonende te Dokkum en te Groningen, overleden aldaar rond 1479, zoon van 
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Coert Coenders (I) en Oede Lichtvoet. ‚ ‚ 

Eerst is hij brouwer te Dokkum geweest. Later kwam hij met zijn broer Johan of 

Jan naar Groningen en verkreeg de borg Helpman. Zijn nakomelingen bewoonden 

het slot Helpen en bezaten aldaar uitgebreide goederen. Hij was gehuwd met 

Qede (Odeke) Lewe, geboren voor 1458, overleden tussen 1479 en 1480. 

Uit dit huwelijk: 

1 Everhard Coenders van Helpen, ook genoemd Evert Coenders, geboren voor 

1474, overleden tussen 1527 en 1535. : i 

Hij leefde al in 1469. Hij werd als student te Keulen ingeschreven op 7 april 

1484, Later woonde hij op de Coendersborg te Helpman bij Groningen. Graaf 

Edzard vernielde in 1505 zijn slot te Helpen. 

Hij is getrouwd in het jaar 1505 met Willemtje. Schaffer, geboren voor 1489, 

overleden voor 1521, dochter van Johan Schaffer (hoofdman en burgemeester) en 

Ave ten Grave ter Hansouwe. 

2 Gese Coenders van Helpen. 
Zij is getrouwd op woensdag 2 januari 1488 (kontrakt) met Allert (Abel) 

Tamminga, geboren voor 1498, hoofdeling, overleden op maandag 25 juni 1498, 

zoon van Onno Tamminga (hoofdeling) en Emeke Asinga. 

Allert of Abel Tamminga, was hoofdeling op de Tammingaborg te Hornhuizen. 

Een grafzerk aldaar, volgens A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden 376: 

ANNO DOMINI MCCCCXCVIIL, DES DAGHES NA SUNTE JOHANNES 

BABTISTA, STARF ALLERT TAMMYNGHE, HOVELINCK TO HOERHUSEN, 

DEN GOD GHENADIGH SY. AMEN. 

Wapen: Gedeeld: 1 een dwarsbalk; II effen (Tamminga, in spiegelbeeld). 

N.B. Koper. Afgebeeld: Grafschriften in Stad en Lande, blz. 140/141. 

Literatuur: 

- Coenders van Helpen, Nobiliarium Coenders (17de eeuw) 

J.A. Feith, C.H. van Rhijn, Jb. Vinhuizen en G.A. Wumkes, Grafschriften in 

Stad en Lande (Groningen 1910) 

- A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Assen/ Amsterdam 1977) … 

_ Mr. L.J, Noordhoff, Archieven van leden van de familie Lewe en vele 

aanverwante geslachten 1300-1949 (Rijksarchief in Groningen 1979) 

- Dr. W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen, Stad en Land, Tweede 

druk (Groningen 1981) 

_Dr. W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander 

Borgen en Steenhuizen (Groninger Historische Reeks 2), Tweede druk (Assen 

/Maastricht 1987) 

_R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek 1 (Groningen 1988). 
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BEZOEK AAN HET ARCHIEF VAN DE ST. GENEKA TE 

KOUDUM 

Henk Aartsma en Doede Douma 

Na een autorit van een uur en vijftien minuten arriveerden we 

op 7 okt. 1995 om 15.00 uur 's middags bij de karakteristieke 

woning, gelegen aan de Bakkersteeg 3-5 te Koudum. 

Even daarna ging de voordeur open en maakten we kennis met 

dhr. A. Dol. Hij was zo'n 20 jaar geleden met zijn grote 

hobby genealogie begonnen. We waren benieuwd wat dit allemaal 

had opgeleverd. en volgden dhr. Dol naar een voormalige huis- 

kamer die nu als archiefruimte dienst doet. 

Rijen DTB-boeken, genealogische verzamelingen, kaartsystemen 

van naamsaannemingen, familieadvertenties uit de LC 1785-1835 

en van de Quotisatiecohieren, Provinciale bijbladen 1823-1845 

en 1851-1860 van de gemeente Barradeel, boeken over het 

onderwerp heraldiek en nog vele interessante boekwerken zijn 

het resultaat van een enigszins uit de hand gelopen hobby. 

Het bestuur van de onlangs opgerichte Stichting Geneka telt 

vier personen. Verder zijn er nog ruim 20 vrijwilligers voor 

de Stichting werkbaar. Ze zorgen voor de invoer van gegevens 

in de computer. Het computerbestand telt reeds 60.000 namen. 

Behalve dat u zelf een bezoek aan dit genealogisch centrum 

kunt brengen, kunt u ook opdracht geven om het een en ander 

over uw familie uit te zoeken. 

De kosten bedragen f 12,50 per uur, tot een maximum van 

£ 100,- per dag. Voor eventuele reiskosten wordt £ 25,- in 

rekening gebracht. 

De twee uren zijn omgevlogen en bij het afscheid nemen 

bedanken we dhr. Dol voor de verstrekte informatie en wensen 

hem veel succes met de werkzaamheden van de Stichting Geneka. 

LC 
dol, JL em 2B Augustus rêz7, is: te Rien, nit het Land van Sjaerd: Sjoerds vermist: een zwart} : 

: D MERRIÈ-PAARD frisch en vlug cer been, en dun van laar; en daarvoor in de pl ee 7 
Bleven een dito Merrie. Paard, zijde vóór kreupel, met een wit plekje òp de snuit, en een dito voor de kers die. 
hen gemgemelde Bad heeft, wordt hsl d em hetzlve kost- en schideloos zaò JAN O, ODINGA, Boer te K zorgen, tegen het laaung: uiten ; Î ijz 5 : doen, E- zal goed beleond worden. e on te vertellen; 00 er iemand mowidag vin weet te doen, die 
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DE "KOLKHUISTER KOOI " ONDER BIRDAARD 

Gerard Mast 

Mevrouw Reitske Meinema-Kooistra te Oosternijkerk behoort 
al jaren tot mijn kennissenkring. Omdat ik interesse heb 
in de historie van eendenkooien vroeg ik haar eens of zij 
ook wist waar haar eigen familienaam vandaan kwam. 
Het is algemeen bekend dat diverse mensen in Friesland in 
1811 de naam Kooistra of Van der Kooy aannamen omdat ze 

zelf of één van hun voorouders het beroep van kooiker 
uitoefenden, Zo'n familienaam kan in Friesland op vele 
plaatsen ontstaan zijn, want in 1807 waren er in dit 
gewest met zekerheid nog ruim 40 eendenkooien aanwezig. 

In het standaardwerk over eendenkooien getiteld "Achter de 
Schermen" en geschreven in 1944 door G.D. van der Heide en 
T. Lebret worden op bladzijde 106 ook voorbeelden gegeven 
van kooikers die zich naar hun beroep hebben genoemd, 
zoals de Kooistra's die "voor het kijkgaatje van het 
rietschut hebben gestaan om te zien wat voor bout er op de 

dobbe lag. Als ook Sape Rinse Kooistra die heel vroeger op 
een kooi te Birdaard zat!" 

Mevrouw Meinema wist zelf niet in welk deel van Friesland 
haar voorgeslacht gewoond had. Van haar overleden vader, 
Marten Kooistra, wist ze dat hij op 13-9-1895 in Ooster- 
nijkerk geboren was, Haar grootvader, Reitze Kooistra, 
was op 14-9-1853 eveneens te Oosternijkerk geboren. 
Deze gegevens waren echter onvoldoende om de door mij 
gestelde vraag te beantwoorden, want Oosternijkerk heeft 
nooit eendenkooien gehad. Voor andere dorpen in de 
gemeente Oostdongeradeel ligt een relatie met kooien 
meer voor de hand. 

Om meer over haar voorouders te weten te komen, bezochten 
we in februari 1993 het Streekarchief te Dokkum. In de 
boeken van de Burgerlijke Stand van Oostdongeradeel vonden 

we het huwelijk van haar overgrootvader, Dieuke- Reïtses 

Zijlstra. Hij woonde toen onder Jouswiet ‘@n- Zij te 
Wetsens. Verder bleek uit de akte dat zij geboren was 
in Nijkerk en hij te Ferwerd. De ouders van Marten Jitzes 
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Kooistra waren in 1fál beide al overleden: de vader, Jitze 
Sapes Kooistra, onder Hetterwird en de moeder, Ymkje Dirks 

Hellinga, onder Ferwerd. 
Dus nog geen duidelijkheid orer een mogelijke lokatie van 
een eendenkeei, want zowel Betterwird als Ferwerd hebben 
geen koolen gekend. 

De uitkomst was nog geheel apen, Het Streekarchief kon 

ons helaas niet verder helpen omdat we met Ferwerderadeel 
buiten hun werkgebied kwamen. Ík heb in augustus 1994 de 
zoektocht voortgezet in het Eyksargyf te Leeuwarden. Daar 

was gelukkig de huwelijksakte van de betovergrootouders 
van mevrouw Melnema-kooistra te vinden, Het bleek dat 
Jitze Sapes Kouigtra en Ymkje Dirks Hellings in Ferwerde- 
radeel trouwden op 2f-2-1812. Bij de huwelijksbijlagen wan 
ender onderen een “Akte van toestemming van Huwelijk" 
aanwzig van de ouders van Jitze Sapes Kooistra. Hiermee 
zijn dus cok zijn ouders bekend want Sape Rinses Kooistra 
en Rineke Jitzes, wonende ke Birdaard gemeente Rinauma= 

geest, geven op 25-2-1812, in aanwezigheid van de maire 
van de gemeente Rinsumageest, de heer M.C.F.J, de Rotte, 
achriftelijk toestenming voor het huwelijk van hun zoon 
met de volgende woorden: "in ganmerking nemende dat het 
huwelijk het welk Jitze Sapes, hun inwonende zoon van 26 
jaar, hetwelk hij zou aangaan met Ymkje Dirka Hellinga hem 
niet dan in alle opzichten voordelig kan wezen en geven 
hierin met genoegen toestemming", 

SAPE RENSES KOOISTRA. 
De oudste voorouder van mevrouw Meinema=Kkooistra is dus 
Sape Rinses Koaistra. In IBll heeft hij die achternaam 
zelf opgegeven, want hij verklaarde toen het volgende: 
Dat hij aanneent de naam Koorstra voor familienaam en dat 

bij heeft het volgende getal zonen en een dogter te weten, 
Jacob oud 28 jaar, Jitze oud 26 jaar, Tebtie oud 2á jaar, 
Elnse pud 21 jaar en Fakke oud 17 jaar, alle wonende te 
Birdaard, en heeft met ons vertekend dato Uts,. 

SAPE Rens," 

Uit de Poop- en Trouwboeken blijkt verder dat Sape Rinses 
van, Birdaard op 30 mei 1779 te Oudkerk getrouwd is met 
Rinske Jetzea die te Oudkerk woont. Sape zelf is op 8 juni 
1755 gedoopt te Birdaard/Janum als zoon van Rinse Jacobs 
en Fhelírie) Cornelis, Eijn oudste broer is Cornelis 
Kinses dle in 1743 te Birdaard geb ì 
17 Juli 1746 gédaopt is. aar geboren ie en daar op 

Als we vervolgens op de kaart van Bekhoff van 1847 naar 
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het dorpsgebied van Birdaard kijken, dan zien we dat er 
tussen de Dokkumer Ee en de Murk drie lokaties van eenden 
kooten zijn die wellicht in aanmerking komen als werkplek 
van Sape Kinsea Kooistra: 
le een Vogelkaai bij de Toerle 
te een vervallen Vogelkooi bij Olde Brandweeren en 
Je pen Vogelkooi bfj Kolkhuizen. 
Zoeken we vervolgens in het Floreenkohier en in het Reeel= 
kohier dan zien we onder Birdaard het volgende vermeld: 

Floreenkohier 1786: Boerderijen. 
Flaata nr. 1 graat 7Ô pdm. 

eigenaar: mevr. Bergsma 1 floreen 
gebruiker: Sape Rinses 

{Pister Meinderts Zuid, de Ee Noord} 
Flaats nr. 5 groot 3Á pdm. 

eigenaar: de heer Baviug 
gebruiker: Rinse Jacobs 
(mevr. Bergsma Cost en Zuid van de Ee) 

Vader en zoon hurea elk eem bedrijf en zijn als gebruikers 
dus buren. 

