
Redaktioneel. 

Bij het verschijnen van dit nummer zijn de 

eerste drie maanden van het jaar al weer zo'n heetje 

voorbij. Winterse maanden, die tijd en gelegenheid 

boden om de nodige onderzoeken naar voorouders af 

andere geschiedkundige onderwerpen te deen. 
Voor ons medelid Eimert Smits hetekenden de afgelopen 
waken een onverwachte ziekenhuisopname ern een 

hartoperatie. Gelukkig verliep die naar wens en mocht 

hij al vrij snel terug naar huis em verder op krachten 
te komen. We wensen hem dan ook een voorspoedig 

herstel. 

Op 24 Februari vond in It Dykshûs te Engwierum 
de officiële aanbieding van het boek van medelid Klaas 

de Graaf plaats, De Graaf was zelf vanwege zijn 
gezondheid niet aanwezig maar kon thuis een boek in 
ontvangst nemen. 's Avonds kon het boek: “Wonen en 

werken in Engwierum, toen en nu” onder grote 
belangstelling aan de dorpsgenoten worder gepresen- 
teerd. Het boek js ep Al Eormaat, beslaat 370 
pagina's, 230 foto's en ee uitgebreid register. 
Grafisch Centrum Oostergoe te Metslawier heeft het 

boek keurig verzorgd, derpsbelang Le Engwierum gaf Het 
uit. De eerste oplage is praktisch uitverkocht. Een 
groot suskes waarmee we De Graaf en andere medewerkers 

kunnen gelukwensen. Ì 
De redaktie beschikt neg over sneupers wan 

vatige jaargangen. Leden die niet alle nummers hebben, 
kunnen kontakt met ons opnemen om êên en ander aan te 
vullen. Zo lang de voorraad strekt! 

In het afgelopen jaar heeft de redaktie var 
enkele personen brieven gekregen naar aanleiding van 

gepubliseerde artikelen. Zij venden het jammer dat die 

artikelen geen brenvermelding hadden. Temeer daar 

bleek dat zij in de betreffende gevallen onderzoek 
hadden verricht, deze gegevens aan anderen hadden 
geschonken en dat die ze vervolgens aah ens aanboden 
ter publikatie, 

Wij als redaktie weten natuurlijk niet altijd Zn 
hoeverre auteurs aan hun gegevens komen. We gaan ervan 

uit dat het oorspronkelijk onderzoek betreft. 

Watuur. 
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BESTUURLIJK

G. de Weger

Op zaterdagmorgen 24 februari hadden we een ledenbijeenkomst 

om kennis te maken met elkaar en met het onderwerp waarmee 

ieder bezig is. Het was een gezellige morgen daar in het 

Admiraliteitshuis waar we te gast waren. Je kijkt de ogen uit 

naar de hoeveelheid werk dat verzet wordt om de geschiedenis 

van je familie of je omgeving bij elkaar te krijgen, inspi-

rerend.

De jaarvergadering van 18 april vraagt om uw aandacht, noteer 

die datum in uw agenda. Wij proberen iemand te vinden die 

iets kan toevoegen aan onze informatiebehoefte omtrent de 

geschiedenis.

Onze tweemaandelijkse evaluatie met de dhr. A. Medema voldoet 

aan onze verwachting en begint zijn vruchten af te werpen, 

voor het archief en voor ons als vereniging. Indien u als 

leden wensen heeft of ideeën, geef het ons dan door, we 

zullen als bestuur ons inzetten om deze te verwezenlijken. 

Werk mee!

JAARVERGADERING

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor onze Jaarvergadering op:

Donderdag 18 april 1996 om 19.30 uur

Deze  is  in  het  Streekarchivariaat,  Rondweg-Noord  26,  Dokkum.  Boven  de

Brandweerkazerne, belangstellenden van harte welkom.

AGENDA

1. Welkom en opening 

Inkomende agendapunten

2. Vaststellen Notulen van 23 maart 1995 en van de extra 

vergadering op 19 oktober 1995

3. Vaststellen financiële zaken.

Uitslag kascontrôlecommissie, met benoeming 

nieuwe leden.

4. Jaarverslag

5. Mededelingen en ingekomen stukken: 

Bestuur en Redaktie

6. Ingekomen agendapunten en rondvraag

PAUZE

Vanaf ongeveer 21.00 uur een interessante lezing over zaken in het kader van

onze vereniging voor acrhiefonderzoek.
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ZOEKTOCHT  DOOR  ARCHIEVEN  (8)

R. Tolsma

In de eerste drie afleveringen van deze serie werd uitgelegd hoe

men  genealogische  gegevens  van  voorouders  kan  vinden.  In

aflevering  vier  en  vijf  werden  de  bronnen  besproken  die  de

onroerende goederen van voorouders boven water brengen, terwijl

de afleveringen zes en zeven de emigratie en een voorbeeld van

een onderzoek tot onderwerp hadden. 

Deze  aflevering  probeert  te  beschrijven  hoe  men  de  roerende

goederen  cq  de  welstand  van  de  voorouders  kan  proberen  te

achterhalen. Voorwaarde is wel dat men de namen en woon-plaatsen

van de te onderzoeken voorouders (vrijwel) compleet heeft. Veelal

duiken tijdens dergelijke onderzoeken nog meer familieleden op en

kan de genealogie daardoor uitgebreid worden.

Veel van de voor dit doel te gebruiken bronnen zijn ook al eerder

ter sprake gekomen en zullen dus summier behandeld worden. Voor

de  duidelijkheid  zal  het  geheel  in  twee  delen  uiteenvallen:

bronnen van voor de Franse Tijd en bronnen uit de tijd erna. Dit

vanwege de grote verschillen die rond 1800 worden aangebracht in

de gerechtsadministratie.

Te gebruiken bronnen na de Franse Tijd.

In de eerste plaats valt te denken aan de al eerder genoemde

Memories  van  Successie (RAF,  arch.  42,  raadpleegbaar  via

filmcassettes). Bij het overlijden van personen moest aangifte

gedaan  worden  van  de  nalatenschap  bij  een  daarvoor  bestemd

kantoor.  Prettige  bijkomstigheid  is  dat  alle  erfge-namen

opgenoemd worden, hetgeen vaak nieuwe familieleden oplevert. Niet

altijd kan een Memorie gevonden worden, als er geen bezittingen

waren, werd de Memorie ook niet bewaard. Bij mijn onderzoek naar

de geschiedenis van de boerderij "Germerhuis" te Hantumeruitburen

maakte ik gebruik van de Memorie van Successie van Anne Andries

Mokma, overleden 15 okt. 1890. Aangifte werd gedaan in april 1891

(via registers gemakkelijk te vinden; voor 1856 zijn er geen

registers!).  De  wettige  erfgenamen  worden  genoemd,  de  in  het

testament bedachte personen, de hun toekomende bedragen en de

waarde van de achtergelaten boedel:

Meubels f    880,-

Kontanten f   2895,-

Vorderingen f   1458,-

Losse landen f   2600,-

Complete boerderij Gerberhuis met toebehoren f 50400,-
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Na aftrek van de kosten blijft er totaal over f  55549,35

Vervolgens wordt vermeld wat de fiscus en wat de verschil-lende

erfgenamen  kunnen  opstrijken.  Voor  de  volledigheid  kan  het

testament ook nog worden opgezocht maar daarvoor moet men naar de

volgende bron,

Het notarieel archief (RAF, arch. 26)

De inventaris vermeld alle notariskantoren en alle nota-rissen.

Dat is ook wel nodig omdat het grote bezwaar tegen het Not. arch.

is dat (vrijwel) nooit bekend is bij welke notaris men moet gaan

zoeken.  De  keuze  van  de  notaris  was/is  vrij  en  de

dichtstbijzijnde notaris werd niet altijd gekozen, soms bewust

niet!  Wanneer  een  familie  steeds  dezelfde  notaris  gebruikte,

wordt het gemakkelijker anders is het een hele zoektocht. Bij

mijn onderzoek naar de geschiedenis van Oosternijkerk en haar

bewoners heb ik het hele archief van de notaris van Metslawier

doorgespit  wat  enkele  duizenden  akten  opleverde  waarin

dorpsgenoten worden genoemd. Toen ik een bepaalde akte van de

verkoop  van  de  molen  niet  kon  vinden  kwam  ik  toevalligerwijs

terecht in het archief van de notaris van Anjum. Het bleek dat

ook  daarin  honderden  akten  van  Oosternijkerkers  voorkwamen  en

deze speurtocht is nog steeds gaande. Intussen is mij duidelijk

dat ook het archief van Dokkumer notarissen nog een groot aantal

Oosternijkerkers  bevat.  Bovenstaande  mag  duidelijk  maken  dat

zoeken in het Not. arch. niet gemakkelik is. Begin in ieder geval

met de van elke notaris aanwezige repertoire, een register van

alle door de betreffende notaris gepasseerde akten, per jaar bij-

een geschreven, ze staan in tijdsvolgorde vermeld. Men kan o.a.

aantreffen:  hypotheekakten,  inventarissen,  boedelschei-dingen,

testamenten, huwelijkskontrakten, enz.

Archief van de hypotheekbewaarder (RAF, arch. 35)

Net als in de notariële archieven kan men ook in de archieven van

de  hypotheekbewaarder  schuldbekentenissen/leningen  aan-treffen.

Het grote voordeel van de hypotheekbewaarder is dat er gebruik

gemaakt  kan  worden  van  eigentijdse  registers.  Voor  een

uitgebreide beschrijving van de te volgen werkwijze ver-wijs ik

hier naar Zoektocht 5. 

Jammer  is  dat  in  1992  dit  archief  voor  het  grootste  deel

vernietigd  is.  Alleen  voor  gegevens  van  1811-1838  kan  men  er

terecht, wil men beslist gegevens uit latere tijd opdiepen dan

rest een gang naar het Kadaster te Leeuwarden (waar de verfilmde

akten  verblijven),  maar  daar  wordt  f  75,-  per  uur  onderzoek

gerekend. Een laatste mogelijkheid is om een aanvraag te doen bij

het RAF. Zij beschikken over speciale aanvraagformulieren waarna

(vrijwel) gratis onderzoek wordt verricht maar daarbij is geduld

een schone zaak.
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Lijsten van hoogstaangeslagenen (RAF, arch. 8: BRF)

Een  andere  mogelijkheid  om  de  welstand  van  voorvaders  te

weten te komen is de lijsten te bekijken die zich in het BRF

bevinden.  In  de  Franse  Tijd  konden  voor  sommige  baantjes

slechts mensen in aanmerking komen die een bepaald bedrag aan

(grond)belasting betaalden. Daartoe werden lijsten opgemaakt

van geheel Friesland, maar ook per kanton. Voor Oosternijkerk

leverde dat in 1812 (de 600 hoogstaangeslagenen in Friesland)

op:  Jacob  Eelkes  Bakker,  Abraham  Blom,  Jan  Jacobs  Bosch,

Roelof Harmens de Lang, Jan Jans van der Meij, Pieter Pieters

Posthumus, Enneus Rijpma en Douwe  Wierds (Heerma). Dat is

voorwaar geen slechte score voor een dorp met 500 inwoners.