Reeelkohier 1794: Boerderij, 
Flaata nr, 1, 60 pdm, 8,5 floreen 

eigenaar: Grietman Bergsma 
gebruiker: Sape Rinses huur 275 

1À pd, 
eigenaar: Bisitter Jitze Jacobs 1,5 floreen 
gebruiker: Jean Clasea 

Floreenkohier 1798: Boerderijen, 
Plaats nor. l groot 10 pdm 8,5 floreen 

eigenaar: P‚A, Bergsma 
gebruiker: Cornelis Kinses 
Pieter Heinderts Zuid, de Ee Noord) 
Hietvan 12 pdn. bij eigenaar/gebruiker 
Jitze Jacobs 1,5 Eloreen 

Plaats nr, 5 groot 34 pdm 

eigenaar: de heer Bavius 
gabruiker: Sape Kinses 
(Bergsma Oost en Zuid van de Ee} 

We zien dus dat Sape Rinses doorschuift naar de plek van 
zijn vader en dat zijn oudste broer op de plaats van 
Sape Rinses komt, 

Ealkhuizen. 
Ondanks een indicatie over de ligging van de boerderijen 
1 en 5 hebben we nog geen voldoende bewijs hoe en waar 
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sen eendenkooi aan deze boerderijen verbonden is. De 
eplossing hiervoor wordt gevonden in het Floreenkohier van 

1850, Daar is de koppeling te vanden tussen de eerste 
kadastrale nummers uit 1832 en de vaste nummering van de 
Flaatsen zoals ze altijd in de Floreenkohieren aangehouden 
zijn. Zo vinden we opnieuw Plaats nr, 1 groat 70 pdm. 

afkonstig van de heer P‚Á, Bergsma groot 25 bunders en 
Ti roeden, bezwaard met 1 florenen. 

Tekenen we alle genoemde kadastrale nummers hiervan op de 
kaart van Eekhaff (1847) in dan zien we de boerderij en de 
landerijen en de vogelkooi als complex voor ans (zie 
kaartje 1 Ì. 

De ontsluiting vanaf de boerderij over land loopt over 

aanliggende landerijen naar het westen en eindigt op de 

dorpaterp van Birdaard. De ontaluiting via het water gaat 

door middel van een opvraart vanaf het erf van de boerderij 
in noordelijke richting naar de Dokkumer Ee. Op hetzelfde 

kaartje is ook Plaats nr. 5 groot 34 pdm. afkomstig van de 
keer Bavlus groot 12 bunders en 49 roeden ingetekend, De 

ligging klopt precies met de omachrijvingen in de eerder 
aangehaalde audere Floreenkohieren. 

De Hellinga's en de Kroodsma's. 
Op 21 juli 1814 overlijdt te Birdaard Rinske Jitzes Spar, 
landbouwerache/huisvrouw oud 62 jaar, echtgenote van Sape 

Einses Kooistra. Sape Kinses Kooistra overlijdt op 23 
oktober 1817 als landbouwer te Birdaard. In beide gevallen 
wordt de aangifte van overlijden mede gedaan door de buur= 
man, Pieter Hendriks Hellinga. 

In de Floreenkohieren van 1818, 1828 en 1838 komen we de 
naam Marten Hendriks Hellinga tegen, Het blijkt dat 60 

epdm. van de JO pdm. die vanouds bij Plaats nr. 1 hoort, 
inmiddels het eigendom ie geworden van de landbouwer 
Marten Hendriks Kellinga. Hij heeft het land nok allemaal 
zelf in gebruik. Bij de volkstelling van 1829 wardt hij 
als koenmelker te boek gesteld, 
Marten ia gehuwd met Grietje Jacobs Viersen. Zij overlijdt 
op 23-2-1838, Marten zelf overlijdt op 5-11-1843 te Bir- 
daard, Dan staat hij te boek als landbouwer, 

Bij de instelling van het Kadaster in 1832 is het perceel 
Birdaard Sectie B Nr. 5 omschreven ala "water an bosch 
(eendekoot}" groot 0.712,50 ha, Het perceel wordt aange- 
slagen voor Belastbaar inkomen, ongebouwd als weiland 
f 13,05 wet daar borenop een toeslag van f 60,= voor 
eendevangst. 
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Dir is het hoogste tarief in Dantumadeel voor éenden= 
kooien en het betekent dar het een goede vangkoot da, De 
andere tarieven voor eendenkooien in Dantumadeel zijn 
f 45,- en F 35, 

In 1850 As de situatie weer anders. Pan hebben Sara 
Martens Hellinga, de dochter van Marten Hendriks Hellinga, 

en haar man, Benjanin Hanzes Kroodsma, het grootste deel 
van Plaats ar. 1 ian eigendom, waaronder de buerderij 

en de eendenkooi,. Ze wonen te Wanswerd. 

Er zijn in de familie EKroodsma meer activiteiten met 
eendenkooien geweest. Zo had Benjamin Hanzeg Kroodsma 
(geb, Zá=3=-170E}) wan oom, Kleas Sytaes Krooisma, die 
eigenaar en gebruiker waa van de Kooiplaats on de 
Heallumermieden dn de periode I&Z1-18636 (nu bekend ale de 
Auke Talsma Kooi van het Staatabosbeheer). 
In 1794 kocht Benjamins grootvader, Syttae Klases, de 
boerderij met eendenkooy op de Alde Miede onder Suwâld. 
Zijn eerder genoemde zoon, Klaas Sytses (Krootsma), ver 
kocht die kooi in 180/ aan zijn broers Hans en Abraham, 
die dit bezit zes weken later weer door verkochten aan 
Julius Vitringa Caulon te Leeuwerden. Deze eendenkooi 
is nu bekend als de Van Asperen eendenkooi van It Fryske 
Gea. 
In 1855 ia het bezit te Kolkhuizen in gebruik bij de Jand- 
bouwer Meile Gerrits Miedema, Deza Meile ia getrouwd met 
Grietje Benjamins Kroodsma, Grietje is de dochter van haet 
eerder gencemde echtpaar Kroodsma-Hellings. 
Als er kinderen geboren worden, wordt bet beroep van Meile 

steeds ale “landbouwer” aangegeven. De eendenkooi klinkt 
nergens in door. Op 1 mei 1864 vertrekt het echtpaar Meile 
en Grietje Miedema-Eroodsma met hun 4 kinderen van Kolk- 
huizen naar een boerderij op her Leeuwarder Nieuwland, 

De registratie van de eendenkooi. 
Dat de eendenkooi ook daadwerkeltjk gebruikt werd, blijkt 
dus niet uit het beroep van de bewoners van de boerderij 

naaat de kooi. War wel ateeds doorklinkt, is het beroep 
van landbouwer, Dat de eendenkooi al lang in gebruik ge= 
weest 18, blijkt uit de kaart van Schotanus van Dantuma- 
deel van 17/18 (zie kaartje II). Duidelijk zien we de 
opvaart haar de boerderij in het gehucht "De XolkHuysen". 
Haast het erf van die boerderij ligt onze "vogelkoar®". 
De eendenkooi ís aangelegd precies op de overgáng van de 
hogere gronden näár de lagere gronden naasdt een meertje 

met de naam "Healdoor“, Zuidelijker As er geen bebouwing 
in het veld te vinden, Dat gebied zal vroeger 'e winters 
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vaak onder water hebben gestaan. Verder is het opmerkelijk 

dat er geen ‘andere vogelkocien bij Birdaard op de kaart 

staan. Eekhoff gaf In 1847 drie lokaties aan, zodat nu 
geconcludeerd kan worden dat die van Kolkhuizen toch de 
oudste Í8, 

In de Franse tijd heeft men bedacht dat het nodig is dat 
bij de overheid de bestaande eendenkooien geregdstreerd 

moeten staan. Het is gebaseerd op de door koning Lodewijk 
Napoleon op 17 april 1807 uitgevaardigde wet, behelzende 

algemene bepalingen op de "Jagt en Visscherij", Deed men 
daar niet aan wee, dan betekende dat, dat dit oude jacht- 
recht voor de betreffende kooi vervallen was. Zo zijn 
cok van deze kooi nog de eerste registratie en volgende 
registraties in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag 

terug te vinden: 

I. Registratie op 17-8-1807, door de Opperjagermeester els 
intendant voer de Jagt en Visscherij. de "eendekooij! van 
P.A. Bergsma te Damwoude "tusschen de 2 en 300 Roeden" en 
later wet 300 Roeden. (hiermee wordt het rustgebied roud 
de kooi bedoeld van 300 Kijnlandse Roeden: een BR, roede 
is 3,768 peter, du totaal ruim 1130 meter), 

II, Ka de Franse tijd geldt de wet van 1814, houdende 
bepalingen op het "Stuk der Jagt en Visscherij". Hierin 
werd bepaald dat "de eigenaars van bestaande eendenkoofjen 
en duivenrillen, zullen om een registratie moeten verzoeT 
ken, welke telkens om de vijf jaren zal meeten worden ver 
nieuwd. De eigenaren van geregistreerde eendenkooijen 
zulien derhalve, op een afstand van 200 tot ADO Rijn- 
landsche roeden, uit het midden der kooi gerekend, moeten 
doen afpalen enz. enz.” 

Voor de registratie van eendenkooien en de akte voor de 
jächt staat een tarief onder het kopje “Kleine akten" 
vermeld van f 20-0-0, 

Eij de start in 1814 4e de registratie kennelijk verleend 
aan ieder die dit aanvroeg, want voor hetzelfde object 
zijn drie versthillende namen in de lijst opgenomen: 
1814 Belanghebbende Sape Rinses Kooistra Birdaard 
L8lâ en Petrus A Bergsma Damwoude 
1814 1 Marten Hendrika Helltnga Birdaard 

1314 „ EF 

1824 : rr 400 roeden 
1834 M. Hellinga Birdaard 
1839 is 
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1544 B, Krootema Birdaard {300 ie doorgehaald, nu 1500 
ellen} 

1840 Benjamin Krootsma Leeuwarden, eendenkooi Birdaard 
1500, vroeger M Hellinga. 

Tet zover iets over de oude registratie in Den Haeg. Ven 

de latere registraties met betrekking tot deze kooi heb ik 
in het Ryksargyf in Leeuwarden niets kunnen vinden umdat 

daar de aansluitende pertade outbreekt 

De Caareieins. 
Ylak voor het vertrek van de familie Miedema-Kroodsma 
vestigen op 23 april 1864 Cornelis Hedzers Castelein, van 
beroep veehouder, zijn vrouw Dieuwke Jans Deelstra en hun 

6 kinderen zich in de boerderij te Kolkhuizen, Het gezin 
kont dan van Tytsjerk waar ook alle kinderen gebaren 
zijn. Toch is er opnieuw een relatie met kooien, want een 
broer van Carnelis is Arend Hedzers Castelein. Die huurt 

van Van Asperen de Kesiplaats en eendenkooi aop de Alde 
Miede onder Buwäld (nu eigendon van It Fryske Gea). 
Zijn andere broer, Melle Hedzers Castelein, is sinds 1853 

koaiboer op de Kooiplaats met eendenkpai te Akkerwoude, 
eigendom van de Diaconie van de Doopsgezinde kerk te 
Damwoude 