Het waren wel allemaal boeren wat eveneens tot conclusies kan

leiden. Ane Andries Mokma uit Hantumeruitburen wordt trouwens

ook vermeld (zie hierboven).

Bronnen van voor de Franse Tijd.

Voor de meeste bronnen kunnen we terecht in de archieven van

de nedergerechten (RAF, arch. 13 deel 2). Ook hier beginnen

we weer met het overlijden van personen. De aangifte omtrent

de nalatenschap van overleden personen werd opgeschreven in

de  Collateraalboeken. Ook hier weer worden alle erfgenamen

genoemd, worden alle bezittingen opgesomd en krijgt de fiscus

een aandeel in de erfenis. Er werd gebruik gemaakt van een

"Staat ende Inventaris", welke bij de dood van Afke Cornelis,

weduwe van Dirk Pieters Heeringa, op 10 april 1791 op Sjoorda

onder Nijkerk de volgende erfgenamen opleverde: Pytter Jans,

Cornelis Jans, Gryttie Jans, Jattie Heeringa weduwe van Ebe

Ebes te Hantum, Pytter Heeringa te Nes, Dirk Hartmans als man

en voogd over Adriaantje Heeringa te Wierum, Dirk Minses en

Gerrit Bruinsvelt (als administratoren) over de kinderen van

Batie Dirks, weduwe van Hessel Weidenaar. 

Dan volgen de "vastigheden": f 15975

Obligaties f  2000

Aan gereede penningen f  7197

Gewerkt silver en goud f   208

Opbrengst boelgoed f   650

De totale waarde van de erfenis bedroeg f 30994, waarvan het

collateraal f 774 opeiste.

Iets dergelijks kan men aantreffen in de Weesboeken of Inven-

tarisatieboeken. Hierbij moet men bedenken dat niet alleen

bij overlijden van de laatste ouder maar ook reeds als een

der ouders overleed zo'n inventarisatie werd opgemaakt. Bleef

de vader over dan deed hij meestal de administratie van de

door  de  inventarisatie  bekendgemaakte  bezittingen  van  de

kinderen, bleef de moeder over dan deed vaak een broer van

haar de administratie. Toeziende voogden werden benoemd en  
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zijn terug te vinden in de Autorisatieboeken. De rekeningen van

de  gevoerde  administratie  zijn  soms  terug  te  vinden  in  de

Weesrekenboeken. 

Na de dood van Hendrik Jans, meester kuiper te Nijkerk, werd op

17 november 1806 een staat en inventaris opgemaakt. Naast de al

eerder besproken vastigheden en geldelijke zaken wordt ook van

kamer  tot  kamer  beschreven  wat  zich  daarin  bevond.  Dat  geeft

natuurlijk  een  prachtig  beeld  van  de  rijkdom  cq  armoede  van

personen. 

Het geeft ons ook een kijkje "In de gang" waar Hendrik blijk-baar

zijn vak uitoefende:

"drie  meelvatjes,  een  hangijser,  een  houten  bank,  een  houten

bakje, een mangelplank met rollen, een tobbe, een bak-emmertje,

een  noger,  44  slaghoepels,  een  draaijbank,  twee  vaten,  een

schulpzaag, een slijpsteen, eenig oud hout, een schaafbank en nog

eenig  kuipersgereedschap,  een  ijzeren  kandelaar,  een  koperen

theeketel, een partij houten hoepels en tweee schragen". 

Dat was de hele inventaris van de kuipmakerij!!

Testamenten werden  er  natuurlijk  ook  gemaakt  maar  zijn  vaak

moeilijk  te  achterhalen  (zie  hiervoor  Zoektocht  3).  Uitgaven/

registers van R.S. Roorda en de kortgeleden verschenen publikatie

"Friese testamenten tot 1550" geven enig houvast.

Hypotheekboeken geven  eveneens  inzicht  in  de  welstand  van

personen.  Van  de  meeste  gemeenten  zijn  vrij  oude  bewaard

gebleven, meestal tot voor 1600. Ze zijn toegankelijk gemaakt

door eigentijdse indices. Doordaar zijn zowel de geldleners als

de geldverstrekkers vrij gemakkelijk op te sporen. Zo kocht in

1714 Focko Tietes de helft van de boerderij Jensma te Holwerd van

Gellius van Bouricius voor 3000cg. Uit de hypotheekboeken blijkt

dat hij het geld daarvoor grotendeels leende van Ypo Philippus,

koopman  te  Ferwerd.  In  1722  koopt  Focko  de  andere  helft  van

dominee Stapert en het hypotheek-boek vermeldt  "voortspruitende

uit de koop en leverantie van een schoone geregte helfte door en

door van een sathe gelegen ten dorpe Holwert". In totaal vier

akten  zijn  van  Focko  Tietes  bewaard  gebleven,  alle  vier

geregistreerd  in  september  1726.  Het  ligt  voor  de  hand  te

veronderstellen  dat  hij  toen  is  gestorven  en  dat  de

geldschieters,  tot  meerdere  zekerheid,  tot  registratie  ten

gemeentehuize zijn overgegaan. Op de akten zelf staat trouwens

wel dat Focko steeds aan zijn ver-plichtingen had voldaan door

geregeld af te lossen.

Van dit alles blijkt niets in de Floreen- en Reëelkohieren uit

die tijd. Daar staat Focko Tietes gewoon als eigenaar te boek. De

genoemde  akten  werpen  wel  een  heel  ander  licht  op  de  juiste

toedracht.
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De  Quotisatiecohieren uit  1749  en  de  Familienamen uit  1744

geven ook enig inzicht in de welstand van voorouders maar zijn

reeds in Zoektocht 3 besproken. "Een boer suinig in staat, een

arme arbeider, heel gering in staat, een barbier die sijn kost

wint," zijn  daarvoor  aanwijzingen  terwijl  ook  het

belastingbedrag, vooral in vergelijking met de dorps-genoten,

inzicht geeft.

De Lijfrenteregisters (RAF, arch. 5) vormen een bijzondere bron

omdat ze naast naam en woonplaats van de gelduitlener ook de

leeftijd, de sterfdatum en het uit te betalen bedrag vermelden.

Een lijfrente was voor een stad of provincie een mogelijkheid

om snel aan geld te kunnen komen. Er werd gevraagd een bedrag

te storten waarna jaarlijks een hoge rente werd uitbetaald,

soms wel 14 %. Nadeel voor de uitlener was dat het geschonken

geld  aan  de  provincie  verviel  bij  overlijden  van  de

gerechtigde.  De  provincie  hield  dus  goed  bij  of  iemand

overleden was. De registers vermelden de jaar-lijks betaalde

rente tot het moment van overlijden. 

Voorbeeld:

Franciscus  Bavius,  53  jaren,  tot  Wanswert,  1755,56,57,58,59

60,61   Obiit 29 october 1761.

Janneke Sijmons, 40 jaren, tot Leeuwarden, 1755,56  Obijt den

18 october 1756.

Anna Geertruit Frenk, 28 jaren, tot Leeuwarden, (...) Obiit den

12 january 1788. 

Laatstgenoemde heeft dus lang van de lijfrente, vaak inge-steld

door  de  ouders  voor  hun  kinderen,  kunnen  profiteren.  De

registers zijn toegankelijk gemaakt door R.S. Roorda: Nammen út

âlde liifrinteregisters yn Fryslân, 1624-1809 (zie ook Nadere

Toegang) 

De  personele  cohieren  (RAF,  arch.  5),  ook  wel  "personele

goedschatting"  genoemd,  betreffen  een  vermogensbelasting  van

1,1 % van het vermogen. Een voorganger is de personele impo-

sitie  van  1578/9,  uitgegeven  in:  "Administrative  en  Fiskale

boarnen oangeande Fryslân" door Hans Mol, e.a. Deze cohieren

zijn terug te vinden in de gemeente-archieven waar soms heel

oude exemplaren aanwezig zijn (17de eeuw) en in het archief van

de  rekenkamer  (1768-1793).  Deze  cohieren  werden  elk  jaar

opgemaakt  maar  erg  veel  controle  op  de  juistheid  van  de

aangifte was er niet. Wie te laag was aangeslagen liet zich

niet  horen,  te  hoog  aangeslagenen  daarentegen  wel!  Na  1774

worden  de  cohieren  betrouwbaarder,  terwijl  een  aardige

bijkomstigheid is dat na de dood van een aangeslagene zijn post

werd verdeeld over de erfgenamen, waarbij ook eventueel andere

woonplaatsen werden vermeld.
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Fet. cohier uit 1769 van het dorp Nijkerk leverde de volgende 
rangorde onder de inwoners op”: 

Gornélis Dirk£ 28000 caroluaguldena, Johannes Idses 21500, 
Jan Cornelis 7343, Roelef Arjena 3200, Jan Harmens 3000, de 

ontvanger Wilmans 27717, Pieter Jacobs 2177, Claas Wybrens 
weduwe 2000, Eto Wilman 2000, Wierd Tjepkes 1425, Sybe Jacobs 
1400, Andrijs Meinderts 1120, Bodes Harkes 1047, Deuwe 
Wiggers B00, Tijmen Syberens zoon 750, Dirk Cornelis 687, 
Jurjèn Tjallings weduwe en erven 600, Dominee Wichers 600, 
Sipke Dltks weduwe 600, Tymen Sijberens weduwe 400, Tjerk 
Opta 383, Jan Pieters 300, Jigsel Pieters 300, Willem, Gertie 
en Jatlg Pleters 400, Eleuwe Jans 183, Ewert Gerrijts 70, Van 
Claas Johannes en Dirk Clases wordt geen Vermagen vermeld 
maar oek zij moesten belasting betalen! Er ontbreken ook 
namen op deze lijst, o.a, die van de schoolmeester Foeke 
Sjoerds: Een verklaring daarvoor zou ik nief Kunnen geven. 
Deze personele cohieren hebben een ttoderne tegenhanger in de 
tahieren van hoefdelijke amslag welke in veel gemeente 
archieven te winden zijn. Daarbij werden de inkomens in 
klassen verdeeld waarbij voor elke klasse een bepaalde 
belásting werd bepaald. Hierónder een Stukje uit het cohier 
van 1898 betrffende Oostdongeradeel 

19e Klat dan f 1650 — f 1900 f 100,16, 
E. tan der Meulen, wed. Prakken, SE. Botma, wed. 1. E. van 

Andzum. . Elzenga. Anjum. 
Aant Zijlstra, Aalzim. Andries Brouwer, Eâ. 
Albert W. Banga, Aalsum. Imus L. Sevenster, Nijkerk. 

18e Klas van f 1450 — f 1650 f 8745. 
Annaeus de Lang, Aalsum. Kanne Benthem, Liossaans. 
Pieter P. Bosch, Aalsum. 4, Ellmaetra, wed. IJ, J, Holwer- 
Daade É. Bokma, Anjum. da, Licdssens. 
Jan P, Tilma, Ee. Geert IJ. van der Veen, Matsiawier. 
Rutger Fopma, Engwierum, En 

lie Klas van f 1250 — f MEO f TBI. 
Geert van Dijk, Anjum, Enneus W. Heerma, Nijkerk. 
Taeke J. van der Herberg, Anjum. T. Farpstre, wad. L. J. Heeringa, 
Johannes EK. Huizenga, Ka. Nijkerk, 
Tetje Siccama, Engwierum. Simon 5, Sipma, Aijkerk 
Stijntje Siccama, Bnewierumn. Jan Anne van Tuinen, Nijkerk. 
Wiebe Lautenbach, Engwierum, Chrisrlaan Broekhuizen, Oostrom. 
Pister L. Westra, Jonuwier, 

De hierboven aangegeven Welstand kan ook, heel globaal, wor- 

den afgeleid uit de speciscchieren, ook al eerder behandeld. 
Daar moest men hoofdgeld haralen wanneer men een vermagen had 
van meer dan 600 gulden. Bezat men minder dan betaalde men 
halfhoofdgald. 
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DE KERTIERSTEAT FAN ELLE WILLEMS RUISCH {3} 

J. Meaams 

524 Arend Fréys van Dalre: yn'e regearing fan Amersfoort. 

532 Willem, hear fan Gendt, Bijen en Rixtel, boargemaater 

Ean Tiel, keapet yn 1484 Appeltern en Altforst, stoarn 

yn 1492, troud yn 1450. 
544 Jacoba van Buylen van Nyvald. 
536, Ezntt van Lauwick, sk&pen fan Wageningen. 

537 Faeys van Dolre. 

540 sijtze Doekes van Martena, berne te Koarnjum *1423, 

haadling, stearn 1489, sta houlik #1455 mei Hylek 

Fltersdochter Camstra, berne 21431, stoarn foar 1462 te 
Koarnjum. Sijtze troud 2e kear +1452, 

5Al Jel Epes Harinxma thoe Ylst berne +1430, stoarn te 

Koarnjum 10-9-1467. Jel troude earder +i455 rai Heasel 

Eadea Jongema, berne 1427, boer, stoarn foar 1462. 

542 Jarich Epen Hattinga, atoarn 1475, grytman fan Hinnaar= 

deradiel, Jarich hearde ta de Fetkeapers, mar waard 
ocerhelle ta de Skieringers. It spr&kuurd “De heakken 

binne ferhinge, set Jarich HottingA, earst wie ík en mo 

is myn wiif haas" docht noeh can him tinken, 
543 Swob Douwes Sjaardema, as widdo wenne hja op “Eottinga 

State” te Nijlán, stoarn 1520, 
1024 Dirk Ruysch van Pylsweert, stoarn foar 1412, troud foar 

1378, 
1425 Elisabeth Trinden, JAbbet noch yn 1412. 
1026 Wynand Ditk Wynands Heermäths, &k wol Ruysch neamd, 

stoarn foar 1436, heat Ean Oud Broekhuizen. 

1032 Anaum Salm, wurdt neamd yn 1417/18, magiatraat ta Utert 

1404, 1409. 
lüád Willem van Gent, ridder sânt 1404, hear fan Merwick, 

Oyen, Dieden, Glesenburg en Moerkerken, kaptein fan 
StarumiFr.}, berne 1380, traud 1413. 

1065 Gerarda van Herlaer, frouwe fan Rixtel, Empel, Aarle, 
Stipperum, Beeck en Lingen. 

1072 Arend van Lauwick, troud 1402. 
1074 Elisabeth v.d. Huet, besittings Yhn it län fen Ackel yn 

14i6. 
1080 Doecke Sytses Martena, berne £1393, hearskip, stoarn 

1424 Koarnjum, troud £1A22. 
1081 Auck Sippes Heemstra, berne Moarré #1404, stoarn 1420 

Kaarn juin. 
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STAMREEKS VELDING

J. Meinema

In De Sneuper van september 1993, 7e jrg. nr.3 zag ik op blz. 116 e.v. de

kwartierstaat van Akke Feenstra van de hand van Mente Holwerda. Bij vluchtig

doorlezen viel mijn oog op de naam Velding. Aangezien mijn betovergrootmoeder

een Velding was, las ik het nog eens over. Het bleek over dezelfde familie te

gaan. Mijn zoon, mijn vader en mijn overgrootvader hebben hun naam Kees

(Kornelis) zelfs aan de Veldings te danken. Gedeeltelijk zijn de gegevens die

ik heb opgetekend, mij verteld door mijn vader en grootvader en later heb ik

in de archieven de data erbij gezocht. Volledig is het echter niet.

--I--

Jacob  Cornelis  Velding,  arbeider,  huwde  12  juli  1778  te  Nes  met  Aaltje

Jurjens  Kijne.  Zij  zijn  vòòr  1811  overleden.  Uit  de  bijlagen  van  de

huwelijksakte  van  hun  zoon  blijkt  dat  Jacob  omstreeks  1809  te  Nes  is

overleden en Aaltje omstreeks 1796 eveneens te Nes.

--II--

Kornelis  Jacobs  Velding,  geboren  te  Hantumhuizen  11  mei  1793  en  aldaar

gedoopt op 23 juni 1793, huwde 15 april 1818 te Metslawier met Akke Dijkstra.

Akke Dijkstra is geboren te Ee 23 maart 1794 en 13 april 1794 gedoopt te Ee.

Zij was de dochter van Freerk Reinders en Aaltje Joukes. Kornelis Jacobs

Velding  was zetboer  op de  boerderij Heemstra op  Tilburen onder  Oostrum,

waarvan Ype Mellema (grutte Ype) eigenaar was. Hij overleed te Oostrum op 16

november 1865 en Akke Dijkstra overleed te Oostrum 1 april 1874.

--III--

Uit  het  huwelijk  van  Kornelis  Jacobs  Velding  en  Akke  Dijkstra  zijn  de

volgende kinderen geboren:

1. Jacob Velding. Deze was gehuwd met Fettje Berghuis;

2. Aaltje;

3. Kornelis;

4. Freerk, geboren 1827. Overleden te Oostrum 4 maart 1889. Gehuwd met

Jantje Brandsma, geboren in 1829 en overleden te Oostrum in februari 1911;
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5. Albert;

6. Hiltje, geboren te Ee 24 september 1820. Zij huwde 1e. 12 mei

1844 te Dokkum Jenne Hoites Meinema, zoon van 

Hoite Jinnes  en  Fokeltje  Joustra,  geboren  te  Bornwerdhuizen  

29  mei  1816,  overleden  te  Dokkum  7  juli  1849.  

Vervolgens is Hiltje gehuwd geweest met Hermanus Bouman,

Huibert Raadsma en Siebren van Rijs. Zij heeft o.a.  gewoond

in Driesum, in Rinsumageest (1871) en overleed te Dokkum op

de Dijk nr. D 70 op 26 december 1893.

--IV—

Uit  het  huwelijk  van  Jacob  Kornelis  Velding  en  Fettje  Berghuis  zijn

geboren:

1. Kornelis, notaris te Joure,

2. Albert, architect te Buitenpost,

3. Hendrik, secretaris der gemeente Franeker,

4. Jantje, gehuwd met Pieter Bermans.

Uit het huwelijk van Freerk Kornelis Velding en Jantje Brandsma zijn

geboren:

1. Akke, zie kwartierstaat Akke Feenstra, 7e jrg. nr.3 

blz. 116,

2. Kornelis, geboren 1856, overleden te Oostrum 26 juni 1928, van

beroep varkensslager.

Uit het huwelijk van Hiltje Kornelis Velding en Jenne Hoites Meinema zijn

geboren:

1.  Akke,  geboren  te  Dokkum  28  november1845,  overleden  te  's-

Gravenhage 23 augustus 1929, gehuwd met Jan van Mastrigt.

2.Kornelis, geboren te Dokkum 9 oktober 1847, overleden te Oostrum

27 februari 1921. Grootgebracht bij zijn grootvader  Kornelis  Velding.

Hij is gehuwd te Murmer- woude 8 juli 1871 met Geertje Sybes Bosch,

geboren te Driesum 1 januari 1848 en overleden te Oostrum 

19 maart 1938.

3. Huite, geboren te Dokkum 2 april 1849, overleden te Brummen  27

februari 1923. Gehuwd te Dokkum 24 september 1874  met  Aaltje  de

Bruin, geboren te Zwaagwesteinde 11 februari 1855, overleden te Brummen

9 oktober 1948.

Uit het huwelijk van Hiltje Kornelis Velding en Hermanus Bouman zijn

geboren:

1. Nanne;

2. Aaltje.
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Freerk Reinders (zie II), geboren omstreeks 1740 was, land-bouwer te Ee.

Hij huwde

1e. 23 mei 1762 te Ee met Antje Jans van Westergeest,

2e. 11 oktober 1763 te Ee met Gertje Sygers van Ee en

3e. 21 mei 1775 te Ee met Aaltje Joukes.

Hij is overleden te Ee omstreeks 1804. Aaltje Joukes is ge-boren in

1747 en overleed te Ee op 13 oktober 1817.

Uit het huwelijk van Freerk Reinders en Aaltje Joukes zijn geboren:

1. Eeltje, geboren 1791;

2. Akke, zie boven.

Freerk Reinders was waarschijnlijk een zoon van Reinder Eeltjes, die

in 1744 en 1749 kinderen liet dopen in Ee.

Ik hoop t.z.t. bovenstaande gegevens nog eens te vervol-ledigen, 

maar geïnteresseerden kunnen het, deels dichtbij huis, in het 

Streekarchief Noordoost Friesland, zelf doen.

R.Tolsma



" In  den avond van  23 november  1893 ,  omst reeks  11 uur  onts tond  door
eene  onbekende  oorzaak  brand  in  de rog-  en pelmolen ,  e igen  aan  en
gebru ik t  door  Jacobus  Roemers .  De  molen  i s  ge- hee l  ui tgebrand .
Enke le  molenaar sge reedschappen  en  een  beet j e  graan  en  meel ,  zamen
echte r  van  wein ig  waarde  z i j n  mede een prooi  der  v lammen geworden .
De roerende  goederen  waren  nie t  tegen  brand  verzeke rd .  De molen
was  verzeke rd  bi j  de  onder- l i nge  brandwaarborgmaatschapp i j  "Oost -
en  Westdongeradee l "  tegen  f  4000 , - .  Met  behulp  van  de  brandspu i t
te  Ni jke rk  i s  de brand  geblusch t  en i s  het  belendend  molenaar shu i s
voor  brand- schade  bewaard  gebleven .  Persoon l i j k e  onge lukken  deden

z ich  nie t  voor  en de orde  werd  nie t  vers toord . " 1)
Deze  brand ,  opgetekend  ui t  een  Gemeentever s l ag  van  Oostdonge-
radee l ,  betekende  het  e inde  van  de kor te  maar  roer ige  gesch ieden i s
van  de korenmolen  te  Oostern i j k e r k .  Voor  het  jaa r  1867  i s  nergens

ie t s  te  v inden  over  een  molen  te  Oostern i j k e r k  2) .  Wel  werden  er
molens  in  de di rec t e  omgeving  van  het  dorp  geplaa t s t  in  de vor ige
eeuw of  waren  er  reeds  eerder  korenmolens  in  deze  dorpen  aanwez ig :
Mets l aw ie r  (1836 ) ,  Paesens  (1861) ,  Engwie rum  (1865) ,  L ioes- sens
( to t  1832) ,  Anjum ( reeds  in  1500) ,  Ee  ( reeds  in  1612) ,  Nes ( reeds
in  1639) .  Zie  de onder  noot  2 genoemde bron .