Op 25 oktober 1865 overlijdt Dieuwke Jana Deelstra. In 
1869 wordt de familie opoteuw in het bevolkingsregister 
van Birdaard opgeschreven. Cornelis Hedzers Castelein 
staat dan voor dezelfde boerderij opnieuw als vechouder te 
boek, Zijn oudste inwonende zoon, Hedzer Cornelia, heeft 

echter het beroep van “veehouder en kooiker". Dit weet het 
bewijs zijn dat de eendenkooi toen nog in gebruik waa, 
Op 12 mei 1870 vertrekt Cornelis Hedzers Castelein met 
zijn kinderen Jan Cornelia, Arend Carnelis en Anne 
Cornelis naar het dorp Ee in de gemeente Ooatdongeradeel. 
Hij wordt daar koniker/boer op de Kooiplaats van Van 
Asperen, de Grutte Koal” (nu eigendom van It Fryske Gea). 
Hodzer Gornelis Caatelein trouwt met Grietje Martens 
Hellinga, die in de maand met 1872 bij hem komt wonen. Op 
12 mei 1875 komt de vader van Grietje, Marten Martens 
Hellinga, voor een jaar bij hen inwonen. Hij ta de jongste 
broer van de eerder genoemde Sara Martens Hellinga. 
Het echtpaar Castelein-Hellinga krijgt in Birdaard 5 
kinderen, te weten: 

Cornelis, geboren 25- 2-1874 

Marten, 1 Î- 9-1875 (overleden 24-10-1876} 
Dieuwke, rn 16- D-1R78 
Janke, 1 24-11-1873 
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Marten, 1: 20- 51881 

In alle geboorteakten ataat als beroep van de vader steeds 
landbouwer vermeld. Een verwijzing naar het beroep kooiker 

is er uiet. 
De Familie Castelein-Hellinga blijft tot 16 nei 1914 op de 
boerderij te Kalkhuizen wonen. Daarna vertrekken ze naar 

Wirdum, Êrietje overlijdt daar op 19 april 1916 an Hedzer 
op 28 januari 1924, Ze zijn echter op het kerkhof van de 
NH kerk Le Birdaard begraven, Hun grafstenen ataan er aan 
de oostzijde van de kerk. Bijzonder is nog te vermelden 
dat bun neef, liedzer Arends Castelein, als ongehuwde 
jongeman op 11 wei 191% vanaf de Kooiplaats te Le naar de 
Kooirlaats te Kolkhuizen komt. Hij blijft er tot 26 mel 
1014 en vertrekt naar Kloosterburen in het Croningse om 
daar enige jaren als kooiker op de gendenkooi "Onrust" in 
de Westpolder te Functioneren (nu eisendon van Het Gronin= 

ger Landschap). Later zal hij nog jaren kouiboer op "de 
Lytse Kooi” ander Anjum zijn (nu eigendom wan It Fryske 

Gea). 

De grootte van de Koolplaats in: 1582 en 1922. 

In het Kadaster is inmiddels de nummering van Sectie H 
vervangen door een andere nummering onder de Sectie H. De 

totale plaats, die deels cok in sectie IT ligt, ie den 
groot 22,55,57 ha en staat op de neam van Meile Gerriks 
Miedema, die in Leeuwarden woont. Meile iz voor È deel 
eigenaar, de rest, 3 rx t deel, is het eigendom van andere 

familieleden, Alles bestaat wit weiland, behalve Hr. 11 
de opvaart van 0O,29.49 ha., Nr, 54 het huis en erf groot 

0.48.61 ha, en Nr. 55 een weiland (oude kooi} van U.r5.77 

ha. . 
Ha het overlijden van Meile Gerrits Miedema op 10 maart 
1592 gaat sijn deel over op zijn schoonzoon Karsjen Ftzens 
Tamminga. Nu we dit weten, ia het ook logisch dat na het 
vertrek van Hedzer Arenda Castelein, we op #7 mei 1914 de 

zoon van Karsjen met zijn gezin als nieuwe bewoners op de 
oude Kooïiplaats zien. Het zijn Meile Tamminga en zijn 
vrouw Ymkje de Jong, die op 7 met 1914 getrouwd waren. Hij 
heefr het beroep van veehouder. In Blrdaard worden wier 
kinderen geburen, be weten: Karsjen, Benjamin, Ykzen en 

Baukje. 
De pnateluiting van de boerderij is in 1918 totaal veran= 
derd, doordat de nieuw aangelegde Dokkumperstraatweg naar 
Dakkumn gereed kwam. De lange pnverbarde weg door de lande= 

rijen naar Birdaard werd overbodig, omdat de nieuwe ver- 
harde weg dichtbij te beteiken waa. Ondanks deze verbete 
ring besluit het gezin Tamminge=de Jong naat boerderij 
"Weltevreden" te Gerkesklooster te vertrekken. Ze verlaten 
Birdaard op 24 mei 1922, 
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Na hun vertrek wordt de oude Kooiplaats als onverdeelde 
boedel publiek verkocht. Koper wordt dan Willem Annes 

Elgersma, veehouder te Zandgaast bij Langweer. Zijn vrouw 
ia Piertje Dijkstra. Ze gaan er op 12 mei 1922 wanen, De 
grootte van de Kooiplaats, die nu nog bij de boerderij 
hoort en eigendom van EÊlgerana is, is geslonken tot 
13.94.53 ha, 
De nieuwe bewoners blijven er maar één jaar wonen en ver= 
huizen dan naar het dorp Birdaard. Het gezin bestaat 
dan uit negen personen, waaronder de zoon Kerst Elgersma, 
geboren te Dijken op 7 augustus 1820, Omdat in dirt stuk 
steeds relaties met andere kooien aangehaald worden, ia 
het leuk te vermelden dat deze Kerst Elgersma later koai- 
boer op een Éoociplaats op de Noordermieden onder Hailum is 

geweest, Deze kooi is neg altijd in particulier bezit en 
wordt nu door kooiker Eelke Hoekstra uit Hallum 
geêrploiteerd, 
Kerst Elgersma vertelde me op Ì november 1994 dat hij 
vroeger het stukje land naast de boerderij te Kolkhuizen 

wel eens met de zeis gemaaid had. Men noemde het "it 
koaike" en het was 24 pdm. groot. 

De laatste bewoners en de sloop ran dè boerderij. 
Het gezin Elgersma-Dijkatra verlaat dus in 1923 de Kooi- 
plaats, maar de ouders van Piertje Dijkstra komen et voor 

in de plaats, Ee vestigen zich er op 8 mei 1923 en komen 
dan van Ferwoude. Hij is van beroep arbeider en heet Kerst 
Dijkstra (geboren te Hommerts op 1 juli 1863). Zij heet 
Leeuwkjen Brouwer (geboren te Jutrijp op 21 april 1868). 
Verder zijn er neg drie kinderen: Thomas, Leeuwkjen en 
Tetje, 
Het was voor mij een leuke ervaring dat ik op 17 september 
1994 met deze dochter Leeuwkjen, die nu mevr, L. de Jong- 
Dijkstra heet, samen met haar man, Thomaa de Jang, in de 

Erugchelenkamp te Zwaagwesteinde een gesprek mocht hebben, 
Zij had tenminste nog heel hbewuat in de oude Kaoiplaats 
gewoond! 
Ze vertelde onder andere over "it poeltsje" naast de boer= 
derij. Dit stukje land had een slappe ondergrond en het 
hooi werd er altijd met draagatokken uitgedragen. Dat dit 
nu net de oude eendenkooi was, wac haar niet bijgebleven. 
Verder vertelde ze dat het voorhuis van de boerderij er 
als volgt uitzag. De kop stond naar het noorden en began 
aan de noordzijde met een mooie voorkamer. Daarachter een 
gang (een alkoof} aan de zijkant van het huia met een bed- 
stee fn die gang, Daarnaast ook direct achter de voorkamer 
was de woonkamer en vandaar uit kwam men direct in de 
stal. Ôpzij daarvan een keuken (stiennen plak) en nog eéns 
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opzij een kelder. De entree was in de keuken, maar daar- 
voor was een washok gebouwd van à& bij 5 m kep de Foto goed 
zichtbaar evenals het keuken= en het kelderraam). De voor 
kemer was ten prachtige kamer, die betegeld was. De tegels 
hadden bijbelse voorstellingen. 
De gehele boerderij lag op een terp van ruim 2,5 m. hoog. 
Boer Willem Elgersma heeft deze kerp stukje bij beetje 
afgegraven en de terpmodder als bemesting over zijn tande= 
rijen uitgereden. Dit ging tor een zeker moment zelfs zo 
ver dat, terwijl zijn schoonouders er nog in woonden, 
de voorkamer van de boerderij gesloopt werd om de terp 
onder de voorkamer te kunnen afgraven, De rest van de terp 
om de boerderij was al weggeapit. 
Volgens het Kadaster werd deze gedeeltelijke afbraak in 

het dienatjaar 1027 geneteerd, dus An 1926 uitgevoerd, 
De totale afbraak van de boerderij vindt plaats in 1636 
("dj. 1931 Slooping"})., Het echtpaar Dijkstra-Brouwer ver- 
trekt op 9 mei 1930 naar Legemeer. 

Tot slot, ' EE 
Yerdween in de Ze helft van de vorige eeuw de eendenkoui 
van Kolkhuizen, de boerderij volgde in de le helfr var 
deze eeuw. Toch blijkt uit de topografische kaart van rand 
1960 dat op het oude erf van de boerderij nog een kleine 
hoogte zit, die aangegeven is met taludstreepjea. Ook deze 
onegaliteit werd uit landbouwkundig eogpunt ala ongewenst 
beschouwd, want de ruilverkaveling Dantumadeel heeft in de 
Je helft van deze eeuw (rond 1970) daar alles definitief 

geegaliseerd en herverkaveld. De oude bewoningalekátie en 
de plek van de oude eendenkooi „zijn in het vald 
onherkenbaar geworden, Ook de nabij gelegen”stjelpboerde- 
rij" van buurman/veehouder Sjoerd de Bóertdbseveneens door 
de ruilverkaveling opgeruimd en hiermee dswgeheel oud 

“Kolkhuizen" totaal verdwenen (zie kaartje “fet de huidige 
situatie). 

  

Sttanssr224f0-1005 

P.S, 
PAlsnog gevonden de laatste registratie vander éendenkooi 
op naam van de erven Benjamin Hanzes Krogdsma" voor de 
jachtperiode 1874/75, Dus tot dan heeft de eendenkoui als 
vangmiddel bestaan “mer een afpaling van 1200 meter”! 
(bron: Rykaargyf Leeuwarden). 

Stiena, 13-11-1985 
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Greidplaats 
BIRGAARD, 

Woningen 
RINSUMAGEEST. 

Maandag &l October IE2I, 
a nem. 1'/, vor bj ELGERSMA te 
Weanawerd a/d Streek, veiling van: 

L De mtmontende gunstig ge- 
legen SATE an LANDEN, nd. 
straatweg van Birdaard saar Dok- 
kam, bj Blrdaard, samen groot 
oog. BĲ 2 26, are, ie gebr. bi 
dea br. M. KE. TAMMINGA ep 
5 Maart en 12 Mei an te aanv 

IL Vier potte WONINGEN 
met erven ad, Dokkomer trecken rg 
ep Smnidahula o/d Binsuarnrtä- 

geent, verb. aan P. OEGEMÁ on 
janderen. - 

Boekjen verkrijgb. ook bj den 
epr. P. TADEMA te Birduurd. 