Een eerste poging

In juli 1867 ontvangt het gemeentebestuur van Oostdongeradeel een 

bericht van Gedeputeerde Staten van Friesland omtrent een verzoek 

van Wilhelmus Johannes Groenman om in het dorp Oos-ternijkerk een 

rog- en pelmolen te mogen bouwen 3). Groenman kwam van Lutjegast 

uit Groningen en was ook daar al molenaar. Zijn wij tegenwoordig 

gewend aan bemoeienissen van de over-heid bij de totstandkoming 

van bouwwerken, ook in 1867 was dat het geval. Een verzoek tot 

oprichting van een industrie-molen moest worden gericht tot GS, 

die verzocht de betref-fende gemeente om haar mening te geven en 

tevens de omwonen-den te raadplegen. Daartoe worden op 5 augustus 

1867 opge-roepen Sjouke Thomas Holwerda, Hartman Dirks Hartmans en

Lieuwe Wiggers Heerma. Zij zijn de toekomstige dichtstbij-zijnde 

buren van de op te richten korenmolen. "De opgeroepen
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personen  verschenen  z i j nde  verk l aa rden  eenpar ig ,  dat  bi j  hen  geene
bedenk ingen  of  bezwaren  bestaan ,  tegen  de  opr ig t i ng  der  rog-  en  pelmolen ,

hie rvo ren  bedoe ld . . . " 3) .  Het  gemeentebestuu r  i s  hie r  content  mee en  ber i ch t
a l  op 8 augustus  dat  "b i j  ons  geen  bezwaren  tegen  de  opr ig t i ng  van  bedoe lden

molen  bestaan ,  maar  het  ons  in tegendee l  wensche l i j k  voorkomt ,  dat  deze
worde  opger ig t ,  wi j l  daardoor  in  eene  bestaande  behoef te ,  voora l  met
opz ig t  tot  de  inwoners  van  het  nog al  aanz ien l i j k  dorp  Ni j ke rk ,  za l

worden voorz i en . . . " 4) .
Een  week  la t e r  tekent  GS in  haar  Reso lu t i eboek  op dat  de  vergunn ing
aan  Groenmans  i s  ver l eend .  Er  z i j n  twee  voorwaarden  aan  de vergunn ing
verbonden :  de molen  moet ,  op verzoek  van  het  gemeentebestuu r ,  minstens
15  meter  van  de  openbare  weg af  gebouwd worden  en  de  opr i ch t i ng  moet
binnen  een  jaa r  gesch ieden  anders  verva l t  deze  vergunn ing .  Waarom
Groenmans  nie t  tot  de  bouw van  de  korenmolen  i s  overgegaan  i s  nie t
bekend,  maar  hi j  i s  n ie t  ges laagd  in  z i j n  opzet .
Er  i s  toch  wel  ie t s  bi j zonder s  aan  de hand met deze  eers t e  poging .  In  
de desbet re f f ende  stukken  wordt  steeds  gesproken  over  de opr i ch t i ng  
van  de molen  op percee l  B 97 en dat  percee l  was  dichte r  naar  het  dorp  
toe  gelegen  dan het  percee l  waarop  la t e r  wél  een molen  i s  gebouwd.  Het
kaar t j e  maakt  een en ander  voldoende  duide l i j k .  Was Groenmans  
overgegaan  tot  de bouw van  een molen  dat  had deze  dichte r  bi j  het  dorp
gestaan ,  tegenover  de huizen  aan  de Mûnewei ,  ongeveer  te r  hoogte  van  
het  plaa t snaambord je .  Op deze  plaa t s  wordt  binnenkor t  een 
nieuwbouwplan  gerea l i s ee rd .

Tweede poging
Een  tweede  verzoek  om in  Oostern i j k e r k  een  korenmolen  te
mogen opr i ch t en  ontvangen  GS in  februar i  1871  van  Korne l i s
Buin ing ,  ook  al  een  Gron inger  (u i t  Niehove) ,  maar  wel
bekend  in  deze  omgeving  omdat  z i j n  moeder  in  Nes  was
geboren .  Zi jn  ouders  woonden  la t e r  in  Hantumhuizen .  Als



Buin ing  op 10  februa r i  toes temming  kr i j g t ,  i s  h i j  a l  in  het  bez i t
van  een  stuk  land  waarop  de  molen  gebouwd kan  worden .  Hi j  heef t
een s tuk ,  groot  16 bi j  54 meter ,  van  percee l  B 191 gekocht  van  Abe
Sybenga ,  boer  te  Oostern i j k e r k  en  la te r  burgemeeste r  van
Oostdongeradee l .  Om het  n ieuwe  percee l ,  waarop  de  korenmolen  za l
worden  gebouwd,  moet  een  s loot  van  twee  meter  breed  worden
gegraven  waarvan  beide  mannen  elk  de  hel f t  van  de  kosten  zu l l en
beta len .  De  beschr i j v i ng  in  de  koopakte  past  nog  steeds  op  de
hedendaagse  s i t ua t i e .  Buin ing  moet  voor  het  percee l  f  500 , -

beta len  5) .
Hoewel  Korne l i s  Buin ing  vergunn ing  heef t  om een  korenmolen  te
bouwen en  per  1  mei  1871  de  besch ikk ing  heef t  over  de  benodigde
grond gaat  hi j  nog nie t  tot  de bouw van  de molen  over .  Hi j  vraagt ,
net  a l s  z i j n  voorganger ,  toes temming  aan  de  gemeente  waarb i j
voora l  de afs t and  van  de molen  tot  de weg voor  hem van  belang  i s .
Hi j  doet  dat  op de vo lgende  manier :
" . . . d a t  het  hem zeer  aangenaam zou  z i j n  dat  die  af s t and  door  U.E .
vergader ing  wierde  bepaa ld ;  
dat  h i j  verder  gaarne  op gemeld  percee l  eene  huiz inge  wi l  bouwen,
waarvoor  hi j  mede,  zoover  noodig ,  U.E .  vergader ing  de toes temming
vraagt ;  
dat  h i j  ten  s lo t t e  zoo  vr i j  i s  op te  merken  dat  hi j  de hui- z inge
vóór  de molen  wi l  bouwen,  waarom de molen  missch ien  wat  minder  ver
van  den  weg  kan  bl i j v en ,  wat  hem  bi j zonder  aangenaam  zou

z i j n . . . " 6)
De afs t and  tot  de weg wordt  door  de gemeente  (14- 11- 1871)  bepaa ld
op 15 meter  en dan kan  de bouw beginnen .  

De eerste  molenaar
Natuur l i j k  i s  met  de  bouw  van  deze  korenmolen  een  behoor l i j k
bedrag  gemoeid ,  een  bedrag  dat  Korne l i s  Buin ing  nie t  ze l f  kan
opbrengen .  Hi j  leent  daarom f  6000 , -  tegen  een  rente  van  5% van
Hi l t j e  Jans  Pel  van  St roobos ,  weduwe van  Lammert  Sytzes  van  der
Wal .  Als  onderpand  voor  di t  bedrag  wordt  geste ld  een  s tuk  land
" . .met  de  daarop  in  aanbouw  z i j nde  rog-  en  pelmolen  en
woonhuiz inge ,  welke  gebouwen  ten  kadaste r  n ie t  afzonder- l i j k

bekend z i j n . " 7)
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De datum van  deze  akte ,  8  mei  1872 ,  i s  gehee l  in  overeen- stemming  met  het
Bevolk i ngs reg i s t e r  dat  op  31  mei  Korne l i s  Buin ing  de  molen  laa t  bewonen .
Een  paar  dagen  eerder  was  z i j n  moeder  van  Dokkum  naar  Oostern i j k e r k
gekomen,  waarsch i j n l i j k  om de huishouding  wat  op poten  te  zet t en  aangez ien
Korne l i s ,  a l  30  jaa r  oud,  nie t  get rouwd  was .  Broer  Jacob  kwam vanaf

Oldehove  met  Korne l i s  mee,  te rw i j l  andere  broer  Louw,  17  jaa r  oud,
met moeder  mee was gekomen.
Helaas  i s  van  de  molen  geen  bouwteken ing  of  foto  bewaard  gebleven
zodat  nie t  prec ie s  bekend  i s  hoe  de  molen  er  heef t  ui t  gez ien .  Aan
te  nemen i s  dat  de molen  grote  gel i j k en i s  za l  hebben ver toond  met de
molens  te  Engwie rum en  Paesens  die  immers  in  deze l fde  t i j d  gebouwd
z i jn .  Wel  bl i j k t  ui t  een  andere  akte  dat  de  f  6000 , -  die  Korne l i s
Buin ing  van  mevrouw  Pel  leende  nie t  voldoende  waren  om  een
korenmolen  met  huis  te  bouwen.  Het  bedrag  komt  ons  eigen l i j k  hoog
genoeg voor  maar  ui t  de inventa r i s  opgemaakt  bi j  het  over l i j d en  van
moeder  Aukje  Heer inga  te  Hantumhuizen ,  waarheen  ze  dr ie  maanden eer-
der  was  verhu i sd  (ze  woonde  bi j  zoon  Jacob  Buin ing  in :  ze  had  in
totaa l  zeven  zonen  en geen  enke le  dochte r ) ,  bl i j k t  dat  Korne l i s  ook

nog eens  f  6898 , -  van  haar  had  geleend ! 8)  Daar- mee komt  de  tota l e
bouwpr i j s  ru im  boven  de  f  12.000 , -  te  l i ggen  a l  i s  nie t  prec ie s
bekend  wat  Korne l i s  met  het  van  z i j n  moeder  geleende  geld  heef t
gedaan .  Toch  kan  gevoege l i j k  worden  aangenomen dat  h i j  het  groots t e
dee l  voor  de bouw van  molen  en molenaarshu i s  heef t  gebru i k t ,  gez ien
ook de hie rna  te  noemen eers t e  verkoop  van  de molen .
Nadat  z i j n  moeder  en 
beide  broers  de molen  
hebben ver l a t en  haa l t  
Korne l i s  in  1874 een 
molenaarsknecht  aan  en 
vraagt  hi j  in  een ad-
ver ten t i e  vraagt  om een 
"Meid- Huishoudste r  of  
Weduwe zonder  k inderen"  
De huishoudste r  i s  
n ie t  in  de
bevolk i ngs reg i s -
ter s  aanget ro f f en  maar  
de molenaar sknecht  wel .  
Berend  Roeter s ,  geboren  
te  Lut j egas t  maar  af -
komst ig  van  Dokkum,  i s  

Adver ten t i e s  ui t  de  Leeuwarder  Courant
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een  jaa r  lang  knecht  op de  molen  te  Oostern i j k e r k  voor  hi j  in
ju l i  1875  naar  Munnikez i j l  gaat .  Korne l i s  Buin ing  i s  dan  ook  a l
van  de  molen  af :  h i j  gaat  naar  Haren  in  Groningen .  Het  i s  een
wat  vreemde per iode  in  het  nog jonge  bestaan  van  de molen  omdat
de  volgende  molenaar ,  Doede  Buin ing ,  een  andere  broer  van
Korne l i s ,  pas  in  januar i  1876  vanu i t  Zuidhorn  op  de  molen  in
Oostern i j k e r k  te rech t  komt.  Zou  de  molen  een  ha l f  jaa r  hebben
st i l g e s t aan ,  zou  een  col l ega- molenaar  t i j de l i j k  het  werk  hebben



overgenomen?  We weten  het  nie t ,  maar  missch ien  heef t  de  vo lgende
adver ten t i e  er  mee te  maken.  