Notaris OTTEMA,   
  

  

    

UITSLAG VERKOOPING. 
„ BIRDAAED, Midi. Heien hat 

ten huize van den heer J. A. vd. Werk 
ten averelaan van notaris NS. Otteina de 

finale verkooping plaats wiu: 
a. Bathe en Tanden in gebruik bij den 

heer M. IE. Tamminga le Wirduard, 
Kuoper de Gebr. Ergerama ouler Wauds- 
end voor de som van f al3dû—. bd 
Woningen te Smmidshuis ouder lineumt- 
geest. Kooper de heer J. P. Ruiteroa ta 
Keitsum voor É 1844, 

_ Bij der j.l Dondertag gehanden verkonping 

ten overstaan ran den notaris C. Gr orndijk te 
Teiroent van bet huis met hek te Nen [W,D.) 
eigen au de farms, J. A Postma aldaar je kouper 
geworden Aa hoer 1. A. v.d. Manlen te Mea 
vaar ÊISPS — : : 
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Boerderij (koaipleats) Kolkhuizen onder Birdaard. 

Personen: 
Meile Karsjens Tamminga 

* 11.05 1885 Leeuwarden 

+ 22.11.1831 Leeuwarden 
Ymkje Benjamins Tamminga-De Jong 

* 20,04.18390 Hijum 
+ 13.03.1974 Wommels 

Karsjen Meiles Tamminga 

* 07.03.1818 Kolkhuizen 

Datum foto: omstreeks voorjaar 1917



ete ete heten En bet 
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HERBERGEN EN HERBERGIERS TE HES CWD] 

VANAF 1800 

a. de Jong 

Als we vanaf 1800 een bezoek willen brengen aan de herber- 
gen te Nes kunnen we terecht bij Nanne Beernts Bouma. Hij 

heeft pas de herberg van zijn moeder, de weduwe Beernot 
Nannes, overgenomen. In vroeger tijden was dit de herberg 
en bierbrouwerij van Hes. Fot ovogeveer 1817 is Bouma 

kastelein en winkelier. 
In 1818 is Frederik F. Sechregardus kastelein en bakker 
en vanaf 1836 alleen nog bakker, Wel wordt er nog jaren 
aterke drank verkocht, Als In 1882 de drankwet komt, is 
aak in dit pand nog vergunning voor verkoop van sterke 

drank in het klein. Tet 1862 blijft dit huis bewoond door 
bakkers en het worde in 1974 afgebroken, Het huis van de 
fam. Thijs Zuidema staat nu op die plaats, 

kt ef Mr ganden van den heer Geberman en Asfesloren van Wezidongersdeël gedenkt da tesgselin EF. 
£ ECHREGAKDUS. 1e Moes, ee laven werkanien: Etn ezen ZILVEREN BAL cer DAs, 

hide Ze Premie mos mubeperd, ge Blemhg den za Jrmij nan. 

_— 7 — 

Iutussen heeft in 1923 een verkeping plaats gehad Ten 
huize van Frederik Frederiks Schregardus, kastelein te 

Nes, van "Eene Huizinge, Schuur en Warnleger c.a.” te Nes, 
Kopers zijn geworden Abraham Lammerts van der Wal, achoen- 

maker te Burum, en zijn vrouw, Frijntje Rinderts Broek 

stra, voor 459 gulden, Ze beginnen een herberg met 
stalling onder de naam "DE GOUDEK STER", Van der hal 
blijft aok zijn beroep als ‘schoenmaker uitoefenen. Sijn 

vrouw overlijde in 1840, ond 36 jaar. 
In 1844 wordt een voor enige jaren veel verbouwde Huizinge 
en Herberg verkocht, bewoond en gebruikt door Â,L, van der 

Wal e.e. Bod f 801, Koper wordt Fieter Jans Slagman, 

geb. in 1816 te Metslawier en gehuwd met Antje Tjallings 

Meindertsma, geb, in 1817 te Pagsens. 
Slagman is kastelein en timmerman van beroep, Zijn vrouw 
overlijdt in 1855, oud 36 jaar, In 1856 trouwt Slagman 
met Bijtske Tjeerds Zijlstra uit Ferwerd, In 1869 wordt 
ten huize van K. van Gelder, kastelein te Nes, finaal 
verkocht, krachtens actikel 1223 B‚W, "Eene Herberg met 
Stalling c.a. te Nes", bewoond en gebruikt door Pieter 
J. Slagman, Bed f lóf7, 

Op bijgaande teto's zijn de huizen op de hoek steeda de 

herbergen: nummer 1,2,3 
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De nieuwe eigenaars worden Jacob Piers de Graaf, geb. 
1836 te Hantum, en Trijntje Renzes KRenzema, geb, 1837 
te Anjum. De Graaf, die al een bakkerij in Nes heeft, 

ndargeiethende met Mái rna BAK- 
‚ Û KERIJ an HERBERG overgedragen 
hebbagds zan tijden Ton, bedenkt bj deze 
zijnn Cliäntäle roer het vertrouwen hem gedart 

jaren geschonken eu bemeit zjn opvolger 5 E _ 

nf HO an HERBERG C. A. TE NES, 
rn T. B. oa GEAAF. De Notaris :f. J. van BLOOTEN in Dokkum zal ap Ea: 

terdag den 5 Mei 158%, 'naroads 8 uur, ton hwee van 

NS naalsiding van bovermtacnde berselt Zover Olde eee te Nes, finaal varkoopre, krach 

„IN Onderpowstaode zich minsam aan bij | zene HOIZGE en HERBERG met Gtntilne c.s. 
zine gemehie Plaats eu Gerat akan, | stsaade en gelegen in de Buurt te Hes, vooren va Oh= 
hopende daar sana matte on onliede bettisning | derrcheidens gerijfelijkheden; 12 Mei LEEN ta mamraaraen. 
giok hek veriroowsn waardig bo maken. Than bewoond em in gebruk bj Plet 3, Slagman: 

oi heh me-OHAAF., waarop: prorisionsel geboden ie de vom van f 1817. 

zet nu in dit pand beide bedrijven voort. In mei 1898 
dragen ze de bakkerij en herberg over aan hun zoon Pier, 
geb. 1872, als deze trouwt met Áäfke Lammerts Jaarsma, 
geb. 1871 te Wierum. In de krant van maart 1921 lezen we: 

Heten overleed onze beste vrouw, moeder en dochter 
AFEE LAMBERTS JAARSMA 

In den buderdom van bijna 50 jaren 

Nea (Westd,) 25 Maart 1921 
Pier de Graaf en Kinderen 
Wed, L, Jaarsma 
In mei 1925 vertrekt Pier de Graaf met een dochter en 
een zoon naar Leeuwarden, Zijn oudste zoon, Jacob, geb. 
te Nes in 1902, en gehuwd met IJbeltje Bouma, geb. te 
Wierum in 1803, neemt nu de zaak over, In april 1931 
vertrekken ze met hun gezin naar Huizum. 
De laatste schenker en bakker is Roelof Kies, geb. 1901 
te Anjum, en gehuwd met Hiltje Smedes, geb. 1901 te 
Munnikezijl. Als zij in 1934 paar Ferwerd vertrekken, 
wordt de herberg gesloten. De bakkerij wordt voortgezet 
door een broer van Káts en later nog door Van der Ploeg, 
en als laatste door bakker Havinga. 
Het herberggedeelte wordt verhuurd als woonhuis. Nu da 
het al ongeveer 25 jaar een lege plek naast de laatste 
winkel van het dorp. 

_ a == 

Deze herberg is evenals de nra, 1 en 2 een combinatie 
geweest met een bakkerij: Deze herberg stond op de plaats 

waar Jan en Sijke Visser nu wonen. Dirk Komkes Doedema 
heeft in 1825 de bakkerij van stijn overleden schoonvader 
overgenomen, Als herberg nr. 1, die precies tegenover 
de. bakkerij van Doedena stond, gesloten wordt, breidt 
Doedema zijn zaak uit met een herberg. Zijn vrouw, Liskje 
Hendriks Sehregardus, overlijdt in 1833, oud 32 jaar. 
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e Nutaris.H._B. KLAASESZ, Ie, Ternaard: zal; op Maandag deit: 9%Mnact 
1847, des namiddags ten 4 ure ten huize van” SRDodemi WerNees 

bij continualit finaal verkoopen: Te 

  

1, Eene ruime, HUIEINGE en BHOODBAEKERIJ, An eerie 
“sonder nfneming van ground) staande en gelegen tà Ness:/den;13: Ma 
«rij te aanvaarden ; waarop geboden is echie f 1861. L 48 

2. 78 Roede 80 pl BOUWLAND aldaar; staande ap! f 701: 
8, 70 Roed 50 el GREIDLARU onder Wierütn ; staaride, újr.s: 514. 
Hij hertrouwt in 1834 met Trijntje Ijmkes Boschakker. 
Tet 1847 is Doedema bakker en kastelein, en vertrekt 
in 1851 met een groot gezin naat Noord=Amerika. Het huis 
is in 1847 verkocht aan een zwager van Doedema en is 
einde die tijd gebruikt als boerderij. 

Dn d ei 

Als in 1854 het huis werdt verkocht, laatst bewoond doat 
Rense Petrus Romar, wordt Dirk Taekes Jouswa de nieuwe 
eigenaar en verbouwt het huis tot herberg: In 1855 laat 
kastelein Dirk T., Jousma op de Jaarlijkse kermis als 

prijg een zilveren tabaksdoos verkeatsen. Met zijn vrouw, 
Minke Hilles Jousma, blijven ze tat 1865 de herberg 
bewonen. Dan wordt de zaak verhuurd aan Ruurd Sipkes 
Cuperij, geb. 1825 te Aalsum en Grietje Klazes Haaksma, 
geb. 1833 te Anjum, die een jaar later naar Nijkerk 

vertrekken, 

Jousma verruilt dan de herberg met een boerenhuizinge 
en schuur van Tjalling Romkes Metnsma aan de Wiesterweg 
te Nes (de gouden leeuw), Nes heeft niet lang van de 
diensten van deze kastelein kunnen genieten. Op Ó 
september 1866 worden de schuldeisers in het faillissement 
van Tjalling Romkes Meinsma, tapper en slijter te Nes, 
verzocht opgave te doen in het Paleis van Justitie be 
Leeuwarden, De herberg wordt op 19 november 1866 finaal 
verkocht, 
Koper ia Kornelia Hilbranda van Gelder, wagenmaker te 
Nes, voor f 1600,-. In 1874 wordt Meinsma gerehabiliteerd 
ep de grond dat alle schuldeisers ten genoege van elk 
hunner zijn voldaan, Van Gelder wordt nu kastelein en 
wagenmaker. In 1882 overlijdt Kornelis van Geïder op 
de leeftijd van 63 jaar. De weduwe, Antje Kornelis van 
Gelder-Stellema, zet de zaak voort met haar zoon, Kornelia 
Kornelis van Gelder, 
Ze proberen de zaak te verkopen in 1888, maar het hed 
van f 1400,- Is te laag. Kornelis trouwt in 1896 met 
de 1Ì jaar jongere Aafke Alberts Sinnema uit Hantum. 
Zijn moeder vertrekt dan naar Marrum. Binnen 2 jaar ia 
zijn vrouw vertrokken en komt zijn moeder weer terug 

uit Marrum. Tot 1918 blijven ze in Nes. 
Karnelis ig 6 jaar als hij vertrekt naar Blija en zijn 
moeder is 87 jaar als ze vertrekt naar haar dochter in 
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Boelgoed 
ts NES TW.-D) 

Materia B, F. GEGENIER te 
lamer, zal Mloendag S Mal 

TNG, ‘arm. B nar (oh) ten buis 
van da Wed. KE H, van Galder te 

es GEE) bm ae oie | | BILLARD-PARTIJ, 
Eenlgu obonlen tofslk bj E. v GELDER te Nee (WD), 

     

  

LE Kn, rd aant oe te bagianen 21 Dee, en le cindigen 20 Februari "78, 
pek mast wraofja “ihwsatoof deb ledere Speler mag achlereenvalgens 25 stooten 
Keperan ketel, tulemkarhel, aeg- doen, en dan 40 partijen. . 
Ismpen, blerglanm, romert en Prijs: 50 procent. 
flannelina, stel Lrers®hillardhallen, le Premie: 15 
kathoder, tonmaalklead moat weber: Be - 10 . 

men, sjeslbak en ketpean rader ï - af … 

‚sal worden aaagebaden. i loleg woor elke partij 20 cts. 

Marrum. Het huis wordt verkocht aan Eelke Metskea Walsma 

en is na die tijd nog gebruikt als winkel en schoenmakerij. 
In december 1858 achten B, en WW. het neodzakelijk dar 

dit pand zo spoedig mogelijk wordt afgebroken, omdat 

het een gevaar oplevert voor de openbare veiligheid, 

De plaats waar deze herberg stond, is nu de cuin naast 
het huis dat laatst was bewoond door mevr, Gerritdina 

Jacoba Burgesa=Brandenburgh. 

_ 5 _ 

Dit is de laatste herberg van Nes geweest. Als in 1882 

de drankwet komt, staat de vergunning op raam van Jan 

Gerbens Keizer, geb. in 1828 te Oudebildezijl, Omdat 

de narinale dorpsactivitelten zoals verkopingen, 

verhuringen, veeboelgoeden, vergaderingen van verenigingen 

en hervormde kerkeraad voor 1900 alleen in de herbergen 
nr. Ì en & werden gehouden, is niet na te gaan hoe Lang 

dit een kerberg ia geweest, Gerrit Jana van der Gang 
is vanaf 1873 eigenaar en daarvoor zijn vader, Jan Gerrits 

van der Gang. 
Op 12 febr. 1884 zal P. Dudaburg, deurwaarder te Dokkum, 

ten huize en ten laste van Jan Keizer bij boelgoed publiek 

verkopen 6,4, Een Lapkast en een grote partij glas, 

porcelein, koper, tin en aardewerk, Volgens de kadaster 

hoeken verkoopt Van der Gang in 1895 de herberg aan Jitze 

Kornelis Wieringa. 
In mei 1805 wordt Pieter Enneus Rijpma de nieuwe kastelein 

en in 1897 ook eigenaar. Rijpma verbouwt de herberg zo, 

dat gok hier voortaan meer ruimte is om verkopingen enz. 

te houden. 
Na het overlijden van Rijpma in 19135 koopt Rients Annes 

de Jong de herberg. In 1924 maakt De Jong het geachte 

publiek van Nes en omstreken bekend dat hij een luxe 

auto heeft aangeschaft. Het Smidt vit Wierum onderhoudt 

hij vanaf 29 nov, 1926 een autodienst op vaste tijden 
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naar Dokkum. Ia 1934 vertrekt De Jong naar Dokkum. De 
herberg wardt voor een jaar verhuurd aan Bernardus 
Boomsma, die dan naar Oostrum vertrekt. 

Auke Jacobs Eelkema wordt dan herbergier en winkelier 
tot 1938. Eelkema koopt dan een winkel in Nes van Egbert 
Hiemstra en verhuurt de herberg aan Hendrik Huizinga. 
In 1943 wordt Huizinga eigenaar. Huizinga ie 12 Jaar 

kastelein geweest als hij de herberg verkoopt aan Eelke 

Floectman, die het als woonhuis gebruikt. 
Nu staan er nieuwe huizen links van de voormalige openbare 

school. 

SK 7 En TE 
Te koop aamgeboden eon | k 

Herberg ä 
met volledige vergunning, 
eenigste in bet dorp, alsmede ven 

Vrachtautodienst 
ree 
e bevragen bij den sigenaar: 

“_ bewoner B. DE JONG 
seat te Nes (W.-D.) 

  

      

   

  

    

      

       

   

SN 
Á 

    Am 
  

Foto dà: Het tweede huig van rechts, met de kajuit, is herberg 

nummer 4. Het huis op de hoek, iets wooruitspringend, 

is herberg nummer 3. 

Foto 5: Het eerste huis met de grote kajuit is herberg nummer 

5 (Excuses voor het licht afdrukken van de verder 

scherpe foto, ivm verschillende Lichteterktes) 
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HET LAGER ONDERWIJS ROND 1800 (4) 

5,H. Tiesma 

VI. DE SCHOOLMEESTER: omstreeks Ì850 een beroep ZOT 

wel In ontwikkeling als in de knel! 

Het komt mij voor, dat de onderwijzer zieh omstreeks 

i840 — 1850 dikwijls An een beklagenswaardige pasitie 

bevond. Aansluiting bij de beter gesitueerden werd aan- 

bevolen — en vaak ook nagestreefd - als tén van de wel 

nige mlddsten om sociale erkenning te krijgen. Maar dat 

mislukte dikwijls omdat leeftijdgenoten zelden een oû 

derwijzersbaan ambiterden en in feite wat op Hen Hle- 

ven neerkijken.En in de lagera klasse van de maatschap” 

pij, waaruit zij veelal voortkwamen, Waren de jongere 

onderwijzers vaak niet erg gelisfd: zij kleedden zich 

en gedroegen, zich wat te pedant en spraken mat een spe 

ciaal toontje.’ ‘zij vielen letterlijk "ult de toon'. Te 

groot voor sarvet.en te kleln voor tafellaken. Boven- 

dien waren er nóg al wat meesters die vanwege beperkte 

ondergrond en ambities de van hen gevraagde ontwikke 

lingan niet kanden realiseren. 

Daar kwam nog bij dat de salarispositie eigenlijk rond 

uit gleckt was, zodat zij door middel van allerlei bij- 

baantjes (Koster, voorsanger, organist, grafdelver, 

kome ontvanger van belastinggelden) hun karig inkomen 

trachtten op te vijzelen. Hoch in de stad, nokh ep het 

platteland bestond zoiets als een minimum wedde en gak 

pensicemvoorzieningen ohtbraken, In 1842 werd het He- 

darlands Onderwijzers Genootschap opgericht, met als 

doelstelling o.a, maatschappelijke verheffing en erken 

ning. Maar .…… zoals gebruikelijk in le tijd ward een 

zeker standsverschil gehandhaafd: alleen hoefdonderwijn 

zers konden lid worden van deze belangeovereniging. 

Het de opleiding tot onderwijzer en de nogeïlijkkeden om 

ep te kiimmen en zich ts bekwamen, Was het in feite ook 

droevig gesteld, Medion vorige eeuw kende ons land éèn 

Rijkskweekschool {te Haarlem) en een beperkt aarrtal 

Eweetachelen (o.a. An Groningen, Amsterdam en Leiden? 

epgericht door de Maatschappij kat Nut van 'r Algemeen. 

Het merendeel van de onderwijzers werd in de praktijk 

opgeleid door heofdenderwijzers en in de avanduren aat= 

ving men wei theoretische lessen van de schoeolopziener. 

Belangrijk waren wok de anderwijzergezelschapnpen. 

meestal geleid daor kecfdeoderwijzers:; men hield er 
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voordrachten en besprak er boeken. Naar gelang wan 
leeftijd, kennis en bekwaamheid waren vlier rangen 
beachikbaar. In 1854 talde Friesland 345 Hoofdenderwij- 

zera (achoolhoofden) van de openbare scholen; hiervan 
bezaten: 8 de eerste, 251 de tweede, 66 dae derde en 3 
de vierde rang, terwijl er 7 waren die slechta "epne 
acte van algemeens admissie bezaten". Ook waren er 3 
boofdonderwijzeressen, naar Ík vermoed van bewaarscho- 
len. Verder vermeldt het Verslag over 1852 dat er bij 
bek onderwijs 163 ondermesstaers "hehulpzaam” waren. On- 
danka het feit dat van deze 163 er JO de tweede en 64 
da derde rang bezaten, werd de aanduiding “"hebulpzaam'" 
gebruikt; een bewijs van hun ondergaschikte positie en 
beperkte rol? 

Smeding stelt in "School in de steigers" c.a. dat de 
schoolwat van 1EG6 Friesland opleverde: . 
— een uitstekend en theoretisch korps van schoolöpzie- 

ners, dat zich binnen het onderwijshbestand aan hoge 
status verwierf en dit bestand op hoger niveau van 

vakbakwaamheid bracht; (uit mijn vorig artikel 
hlijkt wel dat de bedoelde verbeteringen zieh maar 
langzaamaan hebben gerealiseerd) 

= een korps van in die tijd in rangen hoog gekwalifi- 

geerde schoolmeastars; 
Als u onderstaande bloemlezing uit het Verslag ovar 
IB52 van de Schaolopzianer van het Vierde Schooldis- 
trict hebt gelezen, deelt u wellicht mijn mening, dat 
de conclusies van Smeding in elk geval niet staads en 
niet overal gerechtvaardigd zijn. Vijfenveertig jaar 
nadat bedoelde wet van kracht werd, waren er nog heel 
wat onderwijskrachten "beneden pell" en mankeerde er 
aan het onderwijs nogal zo wat. Heel wak kinderen maas 
ten goed pnderwijs ontberen. Maar of zij of hun vudera 
dat aak zo hebben aangevoeld of beleefd, betwijfel Ik. 
BLJ velen stond de leergierigheid cp een laag pell en 
stimulerende ambities van ouders onkbraken vaak. Wat 
varwacht men cok; velen leden armoede of hadden if elk 
geval de grootste moeite om de eladjas aan elkaar te 

knepen. Hisschien werd begin en medio vorige eeuw een 
goede scholing neg als een vorm van luxe gazien. Er 
maest brood op de plank komen, dus gewerkt wordenl 
Voorta lijkt mij de vraag interessant, maar moeilijk te 
beantwoorden, GE je kunt concluderen dat de ontwikke 
ling van de ua onderwijs onderhedealde dorpen ook isa 
achtergebleven bij âia van dorpen waar het opderwijs 
duidelijk en gedurende langere periode op een hoger 
peil stond. 
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Onderstaande bloemlezing geeft mi. een aardig beeld 

van de situatle In het vierde schooldistrict: 

OENKEEK: De onderwijzer, Thomas J. van der Bij bezit 
den tweedan rang, uitmuntende kundigheden en zeer goede 
zedelijke hoedanigheden. Jammer dat de man zoo weinig 
voorkomen heeft en het hem aan beschaving ontbreakt. 
OUDKERK: De onderwijzer Joh,Jac. Laskewitz bezit den 
tweeden rang, zeer oppervlakkige kennis en rust op zijn 
lauweren. Men klaagt over zijn onderwijs maar hij weet 
de aanzltenlijken door uiterlijke beleefdheid te be- 
lezen. 

WIJNS: De onderwijzer 
Klaas de Jong bezit den 

tweeden rang, zeer goe 
de verstandelijke ver- 
mogens en gaf milj ack 
hiervan nieuwe bewijzen 
in zijn onderwijs aan 
22 jongens en 9 meisjes. 
Haar Îs heaas zaer pé- 
dant wijs In fijn eige 
ne ogen en het ontbreekt 
hem aan zedelijk gods- 
dienstig gevoel, waar 
door zijn onderwijs ijs- 
koud is. 