Het  vreemde  bi j  deze  zaak
i s  dat  de  bevol -
k ings reg i s t e r s  het  ver-
t rek  van  Korne l i s  Bui- ning
in  apr i l  1875  aan- geven
terw i j l  twee  andere
bronnen  van  een 
ver t r ek  in  apr i l  1876 .

De  eers t e  bron  i s  de  verkoop  van  de  molen  op  8  janua r i  1876  door
Korne l i s  Buin ing ,  molenaar  te  Ni jke rk ,  aan  z i j n  broer  Doede Buin ing .  De
kooppr i j s  bedraagt  f  11.000 , -  en  moet  in  een  termi jn  worden  betaa ld  op

12 mei  aankomend ten  huize  van  de verkoper  te  Ni jke rk 8) .  De tweede  bron
i s  het  boelgoed  dat  Korne l i s  Buin ing  houdt ,  voora fgaande  aan  z i j n

ver t r ek  ui t  Oostern i j k e r k 9) .  De tota l e  waarde  van  het  gehouden  boelgoed
bedraagt  f  340 ,45 ,  waar in  een  koe  van  f  118 , - ,  een  kapcha i se  van  f
13,50  en  twee  perce len  mest  van  f  39 , -  en  f  40, -  de  groots t e  posten
vormen.  Hoewel  de  ju i s t e  toedracht  ons  ont- gaat  l i j k t  het  het  meest
waarsch i j n l i j k e  dat  Korne l i s  Buin ing  t i j de l i j k  naar  Haren  i s  gegaan
waarbi j  gedacht  kan  worden  aan  een  behandel ing  aan  z i j n
gez ich t s ve rmogen ,  maar  dat  hi j  begin  1876  terug  i s  omdat  hi j  dan
molenaar  te  Ni jke r k  wordt  ge- noemd.

De tweede molenaar
In  ieder  geva l  i s
Doede  Buin ing  de  nieuwe
eige-
naar  en a l  op 28 janu-
ar i  bet rek t  hi j  de 
molen .  Zodra  broer  Kor-
nel i s  het  ve ld  heef t  
geru imd versch i j n t  er  
en adver ten t i e  in  de
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Leeuwarder  Courant  waar  in  hi j  z i ch  aanbevee l t  a l s  de  nieuwe  molenaar  te
Oostern i j k e r k .  Omdat  ook  hi j  nie t  get rouwd  i s  wordt  er  weer  een  meid
gevraagd ,  te rw i j l  ook een molenaar s - knecht  een plaa t s j e  wordt  gegund.
In  november  van  datze l fde  jaa r  t reedt  er  een  verander ing  op  in  het
molenaar shu i s  van  Doede  Buin ing :  hi j  t rouwt  met  Jant j e  Roelo f s  Weersma ui t

Anjum.  Voordat  een  en ander  een  fe i t  i s ,  l aa t  hi j  z i j n  tes tament  opmaken 10)
en  wordt  er  tussen  hem en  z i j n  bru id  een  overeenkomst  van  huwel i j k s e

voorwaarden  ges lo- ten 11) .  Het  bi j zondere  in  deze  laa t s t e
overeenkomst  i s  nie t  dat  er  tussen  de  echte l i e den  al l een
"gemeenschap  van  wins t  en  ver l i e s "  za l  bestaan ,  of  dat  de  a l sdan
aanwez ige  l i j f -  en  klede rdrach t ,  het  goud en z i l v e r  enz .  op gel i j k e
waarde  wordt  geste ld ,  maar  dat  er  door  de  bru idegom  wordt
ingebracht :
+ een huiz inge  en korenmolen ,  
+ molenaar sge reedschappen  twv  f  500, -
+ meubels  en huisgeraden  twv  f  1000 , -
+ contanten  twv  f  3000 , -
Voora l  het  hoge  bedrag  aan  contanten  va l t  hie rb i j  op.  In  een  t i j d
waar in  er  nog  geen  banken  waren ,  h ie lden  ve len  hun  geld  in  huis ,
anderen  brachten  het  naar  een  notar i s  of  leenden  het  tegen  een
ger inge  rente  aan  derden .  
Ui t  een  en ander  bl i j k t  wel  dat  het  er  goed voors taa t  met  de nieuwe
molenaar  van  Ni jke rk ,  maar  zoa l s  overa l :  t i j den  ver- anderen .  Een

jaa r  la t e r  moet  Doede  Buin ing  a l  f  2000 , -  lenen  tegen  5% rente 12) .
Het  kan  z i j n  dat  hi j  hie rmee  de  molen  afge- los t  heef t  aan  z i j n
broer ,  maar  het  kan  ook  een  voorbode  z i j n  van  de  moei l i j k e  t i j d en
die  gaan komen.  De cr i s i s j a r e n  in  de landbouw,  de beruchte  tach t ige r
ja ren  van  de vor ige  eeuw,  
z i j n  hee l  dichtb i j  gekomen.
Duide l i j k e r  wordt  de 
economische  achte ru i t -
gang van  die  t i j d  in  
bee ld  gebracht  in  1880 
a ls  Doede Hendr ik s  Bui-
ning  "wegens  verande-
r ing  van  woonplaat s "  
z i j n  molen  te  koop aan  
biedt .  De verkoop  v indt  
plaat s  in  een herberg  
te  Dokkum,  waarsch i j n -
l i j k  hoopt  Buin ing  dat  
er  meer  kopers  zu l l en  
komen opdagen in  de
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stad  Dokkum dan  wanneer  de  verkoop  plaa t s  zou  v inden ,  zoa l s  

gebru ike l i j k ,  in  de  dorpsherberg .  Toch  za l  het  hem
behoor l i j k  z i j n  tegengeva l l en .  De  prov i s i one l e  koopakte ,  waar in
bepaa ld  wordt  dat  de  nieuwe  eigenaar  " . . . V oor  overname molenkar ,
ze i l en ,  ongeveer  80  zakken ,  bi l hamers ,  scha len  en  gewigten
ongeveer  80  ki l ogram  gewicht ,  maten ,  k i s t en ,  touwen,  take l s  en
blokken  za l  moeten  beta len  de som van  f  250 , - "  leve r t  a l s  hoogste
in sch r i j v e r  S jo l l e  S iccama  van  de  St reek  te  Bet te r - wi rd  op,  die



een  bedrag  van  f  5220 , -  biedt . 13)  Dat  bedrag  staa t  in  schr i l l e
tegens te l l i n g  tot  de f  12000 , -  en f  11000 , -  die  de molen  in  1871  en  1876
moest  kosten ,  dat  laa t s t e  nog maar  v ie r  jaa r  geleden !  Het  i s  dan ook geen
wonder  dat  op de  def in i t i e v e  verkoop  de  molen  door  Doede  Buin ing  wordt
inge- houden,  hi j  sch ie t  er  tevee l  bi j  in :  in  v ie r  jaa r  t i j d  i s  de waarde
van  de molen  en het  molenaar shu i s  geha lvee rd !
Buin ing  bl i j f t  dus  noodgedwongen  nog  langer  het  meel  van  de
Oostern i j k e r ke r  boeren  malen ,  draa i t  nog  ve le  malen  de  wieken  in  de
r i ch t i ng  van  de  wind,  laa t  t i en ta l l e n  zakken  vul l en  met  meel ,  ook  al
worden de t i j den  steeds  s lech te r .   

In  mei  1880  moet  hi j  a lweer  f  1000 , -  lenen 14)  en  dan  heef t  hi j  het  wel

gez ien .  In  apr i l  1881  wordt  er  boelgoed  gehouden  in  het  molenaar shu i s 15)
en in  mei  staa t  er  een  nieuwe  molenaar  aan  het  rad  van  de molen .  Buin ing
verdwi jn t  naar  een  woonhuis  in  Oostern i j k e r k ,  wordt  koopman en  ver t r ek t
in  1886  naar  Nes.  

Molenaars- huurders
Toch  i s  hi j  er  nie t  in  ges l aagd  om de molen  voor  een  behoor l i j k e  pr i j s  te
verkopen .  De nieuwe  molenaar ,  Dirk  Si jmens  van  der  Woude,  i s  namel i j k
huurder  van  de molen .  Hi j  kwam van  Wanswerd ,  was  nog maar  24  jaa r  oud en
z i j n  moeder ,  de weduwe Bauk je  Pie te r s  van  der  Woude,  t rek t  bi j  hem in  om
de huishoud ing  te  doen .  

Van der  Woude heef t  voor  werk
steeds  een  mole- naarsknech t
nodig  wat  duidt  op vo ldoende
werk .  Toch  bl i j f t  hi j  maar
twee  jaa r  in  de  molen  en  dan
maakt  hi j  plaat s  voor  Wil l em
Jans  Osinga .  Osinga  was
voord ien  molenaar s - knecht  op
de  molen  van  Ropta  en
probeer t  nu,  a lhoewel  a l s
huurder ,  
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ze l f s t and ig  het  molenaarsvak  ui t  te  oefenen .  Hi j  bl i j f t  een
v ie r t a l  ja ren  in  Oostern i j k e r k  voor  hi j  naar  de  molen  van  Nes
ver t r ek t .  Osinga  heef t  de pech  dat  v ie r  jaa r  la t e r ,  in  1891 ,  z i j n
molen  te  Nes afbrandt .  Het  z i t  hem niet  mee.