  

h ; 

BIBDAARD: De onderwijzer Jan Feltsma bezlt den tweeden 
rang, vrij goede verstandelijke vermogens, een liefheb- 
her van de muziek, beschaafd van zeden. (...} Hij 
scheen mij toe wat al te gestreng, en zijne vragen te 
hoeg en boven de hbevatting der leerlingen te zijn, want 
hij ontving meestal geen antwoord. 
GARIJP: De onderwijzer Joh. Snijder bezit den tweeden 
Fang, is niet ontbloot van kennis, maar verkeert wegens 
een slecht hulsheuden Im armoedige omstandigheden, 
heeft vale. schulden en geen vertrouwen cm zich de 
noodzakelijke Jleer- en:teesbcekjes, papier en pennen 
aan te schatten; Komt, zegt men, weleens (nog onlangs} 
dez avonds dranken te huis. 
ZWAAGWESTEINDE: De onderwijzer Gijsbert doeh. Coaradi 

bezit den tweeden rang en wordt gehoïpen door zijnen 
zoen Joh, ZSonradi die den darden rang bezit. (...j De 
derde of laagste klasse kreeg onderwijs op het bord 
volgens het spelend onderwijs daor zijnen zoon, dat 
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zeer welnig betsekende. Toen ik dit zag en de noncha- 
lance, de koelheid en de weinige orde en werkzaamheid 
in zijn geheel beschouwde, geraakte ik in sene treurige 
stemming en dacht, is dat nu de man welke een kinder 
boekje schreef: De liefde is het voornaamste? Ik zeide 
hem bij mijn vertrek: Hoe heb lk mij Conradi over uw 
slecht onderwijs bedroefd. 
KOLLUMERZWAAG: Hier ia een zeer goede woning en een 
voortreffelijk schoolvertrsk. Helaas dat de luie, 
dweepzieke onderwijzer Julle T, Reerda den werkregen 
derden rang door zijn slecht onderwijs oneer aandoet en 
zulk een schoon gebouw onwaardig is. Verbeeldt u, alle 
de lessenaars der hoogste klasse stonden ledig, Er wa- 
ren van de 115 leerlingen slechts 44 aanwezig. de klei= 
nen zaten ledig. Van het bord werd geen gebruik ge 
maakt. Zij hadden de boekjea van Hiewold voor zich. De 
lesshboekjes waren Moeder Anna, Vader Jacob, van Dobben, 
iets over God. Zij sc ven zeer werktuiglijk en hoogst 
gebrekkig. HIj vroeg, maar kreeg geen antwoord. Hij 
moest sluiten met een dankgebed, Och mijn heer, zeide 
hij bevende op een teemenden toon: ik, ik durf het in 
uwe tegenwoordigheid niet. Doet gl het nu! Ik deed het 
om hem voor de kinderen niet te beschamen. 
PRIESUM: De hoogste klasse had nu een voorschrift ge 
schreven, las uit Smidt een verhaal dat zij niet begre- 
pen, dus ook de vragen niet konden beantwoorden. De 
tweede kiassa las uit Vader Jacob. Eenigen rekenden. 
Ziet daarbij het geheele onderwijs. Is het wonder dat 
kij wan de 123 leerlingen slechta 45 op school heeft? 
Hoe treurig vaor mij an de ingazetenen, dat zuik een 
man ons op een onwettige wijze is opgedrengen! Gebruik 
toch, zeide ik hem, de boekjes van Niewold en leer van 
hem hoe gij onderwijzen moet, 
DANTUMAWOUDE: Het schoolvertrek te klein voor een getal 
Van 136 leerlingen, van wie er nu 96 op sehool waren. 
be Dekwauer sà brave onderwijzer Jan A. Koning onderwees 
toen de hoogste en middelste klasse zeer Instructief en 
de kinderen gaven goede antwoorden, evenals hij ook te 
Suameer had gedaan. Allen waren ijverig werkzaam en Op- 
lettand. De ondermeester Albert M.kuipers, bezittende 
de derden rang onderwees de laagste klasse zeer Leven- 
dig en flksch naar de leetwijze van Niewold. Met gezang 
Was zeer harmonisch, Het nagebed doelmatig. 

Als ik het vorenstaande cp me laat \nwerken, plaats ik 
Vraagtekens bij de juistheid van de: volgende opmerking 
ea In hek VERSLAG OVER 1852, geldende voor geheel 

Friesland: 
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vtver het algemsen waren de rapporten aangaande de on-— 

derwijzers gunstig en getuigden zoowel van hunnen ijver 

en geschiktheid in de waArneming der heroepabezigheden, 

als van hunne goede gezindheden en voorbeeldigen le- 

venswandel. Het gedrag van slechts à werd als matig en 

van alle anderen als goed of zeer goed opgegeven, ter 

wijl de bekwaamheid van 1 voor alecht, van 26 voor ma 

tig, van 268 voor goed en van 53 voor zaer goed gehou 

den wordt." 

Gok het Gemeanteverslag over 1852 van Dantumadeel ziet 

de situatie rooskleurig: “wlj menen te kunnen zeggen, 

dat de staat van het enderwijs, alsmede de scholen en 

onderwijzerswoningen erg voldoende zijn te beschouwen.” 

Zou het kunnen zijn dat een gemeentebestuur het genant 

windt em te melden {en te erkennen?) dat er aan hat on-— 

derwijs wel wat schortte? 

  

ep 

EEN BEELD VAN ALLE TIJDEN? 
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Toch zou het varkeerd zijn de Indruk te wekken dat het 
onderwijs overal beneden peil zou zijn. Eerderganoemd 
Verslag over 18652 vermeldt dat 61 acholen (hier haven 
ging het over de onderwijzer!) als zeer goed en 246 als 
goed zijn aan te merken. Zelfs hij enige overwaardering 
is er sprake van sen raspectabel aantal zeer goede en 
goede scholen. Blijkens een opmerking van de Hoofdin- 
specteur Wijnbeek, had het Vierde district het ook niet 
echt getroffen met zijn schoolapziener: "In geen der 
schooldistriecten van Vriesland heb ik zooveel onge 
lijkvormigheid gevonden ala in het vierde". Er scheen 
tussen de opziener an sen aantal onderwijzers die "niet 
van stilstand in het onderwijs houden" neg al verschil 
van inzicht te bastaan, 

  

Als tegenwicht van de wat negatieve hevindingen in het 
Vierde diatrict, hieronder enkele positieve uit het 
Derde dlstrict betreffende 1949: 
WAAEKENS ; ‚hij is een zachtaardig, welmeenend man, 
die gatrouw an ijverig zijn post waarneent: 
WIERUM: ….. js een kundig, bescheiden en voor het on- 
derwijs zeer geschikte man, die zieh geene meoelte 
spaart ...… 
In BLIJA, PFERWERD EN GENUM/JISLUM doen de onderwijzers 
het aardig goed; de onderwijzer in HALLUM besteedde ech= 
ter te veel aandacht aan onderwijs In de Franse taal,” 
waardoor te weinig tijd besteed werd aan de gewone vak- 

ken: . 
LIGTAARD: ... scheen met zeer veel Just en ijver zijnen 
post waar te nemen. Hij wvermaande en redeneerde schter, 
zoo als 'E mij voerkwan, te veel op een al te deftige 

toons 
MAERIUM : ……. en Wist hen op een zeer onderhoudende ma= 
eier bezig te houden; Jammer echter dat bij het onder 
wijs niet steeds de noodige stiite heerschte. 

Cok uit andere diatricken blijkt dat er naast ander 
wijzers met nogal wat beperkte capaciteiten en inzet, 
er ook zijn geweest, die met veel toewijding hun taak 
hebben vervuld. 
Bij het doornemen van sen groot aantal Veralagen, Kwam 
Ik enkele situaties tegen, dle het vermelden waard eidn 

omdat ze blijkbaar passen in het beeld van die tijd: 

DOKKUK, 1852 : De tweede Stads Burgerschool is toerer— 
trouwd aan den hoogbejaarden Pannenberg, die 55 jaar 
die betrekking bekleedt. De sude man werd bijgestaan 
door zijnen zaan, een voormalig scheepsdoctor, die als 
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DE KERTIERSTEAT FAN ELLE  WILLEMS RUISCH (2)  

J .  Meems

Fer fo l chke r t i e r s t e a t  fan  E l l e  Wil l ems  Ruisch ,
doopt  op  24- 5- 1739  te  Ingwie r rum .  Stoarn  te
Ikke rwâ ld .  Boer  op  de  plea t s  "Brandgans"  oan  de
Sy l s t e rwe i  te  Dokkumer  Ni je s i l e n .  Yn  1769  t roud
mei  Janke  Jacob  (Boer sma) .  
Yn  'e  tach t ige r  j i e r r en  fan  de  acht t j i n de  ieu
hie rde  hy  fan  grutgrûnbes i t t e r  P.  Bergsma  in
f l i n ke  bouple t s  te  Ikke rwâ ld .  Dern jonken  wie  hy
ek  noch fe r f ean te r  fan  berop .
(Yn  de  ears t e  ôf leve r i ng  binne  de  nrs  24,26 , 27
spi t i ge rnôch  ôfpr in t e  as  18 ,20 , 21 .  S joch  ek  Vraag
en Antwoord  ef te r yn  dizze  Sneuper )

Wy geane  di t  kear  f i e rde r  mei  nûmer  30.
30 Sywert  Hendr i k s
31 Anna Hansen ,  t roud  6- 1- 1628 te  Súdhorn
32 Peter  Ruysch ,  r i ed  1576 ,  skepen  1585 ,1588 ,  boargemaste r  

1585 ,  1586 ,  1587 fan  Uter t ,  stoarn  foar  16- 6- 1611
33 Anna van  Ermelen  Di rksdochte r
34 Hendr i k  van  Grie thu i zen ,  meester - chi ru rg i j n  te  Gor in-

chem,  boarger  te  Gor inchem,  l i bbe t  1640
35 Arentgen  Mees ,  stoarn  foar  1640
64 Dirk  Rui j s ch ,  te  Uter t  s toarn  foar  3- 7- 1574
65 Jonker  Di rk  van  Ermel ,  Uter t  s toarn  19- 1- 1580
67 Anna van  Lauwick
68 Hendr i k  van  Grie thu i zen ,  t roud  1580
128 Peter  Ruysch ,  wurdt  boarger  fan  Uter t  1516 ,  skepen  te  

Uter t  1516 ,1518 ,1519 , 1522 , 1524 , 1526 .  By de biskop  kea-
zen  ta  audi t eu r  1528 ,  stoarn  oktober  1529 ( "aan  de Enge l sche  

swetende  s ieck t e " ) ,  t roud  ± 1515
129 Margare ta  Ansumdochter ,  t roud  1e Jan  de Waal  
Claeszoon ,  l i bbe t  noch yn 1551
130 Wouter  Egber t soan  de Beer
131 Del i ana  Faeyes  van  Dolde  Jacobsdochte r ,  t roud  2e Jan  

Claeszoon ,  t roud  3e Gerr i t  Both  van  der  Eem(? ) ,  widdo yn
1550
132 Alber t  van  Ermel ,  stoarn  1526 ,  boargemaste r  fan  Tie l  

1513 ,  Amtman tot  Nederbetuwe ,  Hoofdman te  Ravenswoud
133 E l i s abe th  van  Gendt
134 Erns t  van  Lawick  tot  Spike rkamp,  stoarn  1544 ,  begr .  
        Wageningen
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135 Je l  van  Martena ,  stoarn  1560  Wageningen