De laats te  molenaar
Het  i s  a l  1887  al s  Doede  Buin ing  er  e inde l i j k  in  s laagt  om,  met
vee l  ver l i e s ,  de  molen  van  de  hand  te  doen.  De  verkoop  vindt
plaat s  in  het  Hof  van  Hol land  te  Leeuwarden  voor  een  bedrag  van  f

4000 , -  en  Buin ing  wordt  aangeduid  al s  winke l i e r  te  Nes16) .
Missch ien  heef t  h i j  in  die  hoedan ighe id  de koper ,  Jan  Jans  Postma
van  S in t  Jacob i  Paroch ie ,  le ren  kennen .  De nieuwe  eigenaar  bez i t
de  molen  s le ch t s  een  ha l f  jaa r .  Het  l i j k t  wel  of  h i j  sp i j t  heef t
van  z i j n  aankoop  want  in  jun i  1887  wordt  de molen  door  z i j n  broer
Klaas  Postma  publ i ek  verkocht  omdat  Jan  Postma,  zonder  beroep
zoa l s  de  koopakte  zegt ,  in  Ind iana  in  Amerika  z i t !  Zou  hi j  z i j n
gev luch t ?  In  iede r  geva l  wordt  er  op de prov i s i one l e  ve i l i ng  maar
f  2857 , -  geboden ,  een  dramat i s ch  laag  bedrag  verge leken  met  t i en
jaa r  eerder .  Bi j  de  def in i t i e v e  verkoop  wordt  toch  nog  enke le
keren  verhoogd  voordat  Jacobus  Hendr i k s  Roemers ,  kaste le i n  tot

Oostermeer  het  hoogste  bod van  f  3672-  heef t  u i tge- bracht . 17)
Ook hi j  i s  a lweer  Groninger  van  geboorte ,  i s  get rouwd  met  Gr ie t j e
S ikma  en  bewoont  vanaf  26  ju l i  1887  het  molenaar s - huis .  Z i j  hebben
v ie r  k inderen  waarvan  er  dr i e  rege lmat ig  in  Oostern i j k e r k  wonen.
Jacobus  Roemers  hoef t  geen  knecht  te  nemen aangez ien  zoon  Hendr ik
dat  werk  op z ich  neemt .  Van Roemers  i s  verder ,  hoewel  h i j  met  z i j n
zes  en  een  ha l f  jaa r  het  langs t  a l s  molenaar  op deze  molen  heef t
gewerkt ,  bet rek- ke l i j k  wein ig  bekend  totdat  de  brand  op 23  november
1893  toes l aa t  waarb i j  de  molen  gehee l  wordt  vern ie l d .  Roemers
bes lu i t  om de molen  nie t  opnieuw op te  bouwen,  waarsch i j n l i j k  bracht
de molen  toch  te  wein ig  op en zou  nieuwbouw nie t  lonend  z i j n .  Op 18
januar i  1894  wordt  boelgoed  gehouden  van  de  res tan ten  van  de

molen18)   
Ongeveer  24000  stenen ,  
oud hout ,  wat  hooi ,  een 
mesthoop,  een boeren-
wagen,  het  brengt  nie t  
meer  op dan het  schame-
le  bedrag  van  f  75 ,45 .  
S ic  t rans i t  glor i a  mun-
di !  In  februa r i  doet  
Roemers  ook het  woon-
huis  van  de hand: f  660!
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Als  in  mei  nog een boelgoed  vo lg t  voordat  Jacobus  Roemers  

naar  Groningen  ver t rek t  (opbrengs t  f  37 ,40 ) 19) ,  i s  vr i jwe l  a l l e s
wat  nog  aan  de  molen  te  Oostern i j k e r k  her inne r t  verdwe- nen .
Al l een  de namen "Mûnewei"  en " I t  Mûnehûs"  houden de her- inner ing
levend .
(Met  dank  aan  Henk  Aar t sma  en  Anneke  de  Boer  voor  het  be-
sch ikbaa r  ste l l e n  van  de krantekn ipse l s  ui t  de LC . )

Noten:
1.  St reekar ch i v a r i a a t  Dongeradee l  (SAD) ,  Gemeentearch ie f
Oostdongeradee l  (GAOD) ,  nummer 768
2. Herma van den Berg schrijft in "Monumenten van Geschie-

denis en Kunst: Oost- en Westdongeradeel" op bladzijde 420: 

"In 1847 kreeg L.W. de Vries uit Holwerd vergunning om op het 

door hem gekochte terrein te Nijkerk een koren- en pelmolen 

te bouwen. Of dit inderdaad gebeurd is en zo ja, wanneer deze 

dan weer is verdwenen is, is niet bekend". Deze beschrijving 

berust op een verwisseling tussen de dorpen Oosternijkerk en 

Westernijkerk (voorheen beide geschreven als Nijkerk!). Bedoeld 

wordt het dorp Westernijkerk in Ferwerderadeel waar inderdaad 

L.W. de Vries, molenaarsknecht te Holwerd, in 1847 een 

vergunning aanvroeg (zie RAF: Archief Gedeputeerde Staten 1814-

1879, nummer 2901)

Echte r :
3 .  SAD,  GAOD,  nummer 432 :  Ingekomen Stukken
4.  SAD,  GAOD,  nummer 645 :  Verzonden  Stukken
5.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Mets law ie r  1871 ,  nummer 91
6.  SAD,  GAOD,  nummer 450 :  Ingekomen Stukken
7.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Anjum 1872 ,  nummer 1891
8.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Anjum 1876 ,  nummer 2964
9.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Anjum 1876 ,  nummer 3004
10.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Mets l aw .  1876 ,  nummer 1569 ,1570
11.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Mets law ie r  1876 ,  nummer 1568
12.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Anjum 1877 ,  nummer 284
13.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Anjum 1880 ,  nummers  755 ,  761
14.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Anjum 1880 ,  nummer 828
15.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Anjum 1881 ,  nummer 1014 .  
Dat  het  Doede Buin ing  nog bet rekke l i j k  goed gegaan  i s  ondanks  de
waardeverminder i ng  van  z i j n  molen  bl i j k t  u i t  het  gehouden
boelgoed .  Hi j  had twee  koe ien  ( f  140 , -  en f  182 , - ) ,  een  paard  ( f
281) ,  wat  kippen ,  een  hond en hondenkar ,  eenden ,  een  kapwagen ( f
47)  en  een  mesthoop  te  verkopen .  Heel  wat  meer  dus  dan  z i j n
broer  in  1876 .
16.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  S in t  Jac . Pa r .  1887 ,  nummer 423
17.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Ternaa rd  1887 ,  nummers  45,58
18.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Mets law ie r  1894 ,  nummer 3972
19.  RAF,  Arch .  26:  Not .  Arch .  Mets law ie r  1894 ,  nummer 3990
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AFSCHEID VAN MORRA

D. Douma

VERSLAG UIT DE DOCKUMER COURANT

van 29 maart 1889

AFSCHEID VAN MORRA. "Reeds vroeg in de morgen heerste er

in 

ons  dorpje  een  levendige,  maar  tevens  een  gevoelvolle

bewe-

ging  Drie en twintig personen, groot en klein, vertrokken van

hier naar Zuid-Amerika om in den Argentijnschen Republiek den

strijd  om  't  bestaan,  zoo  te  hopen,  onder  gunstiger

omstandigheden  te  voeren  dan  't  hier  in  de  laatste  jaren

mogelijk was. Zoo kinderen van ouders, broeders en zusters,

van betrekkingen en vrienden voorzeker voor altijd te zien

scheiden  om  aan  gene  zijde  van  den  Oceaan  eene  onzekere

toekomst tegemoet te gaan. Wie zou dien aanblik ongevoelig

blijven?"

Naar Zuid-Amerika zijn gegaan:

29-03-1889: Aukje Sipkes de Vries, geb. 03-04-1858 te 

            Hantumhuizen.

01-05-1889: Jan Foppes Visser, geb. 02-05-1872 te 

Lioessens.

31-01-1889: Fetze Lubberts Hoekstra, geb. 15-07-1861 te  

       Morra, en

     zijn vrouw Jitske Slager, geb. 15-03-1865 te 

     Morra.

31-01-1889: Pieter Lubberts Hoekstra, geb. 23-08-1866 te 

     Morra.

31-01-1889: Lieuwe v.d. Kooi, geb. 15-06-1870 te Ternaard.

31-01-1889: Elizabeth Tietes v.d. Ploeg, geb. 23-02-1871 

te      Morra.

31-01-1889: Wijbe Foppes Visser, geb. 22-11-1867 te 

     Lioessens.

31-01-1889: Siebe Tietes v.d. Ploeg, geb. 29-07-1873  te

     Morra. 

Vervolgens vertrokken de navolgende gezinnen naar Zuid-

Amerika:

31-01-1889: Jacob Jans Douma, geb. 30-03-1845 te Lioessens, 

   en zijn vrouw

   Jantje Sjoordema, geb. 12-04-1849 te Oosternij-

    kerk; met kinderen:

   1. Neeltje Douma, geb. 07-12-1872 Lioessens,

   2. Jan Douma, geb. 22-12-1873 Lioessens,

   3. Harke Douma, geb. 18-02-1878 Lioessens
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       4. Sjoukje Douma, geb. 04-10-1875 Lioessens,

       (deze is niet meegegaan maar op 30-10-1889

       vertrokken naar Kloosterburen),

       5. Jilt Douma, geb. 19-07-1881 Metslawier,

       6. Anne Douma, geb. 03-04-?? Lioessens,

       7. Hiltje Douma, geb. 07-06-1888 Lioessens, 

       overleden 08-01-1889.

31-01-1889: Tiete v.d. Ploeg, geb. 19-06-1841 te Paesens,

       en zijn vrouw

       Trijntje Blom, geb. 20-04-1843 te Morra,

       met kinderen:

       1. Harmen v/d Ploeg, geb. 29-10-1868 Morra,

       2. Sjoerd v/d Ploeg, geb. 16-12-1875 Morra,

       3. Freerk v/d Ploeg, geb. 24-11-1877 Morra,

       4. Reinouw v/d Ploeg, geb. 24-11-1879 Morra,

       5. Willem v/d Ploeg, geb. 01-12-1881 Morra.

       (Twee kinderen uit dit gezin Elizabeth en Sijbe

        v/d Ploeg zijn niet meegegaan).

31-01-1889: Meindert Adema, geb. 04-03-1844, Paesens,

            en zijn vrouw

            Klaaske Bok, geb. 04-03-1844, Morra,

            met kinderen:

         1. Grietje Adema, geb. 01-09-1872 Morra,

   2. Karel Adema, geb. 08-10-1873 Morra,

   3. Jan Adema, geb. 22-02-1875 Morra,

   4. Antje Adema, geb. 24-06-1872 Morra,

   5. Taeke Adema, geb. 24-03-1880 Morra,

   6. Geertje Adema, geb. 31-08-1882 Morra,

   7. Hiltje Adema, geb. 27-10-1883 Morra,

   8. Harmen Adema, geb. 11-07-1888 Morra.

WIE KAN INFORMATIE VERSTREKKEN? Gaarne bericht aan D.Douma, Túnstr.

21, 9123 JG Metslawier, Tel. 0519-242029.
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JEUGDHERINNERINGEN (4)

J. Broersma-Haaijer

GEZELLIGE WINKELTJES UIT MIJN JEUGD.