256

Dirk  

Ruysch ,  wurdt  yn  1468  bel i end  mei  i t  ûs  Wayeste in

(Oudt i j d s  lag  in  het  Overkwar t i e r  onder  Amerongen  een  r i dde r
St i ch t .  In  1642  wordt  di t  goed  al s  r idde rho f s t ad  erkend  en 
wordt  daardoor  de  heer  Hugo Dider i k  Ruysch  al s  zodan ig  in  de  
r idde r s chap  van  de  prov in c i e  Utrech t  beschreven . )

257 Geert ru i d  van  Ri jn  van  Groenenberck
258 Ansum Salm,  magis t raa t  1472 ,1475 , 1479 , 1489 ,  olderman 

1497 ,1501 , 1512 , 1516 , 1520  te  Uter t
259 Weyndelmoet  fan  Dirksdochte r  Loeners loo t
260 De Beer
261 Rui tenberg
262 Jacob  van  Dol re ,  nei  1530  Freys  van  Dol re ,  skepen  te  

Amersfoor t  1486 ,1490 , 1492 , 1496 , 1498 , 1502 , 1528 ,  
boargemaste r  fan  Amers foor t  1484 ,1488 , 1491 , 1494 , 1497 ,  
1530 ,  raad  in  den Hove prov inc i a a l

263 Ale id  van  Welschoten  (Ube l schoten )
266 Jacob  van  Gendt  van  Appel te rn ,  amtman van  Nederbetuwe
267 Anna van  Geis t e ren
268 Arend van  Lawick ,  berne  1456
269 E l i s abe th  Hack

170

270 Hessel van Martena, stoarn 1517 te 

Frjentsjer. Liet it Martenahûs bouwe te 

Frjentsjer yn 1498

271 Both  Jar i chdochte r  van  Hott inga ,  stoarn  1541
512 Peter  Ruysch ,  stoarn  21- 11- 1482
513 Mechte ld  Heermans ,  wurdt  op sate rde i  foar  

Pinks t e r  1436  bel i end  mei  de bes i t t i ng s  fan
har  hei t  Oud Broekhu i zen  
en Sch iev i c khoven ,  stoarn  7- 7- 1467



(Het  hui s  Oud-Broekhuysen  hee f t  ges taan  even  ten  noorden  van  
het  aard ige  Schoutenhu i s  "Het  Sp i j k "  onder  Darthu i z en .  De 
eer s t e  maal  dat  Oud-Broekhuysen  in  de  annalen  wordt  ver - meld  
i s  in  1402 wanneer  Amel i s  Uten  Engh heer  van  den  Engh en 
Zuylenbuurg  het  goed  opdraagt  aan Wynand Dirk  Wynandszoen ,  



gezegd  Ruysch .  De havezathe  Oud-Broekhuysen  was  in  succe s s i e  
door  leden  van  het  ges la ch t  Ruysch  bewoond
gewees t  to t  aan 
1632 . )
514 Hugo van  Groenenberch
516 Gysber t  Sa lm,  magist raa t  Uter t  1404
517 Geer t ruyd  N.N. ,  stoarn  1431

518 Jacob  Dirkc  van  Loeners loo t
519 Margr i e t  N.N.
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DE LAATSTE LOOT AAN DE STAM 

J,K, Broerama-Haaijer 

Enkele Jaren geleden kwam bij wij het idee op om eens uir 

te zoeken waar mijn achternaam Haaljar oorspronkelijk 

vandaan kwam, Ik wiet van mijn grootmoeder dat ze ui de 

ongeving van Ôude en Nieuwe Pekela kwamen. Mijn man en ik 

zijn dus een paar keer naar Oude Pekela geweest. Daar 

mochten wij zelf in oude archieven zoeken. 

DE STAMOUDERS. 
Frederick Wijhelm Heuer, boerenathelder. . 

5-6-1789 te Dielingen (vorstendom Minden) Pruisen in 
Dyiestand 

ovl. 40-3-1860 vra Nieuwe Pekela 
gehuwd op 30-4-1822 re Nieuwe Pakela wet 
Trijntje Thesdorus Olffen 
kw 25-10-1700 te Nieuwe Pekela 
ovl. 7-9-1859 ta Nieuwe Pekela. 
Friedrick kan lezen noch sehrijven, zodoende werd de naam 

Heuar verbasterd tot Kaaljer. 
Hit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren: 

1, Tkeodorus, * 15-12-1825 N,P. cvl. 24-12-1876 Wilderv. 
2. Willem, * 31-3-1827 O,P. 
4, Frans Hendrik, * 19-9-1820 D.P, ovl, 23-6-1855 Veendam 

A, FrAadrik, * 3-3-1832 O.P, ovl. 31-16-1890 D.P. 

5. Maria, * 27-0-1834 D.P, 
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Pe oudste zoon, Theodorus, boerenknecht. 

“ {5-12-1825 H.P. ovl. Zá-12-1876 Wilderv. 

huwt op 10=5-1856 ta Veendam met 
Yke Kieboer 
* 30-12-1827 Slochteren, ovl. k-B-1880 Wildervank 
Ze krijgen vier dochters: Trientje, Jantje, Geertje, Anna. 

GEEN STAMHOUDER, 
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De tweede zoon Tiller timmerman. 
* 31-3-1827 OP. ovl. onbekend 
huwt op 2-12-1855 te O,P. net 
Anna Olfen 
& 25-0-1824 D.P, ovl. 20-10-1002 Ù.P, 
Ee krijgen twee dochters: Trientje en Anna Chaterina 

en een zoon: 
Frederik, * 17-1-1862 O,P, ovl, 27-3-1840 O,P. 
Deze huwt op 21-8-1885 be O.P, met 
Anna Jacoba Philipsen, *# 27-12-1865 O.P. 
de krijgen drie dochters: Asselina, Jantina en Anna 
en een zoûni 
Willen, * 3-12-1895 D.P. ovl. 10-12-1918 
ongehuwd overleden, dus GEEN STAMHOUDER. 

    

            

    

De derde zoon, Frans, touwslagersknecht. 
* 19-9-1828 arl, onbekend 
huwt op 1-5-1852 te Veendan met 
Maria Kaspers Smedema 
* 1825 Veendam 
Er worden negen kinderen gebaren, zes dochters: 
Chatarina,Aaltje, Trijntje, Anna, Geertje, Herla 
en drie zonen: 
1. Friedrik, * 6-12-1456 Veendam ovl. 10-12-1860 Feenden 
2, Kaaper, f 1G-F-Iê64 Veendam ovl, b=-i-1869 Veendam 

3. Friedcik, * 11-6-1867 Veendam ovl. 11-3-1640 Veendam 
Deze Friedrik huwt op 28-2-1091 te Veendam wet 
Jantje Perdok 
Uit dit huwelijk worden vier doachterg geboren: 
Jantje, Marie, Koelfina en Geertje 
en drie zonen: 

Ll. Frana Hendrik, * 29-12-1892 Veendam ovl, 1-1-1951 te 
Veendan, ongehuwd gestorven 

2, Roelof, * 17-4-1004 Veendam ovl, 1905 Veendam 
3. Koelef, * 16-9-1607 Veendam ovl, 1907 Veendam 
GEEN STAMHOUDER. 
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De vierde zoon, Friedrik, scheepstimmerman, later kok, 
* 3-3-1832 O,P. ovl. 31-10-1890 Antwerpen, op een schip 

gehuwd op 30-4-1861 te O.P, met 
Grietje Spelde 
* 20-11-1836 OP. ovl, A=lZ=1801 O.P, 
Na een huwelijk van 1Ì jaar waardt er een zoon geboren, 
Harm # 30-10-1872 ovl. 19-12-1872, dus 2 maanden oud. 
Daarna werdt er op 8-9-1874 O,P, een tweeling geboren. 

Eén jongetje wordt levenloos geberen, het andere jongetje, 
Frederik, zou later mija grootvader worden, 
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Frederik Haaijer, scheepahouwer. 

* 8-0-1874 O.P. ovl, 14-1-1916 Bremerhaven 

is gehuwd op 21-8-1897 te OP, met 

Henderika Jantina Heyerman 
* 13-4-1876 N.P. ovl. 3-4-1963 Bremerhaven. 

Op 26-10-1897 wordt in O.P. hun eerste kind geboren, 

Grietje, en met z'n drieen vertrekken ze naar Dortmund 

  

(Duitsland), Hier zijn de eerste jaren heel erg meeilijk. 

Hier wordt op 30-6-1899 Heinrich geborea, maar hij sterft 

op 2-4-1900 en zes dagen later, ap B-á- 1900, sterft cok 

Grietje. 

Op 8-6-1901 wordt Henderika Margaretha geboren, maar 

cok zij worde niet oud. Zij sterft op 9-2-1902 in 

Dortmund. 

Op 13-9-1903 wordt Frederik geboren en overlijdt 12-6-1972 

te Bremerhaven. Kij was wel gehuwd maar had geen kinderen. 

Op 25-9-1904 wordt Hendrik geboren maar op 7-7-1922 valt 

hij tijdens het boorjevaren in de rivier en verdrinkt. 

Op 22-12-1914 te bremerhaven wordt Albert Haaijer (dit 

is mijn vader) geboren. Hij krijgt slechts ëën duchters 

Jannie Henderika Haaljer. GEEN STAMHOUDER, Mijn ouders 

leven beiden nog en mijn vader ie dus de laatste stam= 

houder en ik ben dus de laatste met de achternaam Haaijer. 
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Geboorteakte van Frederik Haaijer (mijn grootvader), zoen 

van Frederik Haaijer en Grietje Spelde.



BOEKENNIEUWS 

R.E. Postma 

Het. Grafisch Centrum Oosttrgo t& Metslawier heeft de 

laatste jaten al verscheidene boeken gedrukt die 

handelen over de geschiedenis WEI Noord-Oost 

Friesland, Meestal waren dat historische werken die 

fFeitlijkheden bevatten. 
Enkele weken: geleden heeft deze drukkerij zich aän eer 

ander genre gewaagd: werhalend proza, Het boek heet: 

FRillem Taeckes uit Anjum” en het is geschreven door 
Harke Íedema te Dokkum. Hij heeft eerder enkele werken 

gepubliceerd over de historie van Anjum. 
In zijn boek "van Aenigheim tot Anjum” beschrijft hij 
een voorval van een inwoner van Anjum die ten tijde 

van de kerkhervorming de maagd Maria beledigt €en 
daarvaer meet boeten. Dit woorval heeft hij gebruikt 

om er een verhaal omheen te weven. Bij het lezen van 
dit boek moest ik soma denken aan de boeken die Sikbe 
van Aengium schreef over Hotse Hiddes. Ze handelen 
over dezelfde periode en spelen zich cok grotendeels 
af in onze omgeving. Ik weet me nag goed te herinneten 

hoe ik als jongen van een jaar of twaalf deze boeken 
prachtig wond. De eigen omgeving waarin het verhaal 
speelde, gaf ze een extra dimensie, 

Eet verhaal Van Harke Iedema begint in de winter wan 

1526, hoofdpersoon Witjlem Taeckes gaat op schaatsen 

naar Dokkum. Vit de beschrijving blijkt dat Tedema 
zieh goed: dokumenteert. Willems belevenissen worden 
tegen een historische achtergrond geplaatst zodat 
iemand die minder goed op de hoogte is met die feiten, 

het werhaal prima kan plaatsen. 
In het eerste hoefdstkuk ontmoet Willem de kapelaan van 
Dokkum die pok bij zijn pake op bezoek komt vanwege de 
verjaardag. Deze ontmoeting zal er toe leiden dat hij 
in moeilijkheden komt. 
Aan het einde van hoofdstuk 1 ie de schrijver wel heel 

nadrukkelijk aanwezig als daar staat: “Wat zich de 

komende weken... Daarvoor gaan we naar het volgende 
heefdstuk," Gelukkig blijft het tot deze ene keer 

beperkt want het is immers logisch dat het vervolg in 
de komende hooidstukken wordt beschreven, 

Toen ik éen keer met het verhaal was begormen te lezen 
raakte ik benieuwd naar de afloep, Het werk liet zich 

slet Jezen en bleef mj boeien. Iemand die 

geïnteresseerd is In de geschiedenis van de eigen 
omgeving, zal dit werk met plezier lezen, En wat 

betreft. uitvoering en vormgeving: het Grafisch Centrum 

heeft keurig werk geleverd. 