In  mijn  kindertijd  had  men  nog  verschillende  kleine

gezellige winkeltjes in de binnenstad. Onze topper was het

snoep-winkeltje  van  Sloterdijk  in  de  Hoogstraat  (nu

Notenbar).  Hier  kon  men  drop,  lolly's,  zuurstokken  en

zuurtjes kopen. Het meeste kostte één cent per stuk. Met

vijf cent was men de koning te rijk. Vooral na de oorlog was

het  een  hele  belevenis,  want  er  was  een  tijd  niets  te

snoepen geweest.

In Tietes Klompenwinkeltje stond de etalage vol met glazen

potten met snoep en er tussendoor stonden de klompen uitge-

stald. Het was een echt rommelwinkeltje.

De enige echte Klompenwinkel was van Colmen op de Kleine

Breedstraat. Hier kon men alleen maar klompen kopen. Het was

een  lange  donkere  winkel  met  klompen  in  alle  maten  en

soorten.

De eerste kauwgom kochten wij in een sigarenwinkeltje op de

Kleine Breedstraat (hier zit nu NV Wolke), maar het was niet

te eten; een hele teleurstelling weet ik nog wel.

Het sigarenwinkeltje van Jousma was ook zo'n klein intiem

winkeltje. Het rook er altijd zo lekker naar tabak. En dan

het  winkeltje

van  Gerrit

Joadsje  in  de

Boterstraat.

Hier  kon  men

alles  kopen,

net  de  Winkel

van  Sinkel.

Hij  had  ook

schilderijen

te koop met de

afbeelding van

Jezus.  Hier

had  hij  onder

geschreven:

Jezus  in  alle

maten.  Vele

Dokkumers



weten dit nog wel. Het stond er zo vol, men kon bijna geen vin

verroeren.

Het winkeltje van Boomsma in de Nauwstraat werd ook geregeld door

ons  bezocht.In  de  knikkertijd  knikkers,  in  de  springtijd

springtouw, in de hinkeltijd krijt, in de vistijd haken en dobbers.

Hij had een goeie klant aan mij: ik heb er heel wat verspeeld bij

het vissen. Men kon hier letterlijk alles krijgen.

In de zomer kwam er vaak een fotograaf foto's van de jeugd van

Dokkum  maken. Als  ze klaar  waren, stonden  ze uitgestald  in de

etalage van Boomsma. Ik weet nog dat ze f. 1,- per stuk kostten.

Jammer, de straatfotograaf komt niet weer. Het winkeltje is ook

verdwenen.

Ook vonden wij het prachtig de dames Tilkema even te plagen. Even

vlug naar binnen gaan, de deurbel even laten rinkelen en dan vlug

weer verdwijnen. Ze stelden dit niet erg op prijs.

Slager Van der Werf was ook zo'n klein slagerijtje. Een bank stond

aan  de  zijkant,  hier  zaten  de  klanten  geduldig  te  wachten.  Het

kruidenierswinkeltje  op  de  Hoek  van  De  Fetze  was
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ook  klein,  maar  heel  gezellig.  Alles  werd  nog  afgewogen  en

uitgerekend. Ondertussen werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld.

Eén keer in de week ging ik daar met mijn moeder heen.

Het Handwerkwinkeltje van juffrouw Zwart werd door mij ook trouw

bezocht. Ik mocht graag handwerken. Juffrouw Zwart had tijd voor

iedereen. Al stond de winkel vol, ze had voor ieder persoonlijk

aandacht. In deze tijd zou het niet meer kunnen bestaan. Er wordt

bijna niet meer gehandwerkt.

En  dan  de  winkel  van  Gebr.  Mellema  in  de  Hoogstraat:  een

manufacturenwinkel, een lange donkere winkel met twee toonbanken aan

iedere kant. Als klein meisje vond ik het daar griezelig, het was er

zo somber.

Het manufacturenwinkeltje van Hellinga in de Waagstraat was weer

heel gezellig. Het was er vol met wol in alle kleuren. Zo heb ik het

in  mijn  herinnering.  De  bloemenwinkel  van  Tho  Bocholt  was  de

fleurigste  winkel  in  mijn  jeugd.  Hier  stonden  binnen  en  buiten

bloemen.

Jammer, al deze winkeltjes (ze waren niet groot maar wel gezellig)

zijn  nu  allemaal  verdwenen.  Met  al  deze  winkeliers  had  men

persoonlijk kontakt. Deze tijd komt niet meer.
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IETS OVER HONDENKARREN

Sjoerd Postma

Inleiding.

Voorheen maakten handelaren en kooplieden gebruik van zoge-

naamde  "hondekarren".  Over  dit  onderwerp  verzamelde  ik  de

afgelopen tijd veel materiaal. Onderstaande geeft een indruk

hoe  bestuurders  het  gebruik  van  hondenkarren  in  banen

probeerden te leiden.

Reeds in 1844 komen er in de gemeenten in Friesland wetten

voor hondenkarren. Eén der inwoners van Bolsward was met zijn

hondenkar  op  de  loop  geraakt  en  er  was  heel  wat  schade

aangericht. Dit moest anders concludeerden de vroede vaderen.

In de straat het Oosterend te Leeuwarden kwamen bordjes met

het  opschrift  "één  richtings  verkeer".  Het  was  niet  zo

gemakkelijk een hondenkar te hebben, men was aan allerlei

voorschriften  gebonden,  de  riemen  moesten  een  bepaalde

breedte hebben, het stokraam van een bepaalde lengte, ook

maakte het verschil of er één hond was of meerdere, bij drie

mocht er één onder de kar mits van bepaalde grootte, plus dan

twee voor de kar. Ook moest men een bakje bij zich hebben om

de honden te laten drinken, jongens onder de veertien mochten

niet op de hondenkar zitten, maar moesten er naast lopen,

maar de jongens waren slim en zagen de politieagent van ver



aankomen, of soms waren de glimmende knopen bakens voor de jongens

met hun scherpe ogen.

De tram.

Omstreeks 1880 volgde een nieuwe ontwikkeling in de provincie, de

tram deed zijn intrede in onze streek, langs de bermen der wegen

werden tramrails gelegd. De houders van hondenkarren, en dat waren er

vele, hadden gauw door, dat als je wielen liet maken van de juiste

breedte dat deze precies in de tramrails pasten, je daardoor een

grotere snelheid kon maken en het had als voordeel dat de honden zo

moe niet werden, de bezitters van hondenkarren kenden de dienst-

regelingen van de tram op hun duimpje, er was altijd wel één zijbaan

waar ze vlug uit konden wijken en was de nood groot dan kon hij er

ook nog uitgetild worden, en toch is er door een dergelijk voorval op

de lijn van de tram tussen Bergum en Dokkum wel eens een ernstig

ongeluk ontstaan, natuurlijk was dit een doorn in het oog van de

machinisten der stoomtrams en van de voerlui van de paardentram. Het

kwam  maar  al  te  vaak  voor  dat  er  bij  een  extra  ingezette  tram

botsingen of bijna-
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botsingen ontstonden. De directie van de spoorwegen N.T.M. beklaagde zich

bij de overheid maar die kon er niets aan doen, in een proces was een

hondenkarbezitter vrijgesproken, deze beriep zich erop dat hij gebruik

maakte van de openbare weg en dat was waar, niemand kon er iets aan doen,

maar er school een addertje en wel wanneer je van de trambaan een stukje

bereed  dat  niet  langs  de  openbare  weg  liep  en  daar  lagen  de

politiedienders op de loer. Dat hadden de gladde hondenkarrenvoerlui al

heel snel in de gaten en hielden er danig rekening mee want de boetes

waren vors en liepen op tot f. 50,-- of 8 dagen hechtenis, bij niet

voldoen  der  regels.  Pas  omstreeks  1926  kon  het  bij  de  wetswijziging

verboden worden, maar toen waren er al niet meer zoveel hondenkarren.

Aan houders en geleiders van hondenkarren.

Van 1 september 1911 af, op welke datum de trekhondenwet 1910 (st.bl. nr

203) in werking treedt, zullen de houders en geleiders van hondenkarren

verschillende  voorschriften  moeten  nakomen  bij  het  gebruik  van

hondenkarren. Met een hondenkar wordt bedoeld een voertuig met één of

meer  honden  bespannen.  Door  de  Wet  wordt  onderscheid  gemaakt  tussen

houder van een hondenkar en geleider van een hondenkar.

Voorschriften in acht te nemen door den houder van een hondenkar.

Wil iemand een hondenkar gaan houden, dan moet hij zorgen:

1. Dat hij als houder van een hondenkar wordt ingeschreven.

2. Dat de kar en de honden en het tuig, die hij gebruiken wil,

zijn zoals de wet dat eist.

3. Dat ook degene, die hij met de kar uitzendt, aan de voor-

schriften voldoet, de inschrijving geschiedt bij B. en  

W. der gemeente, bij de secretarie, als er geen bezwaar 

is tegen hondenkar, het tuig, de honden enz..

1. Nummerbewijs; dient vermeld op de kar zichtbaar te lezen  

alzo  de  gemeente,  ook  dient  men  het  nummerbewijs  op  

ver-zoek te tonen aan de politie.

2.  Eisen  voor  de  honden;  de  honden  dienen  niet  kreupel,  

schurftig,  ziek  of  drachtig  te  zijn,  en  dienen  

tenminste 50 cm hoog te zijn, na 1 september 1914 de  

honden ge-spannen voor de kar 60 cm hoog.

3. Eisen der kar; de kar dient stilstaand niet

op de hond te drukken,  er  moet

stilstaand  een  drinkbak  voor  de  hond  

staan gevuld met fris water.

4. Eisen tuig; het tuig moet bestaan uit zacht leer, ten-

   minsten 4 cm breed en strekken tot voorbij de
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voorpoten,  zij  moet  vastgemaakt  aan  een  spoorstok  

vastgemaakt onder de kar en tussen de twee einden

van de bomen, verder moet het tuig bestaan uit een  

draagriem tenminste 6 cm breed.

5.  Weigering  inschrijving;  voldoet  de  kar,  tuig,  of  honden  

niet, dan weigeren B. en W. inschrijving.

6. Recht van beroep; dit kan binnen 30 dagen, op verzoek met  

zegel van 22½ cent bij Gedeputeerde Staten.

7. Doorhaling inschrijving; dit kan wanneer de inschrijving,

éénmaal gedaan, aan de in 1 t/m 4 genoemde eisen niet meer

wordt voldaan.

8. Beroep doorhaling; op dezelve wijze als van weigering.

9. Nieuwe inschrijving; dit kan alleen na 30 dagen van eerste 

aanvraag, en men moet alsnog voldoen aan alle gestelde  

eisen.

10.Leeftijd geleider; de houder moet zorgen dat er niemand de  

hondenkar begeleid, jonger dan 14 jaar, ook is de houder

aansprakelijk voor alles wat de hondenkar en de honden  en

tuig betreft, hij dient toe te zien op goed onderhoud  der

hond, tuig, en kar.

11.Voorschriften die een geleider van een hondenkar  in acht  

moet  nemen,  de  geleider  moet  op  verschillende  dingen  

letten.