In het afgelopen jaar is de heer Kuipers uit Drachten, 

Lig van de Fryske Rie foar Heraldyk, bezig geweest eel 

lijst samen te stellen met Fryske wapens en vlaggen. 

In deze lijst worden naam en vindplaats vermeld. Op 

dit ogenblik is het werk nog niet afgerond maar bevat 

al zeer veel informatie. Mocht iemand willen weten of 

er van een bepsalde familie of plaats een wapen Cd. 

vlag beschikbaar is, dan kan die met de schrijve: van 

dit artikel kontakt. opnemen. Als lid van de Fryske Rie 

toaar Heraldyk heschik ik over een kopie, 

Tenslatte wil ik u nog attenderen op het boek dat 

Kjaas de Graaf over Engwierum heeft geschreven. Het 

boek zal circa 350 pagina's groot zijn, meer dan 150 

foto's bevatten, worden werluchtigd met kaartjes: en 

kepieën van oude akten etc. En natuurtijk komen @r. 

zeer véel- ramen in voor die wia een register in de 

rekest zijm.terug be vinden, Het ligt in de bedoeling 

dat-dit beek begin volgend jaar zal verschijnen. 

Van ons Lid,” en eendenkootkenner bij uitstek, Gerard Maak 1e 

weer een publikatie over een eendenkooi verschenen. Ha "De 

Zuke Talsma kooi" en "be Keu en de Keuplaits" ie nu "De een. 

denkaol "Onrüst" in de Westpolder” versthenen. Van deze kool, 
gelegen net aan de andere kant van het Lauwerameer onder 

Hornu d zen ontving de schrijver in 1991 een Kist met papieren 

die ‘betrekking hadden op de kool. Het beek dar ne bestudering 
van al die papieren ig verschenen, bevat inderdaad een "kist" 

vol gegevend, Van elke kooiker wordt een beschrijving gegeven 

maar cok van de laden van de NV dik de kool exploiteerden. Da 

bouw van de kool maar cok het onderhoud aan de keoi, de afzet 

van de gevangen vegels, waarbij aprait dat veel vogels werden 

afgezet paar het buitenland (vooral Ergeland}, het voer voor 

de Famme kooisenden, niets wordt vergeten. Da moeilijke aar- 

loäëjaren en de overgang naar Het Groninger bendschap, alles 

wordt grondig behandeld. Het boek (Bl bl. Aal wordt besloten 
met &6 bl. bijlagen: vangstgegevens van 1858 (bouwjaar) EOE 

aan 1971, exploitatieoverzichten, opbrengst van verkochte 

vegels, enz. Een ragister maakt het werk toegankelijk.



VRAAG EN ANTWCORD/AANBOD 

R.Tolsma 

Een (moeilijke) vraag werd ons gesteld doer mevr. Dekema ta 
Driebergen. Zij zoekt verdere gegevens van haar cuüsr bekende 
voorvader. Het berreft Aebo Hendrix. gedoept Rem. Dokkum op 
23-11-1667. Hij trouwt op 9-1-1672 mat Cecilia Sijten Jans. 
Op dat moment is Aebe apotheker te Dokkum. Vraag ie: wanneer 
ie Rebo Hendrix geboren en wia zija zijn ouders? Wanneer ie 
hij gestorven (waarschijnlijk voor 1693 want dan trouwt zijn 

vrouw voor de tweede keer) Het echtpaar heeft in jeder geval 
twee zonen: Hendrik Dakema (wanneer geboren?) en Simon Aabius 
Dekema (wanneer -geboren?). Andere personen die aen rol spelen 
in deze vroage familiegeschiedenis zijn: Johannes Eintes en 
Rienck Eintes, Hendrick Ritskes (volle neef) schoenmaker van 
beroep. Reakties graag aan de redaktie. 
Ean reaktie op het artikel van J. Meems over da familie 
Ruijsch werd ontvangen van B.D. van der Meulen (zie ook zijn 
bijdrage in deze Sneuper). Van der Maulen, zelf afstammend 

van een Ruijsch, is benieuwd naar een verband tussen de rond 
1200 in Holland voorkomende familie Ruijsch en de duizenden 
{tt} Friezen die afstammen van Arnoldus Ruijsch en Geertruijd 
de Quaij (nrs 4 en 5}. In het artikel ie een aantal fouten 
geslopen: de nummers 16,20,21 zijn An werkeiljkheid nummers 
24,26,27. Direk Ruijach (16) is getrouwd in 1626 en niet ga- 
boren. Verder vraagt briefschrijver zich 4f waar de bron- 
vermelding blijft. De heer Maems was van plan cm de artike- 
lenserie af te sluiten met bronvermelding. 
Ben aantal opdrachten van derden kon de afgelopen tijd werden 
beantwoord. De voorvaderen van Johanna Rozema uit Dokkum 
werden uitgezocht tot omstreaks 1800. Tijdens het onderzoek 
bleek dat er de vorige eeuw vrijwel geen onderscheid werd 

gemaakt tussen Rozema en Rosema. De betreffende ambranaar 

schreef, Al naar gelang hij de naam verstond?, de naam met 
aan 5 of een z. Pas in later tijd werd daar stranger op ge- 
let. Het gevolg was dat in de vorige geuw Ae familienaam 
veelal met een 5 en in deze eeuw steeds met eed z werd 
geschreven. Een andere vreemde zaak betreft da huwelijksakte 
van Sjoerd Annes Rosema en Jantje Daniëls Wiersma. In deze 
akte wordt als familienaam opgegeven "Roskam, Eerwijl da 
bruidegom ook met "Roskam" ondertekent. Ia dit een varachrij- 
ving of heeft de familie een andere naam aangevraagd? Hier ig 

dr 

verder onderzoek naar nedig aangezien de Familie vóór Sjoerd 

Annes ateeds "Roskam" heet en ná hem ateede "Rosema". Oudet 

gevonden voorvader was Oedse Annee (rond 1750 geboren} welke 

getrouwd was mat Fna Sjoerds. Na hem werden zee geteraties in 
de mannelijke lijn genoteerd waarbij steeds de cembinatie 
Anne, Dede en Sjoerd voorkwam: Anne Oedses, Sjoerd Annee, 
Anne Sjoerde, Oeds Annes en Anne Oedses. 

Nauwstraat 15 ta Dokkum was aan ander onderwerp van onder- 
zoek. Dit perceel bestond reede in 1832 bij het begin van het 
kadaster en is sindsdien niet dermate veranderd dat er een 
nieuw nummer aodig waë. Eerste eigenaar was Johannes Alles 

Gorter, koopman, die er zeker tot 1854 aok heeft gewoond. 
Daarna werden de families Gatsenides, Wist an Vollmer 
igetrouwd met een Wüst) eigenaars en bewoners. In 1944 wordt 

Pieter Hovenga de eerste huurder waarna pas de huidige 
bewoner weer aigenaar/huurder werd. In en na de oorlog werd 
het huis ook vale malen deor meerdere families bewoond. 

De huidige bewoner van Hanspoort 3 te Dokkum was ook benieuwd 
naar de geachiedenis van zijn pand. Het is uit het onderzoek 

gebleken dat dit pand jarenlang in het bezit van de gemeente 
Dokkum ie geweest, zeker 126 jaar vanaf 1832 (voor die tijd 
werd niet gezocht) werd het gebruikt als brugwachterswoning. 

De huidige brug, Hanspoortbrug of "Streakgsterbrug” werd in de 

S0er jaren gebouwd als vervanger van een opitaalbrug. Helaas, 

zeggen we nu, maar destijds stelde het zwaarder worderide 

vrachtverkeer hogere eisen aan een brug waardoor de betref- 

fende brug van steen moest worden gemaakt. Oudst bekende be- 
woner was in 1869 Jan Durke Lefebre, woor die tijd zijn 
bewoners, door de vele ommummeringen in die tijd, moeilijk ce 

traceren. Rond de eeuwwisseling woonden Aukje Helama-Bloemsma 
an dochter Janne Halema in dit pand. Ook zij konden de brug 

bedienen waaruit blijkt dat het beroep van brugwachter waar- 

schijnlijk nist alg zwaar werd beschouwd. Ma de familie Dae 
Jong in de twinriger jaren kwam op 19 mei 1926 de Familia Van 

der Ploeg in dit pand. Naast het beroep van brugwachter 

oefende Klaas van der Ploeg ook het beroep van winkelier uit. 
Bij werkocht kruidenierswaren en petroleum. Alles stond in 
sen klein, dus propvol, winkeltje. Opvolger van tan der 
Floeg, hij vertrok naar een winkeltje op de hoek van de 
Kerkstraat/Gaathuisstraat, was Lubbartue Lemstra. Hij dreef 

een VIVO winkel in dit pand, Lemstra wag de laatste die het 
kruideniersvak in dit pand uitoefende, nu is hee een woonhuis 

geworden. E 
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Over  onze auteurs :
Otto  F.  Vos:  geboren  in  1935  te  Rot te rdam,  nie t  meer  akt i e f  werkzaam.
Heef t  belangs te l l i n g  voor  genea log ie  en  voor  de  gesch ieden i s  van  de
gemeente  Dongeradee l .  Heef t  een grote  verzamel ing  foto ' s  van  Dokkum .
Henk  Aartsma:  geboren  te  Engwie rum.  Volgde  een  Mulo- ople id ing  te
Kol lum,  werkzaam  geweest  op  het  St reeka r ch i v a r i a a t .  Publ i cee rde
arch ie fove r z i c h t en ,  levensbeschr i j v i n gen  en  dive r se  stamreeksen ,  was
behulpzaam bi j  het  tot  stand  komen van  enke le  boekwerken .  Werkt  vee l
voor  anderen  in  Leeuwarder  en Dockumer  Couranten .
Gerard  Mast :  geboren  13- 8- 1944  te  Gorred i j k ,  woont  in  St i ens  en  i s
werkzaam  bi j  de  Di rec t i e  Noord  van  het  min is t e r i e  van  Landbouw,
Natuurbeheer  en  Visse r i j .  Eerdere  publ i ca t i e s  van  hem  over
eendenkooien  z i j n :  "De  Auke  Tal sma  Kooi  onder  Hal lum" ,  "De  Keu en  de
Keupla i t s  op Sch ie rmonnikoog" ,  "Opkomst  en  verva l  Eendenkooien  op de
waddenei l anden"  en "De eendenkooi  onder  Bornwi rd" .
Bouwe  Daniel  van  der  Meulen :  geboren  25- 2- 1944  te  Rotte rdam,
medewerker  bi j  EGON.  I s  bestuur s l i d  van  de  Ned.  Gen.  Ver .  Heef t  vee l
fami l i e  wonen  in  de  Fr i e se  Wouden.  Werkte  mee aan  het  boek  over  de
fami l i e  Zwaagst ra .
Gegevens  over  J .  Broer sma- Haai j e r  en  R.H .  Postma  v indt  u in  Sneuper
33,  van  J .  Meems in  Sneuper  34
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