1. Op de wijze waarop de honden aangespannen zijn.

2. Op de lading van de hondenkar.

3. Op de snelheid van het lopen der honden.



4. Op het nummerbewijs.

12.Naast elkaar spannen van honden; loopt er meer dan één hond  vóór  de

kar, dienen deze naast elkaar gespannen.

13.Aantal honden voor de kar; voor de kar mogen ten hoogste 3 honden

gespannen worden.

14.Aantal honden onder de kar; ten hoogste twee rechtopstaan onder

de kar gemeten naar schouderhoogte.

15.Lading

aantal

personen

op  de

kar;  de

lading

met  de  

personen op de kar meegerekend, moet in evenwicht zijn, 

en mag de honden geen bovenmatige inspanning kosten.

16.Snelheid rijden; de geleider mag niet sneller rijden dan  

een paard in draf.

17.Stilhouden;  op  verlangen  van  de  politie  moet  de  kar  

onmiddellijk stilhouden.

18.Nummerbewijs;  hij  moet  het  nummerbewijs  altijd  bij  zich  

hebben en het onmiddellijk aan de politie laten zien,  

zo zulks gevraagd wordt.

De  marechaussees  en  de  ambtenaren  van  den  rijks-  en

provincialen waterstaat staan in deze gelijk met de politie.
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Straffen voor den houder en geleider.

Wordt  eerder  genoemde  niet  nagekomen,  dan  kan  de  houder  of

geleider  voor  den  strafrechter  komen  en  gestraft  worden  of

hechtenis van ten hoogsten 8 dagen of met een geldboete van ten

hoogsten f. 50,--.

De bepalingen omtrent hondenkarren, die tot dusver bestonden,

vervallen  alle  1  september  1911,  de  inschrijvingen  als

hondenkarhouder, die krachtens die bepaling gedaan zijn, zijn

niet meer van kracht.

Wel zijn van 1 september 1911 af nog geldig de voorschriften over

het uitwijken, het stilstaan, het voor de honden gaan lopen, het

tegenkomen  van  andere  trekdieren  enz.  die  in  ver-schillende

provinciale en gemeenteverordeningen voorkomen.

Achterkant van het "Nummerbewijs"

Dit nummerbewijs (familiebezit) was eigendom van Doede van

der Werf, woonachtig te Bergum, hij had een winkel in "het

west".

                          34



Op de foto zien we Taekele Douwes Soepboer, hij werd op 05-02-

1870 als tweede kind en oudste zoon te Hantumeruitburen geboren.

Hij  groeide  op  in  het  boerenbedrijf,  maar  kon  van-wege  zijn

handicap dit werk niet doen, hij had een winkeltje in Hantum, was

gehuwd met Tietje Kuipers.

Doordat hij klein en vergroeid was, zat hij toen hij jong was op

de knieën en later lag hij op de kar, hij reed tot zijn 70ste

jaar met de trouwe hond Max.

Bronnen:

1. Bijgaande foto van Taekele, Max en de hondenkar.

2. De aanvraag voor een hondenkarvergunning van T.Soepboer.

3. Het mummerbewijs van Doede der Werf.

4. Wet gemeentearchief Leeuwarden.

5. Bergumer Courant 11-3-1983.

P.S. Indien iemand meer informatie heeft over dit onderwerp, kan
hij/zij kontakt opnemen met schrijver dezes.
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HET LAGER ONDERWIJS ROND 1850 (5) 

S.H. Tiesma 

WII. DE LEERLING, DEGENE WAAROVER HET UITEINDELIJK Al” 

LEMAAL GAAT. 

Dat dit hoofdstuk andanka de titel aan de korte kant 

kan zijn, komt omdat u reeds in voorgaande hocfdatukken 

de leerling bent tegengekomen. Ging het over de mees 

ter, de leerstof, de onderwijsmethoden, de schoolloka- 

leù, dan ging bet — direct of Indirect — toch cok over 

de leerling. 

Desondanka is er geen 
goed beeld te krijgen 
van de leerling of van 
de resultaten van het 
anderwijs op hem wf 

haar. 

Uit het Algemeen Gverzicht van de stand van zaken ft 

het onderwijs in Friesland over 1552 het wolgende. 

Eet aantal leerlingen dat de openbare lagers en middel 

bare scholen bezocht bedroeg: 34.190. Hiervan waa het 

aantal Jongens 19.118 en dat van de meisjes 15.072. Een 

aanmerkelijk verschil, dat vermoedelijk het gevolg Ìs 

wan het feit dat meisjes in het algemeen Korter ep 

school zaten. Dikwijls moesten ze moeder helpen, of de- 

ze vervangen, bijv. ala die was overleden of op het 

land moest helpen. 
Van die 24.190 leerlingen waten er 6065 boven de twaalf 

en 885 beneden de vijf jaar oud, terwijl van eerderge= 

noemde 24.160 het niet gerings aantal van 8025 "tot de 

armenklasse behoorden, voor welke het onderwijs gratis 

gegeven werd". Ca. 23,5% genoot dus (in Friesland) kos- 

teloos onderwijs. Vergelijk je dit provinciaal gemid- 

delde met dat van Dantumadeel (ca. 45%) en West Dan= 

geradeel (ca. 58%), dan ligt de conclusie voor de hand 

dat beide genoemde gemeenten tot de armere behoorden. 

Ferwerderadeel met ruim 26% beheerde wellicht tot de 

miadenmoot . 
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Eet aantal armenkinderen dat helemaal geen school be- 

zocht werd op 952 geschat en dat der kinderén' uit de 
mingegoede, doch niek bedeelde stand, die geen gebruik 

van Het onderwijs maakten, werd geraamd op 1456. ‘Ca, 

2400 kinderen gingen dus in het geheel nlet naar 

Frekwente absenties zullen zeer zeker sen negatieve in- 
vloed hebben gehad op de vorderingen. Op vele platte- 

landsdorpen zullen de leerlingen thuis welnig ef geen 
gelegenheid hebben gekregen om zich te oefenen in bijv. 

lezen en schrijven. En wat ik me al eens pweerder af— 
vroeg: werden de leerlingen wel door hun ouders gesti- 
tmuleerd? Wellicht wel zij, wier ouders zelf beter ont- 
wikkeld waren en/of zelf "leer"=gierig waren. 

Hoe het de individuele acholier is vergaan en welke 
prestaties hij of zij leverde, komt uit eerdergenoemde 
Rapporten en Verslagen niet naar voren. Er wordt steeds 
gesproken over de prestaties van de hoogste, de middel 
ate en de laagste klasse, of van die van de gehele 
schoel. Vaak is het duidelijk dat de kwaliteit en de 
inzet van de onderwijzer en van de door hem gehanteer— 
de methaden van directe invloed zijn op de vorderingen 

van zijn leerlingen. Desondanks zijn er verschillen per 
vak te rapporteren. Zo vermeldde de Hoofdinspecteur in 
184% betreffende Akkerwoude, Dantumawoude en Veenwau- 
den: Tengevolge van Nieuwolds leerwijze was de leestoon 
slechts tamelijk. Voorts had er weinig verstandsontwik- 
keling plaats, werd ar vrij goed geschreven en gezon- 
gen. Doch te Driezum was alles slecht: jezen, rekenen 
en Zingen, hetwelk laatste bestond in een vervaarlijk 
schreeuwen. Op weinig scholen waren de prestaties An 
alle vakken overeenkomstig de wensen van de Sachoolop- 

zieners of de Hoofdinspecteur. En natuurlijk lag dat 
niet altijd of uitsluitend aan de meester. Ik neem aan 
dat vak ieerlingen per regio of dorp niet dezelfde ont= 
wikkeling hadden. Over het dorpje Morra wordt in 1845 
gerapporteerd: De onkunde was greet. De kinderen kenden 
niet eens den naam der grietenij waarin zij woonden. 

En de goede invloed van (goed) onderwijs, blijkt uit 
het volgende betreffende Zwaagwasteinde: Vaar tien Je- 
ren had deze gemeente nog iets barbaarsch. De kinderen 
groeiden op in het wild. Er bestond geene school. Zach 
sedert de oprigting der school heeft de ruw= en domheid 
var Jiewverlede plaata gemaakt voor zachte zeden en ver 
standsverliechting. Het onderwijs hetwelk de kinderen cp 
sehool genieten, schijnt zelfs van heilzaman invloed ep 

de cuders. 
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Kellicht hebben vale leerlingen die omstreeks 1650 da 
lagere school bezochten, zelf welnig profijt gehad var 

hetgeen zij leerden, Uiteraard zijn er geweest, zaker 

uitt de meer=-gegoede stand, dia zich na het lager onder- 

In bet Varslag over 1849 las ik betreffende het dorpje 
Buren op Ameland: De onderwijzer klaagde over het on— 
geregeld schoolbezoek der meeste kinderen, over zijn 
haogst gering Inkomen, {..….), en over zijne bekrompene 

woning. Er werd nog bij vermeld: wegens de drukte van 
den veldarbeid, waren hier slechts il teerlingen in de 
school. 

Ook kwam het voor, dat ouders hun kinderen uit onvrede 
met de godadienstige "ligging" van de onderwijzer thuis 
hielden: wat het "zwaarst weegt, moest het zwaarat gel— 
den". Onderwijzers trachtten er wel eens iets aan te 
doen, bijw. door het ultdelen van traktaties bij het 
gedenken van de Slag bij Waterloo. Voor ons een jaartal 
in een geschiedenisboek, voor de ouderen toen een nog 

levendigs herinnering. 

Ik vermoed dat pok ziektes of een zwakke gezondheid 

verzuim sterk in de hand moeten hebben gewerkt, Het 
wordt wel niet vermeld, maar dat kan te maken hebben 
met het feit, dat het er zo gewoon bijhoorde. Een in- 

dicatie woor mijn vermoeden vond Ik in het Verslag over 
1856 betreffende Wanswerd. Van de 60 leerlingen die op 
de lijst stonden, waren er Blachts 33 aanwezig en deze 
leden bijnse allen aan kramp- en Kinkhoest, dat mijn be= 
zoek aldaar niat veraangenaamde. 

    
SCHOOLVERZUIM: Jongens moesten vader helpen 

op het landren meisjes hun moeder thuis. 

an 

school. Een hele zorg voor de overheid, die er voor be— 
ducht was dat zij zouden wennen aan Îeedig loopen, be- 
delarij en andere verkeerdheden en aan een toename van 

het pauperiame. In 1846 toen het aantal kinderen dat in 
het geheel geen onderwijs genoot circa 2500 bedroeg, 
hield de provincials Commissie het volgende pleidool: 
Hoogst wanschelijk zoude zij het voorts in den tegen 

woordigen tijd achten, dat voor zoover de plaatselijke 

omstandigheden het gedoogden, met de bestaande inrig- 
tingen voor het armenonderwijs, arbeidscholen aangelegd 
werden, zoaals elders bestaan, C-.….), dan verwacht de 
Commissie heilzame gevolgen van het onderwijs der arme 
kinderen, wanneer deze, in verdere laeftijd, hun onder 

houd kunnen verdienen. 
Behalve de overheid, trachtten ook onderwijzers wel 
eens iets aan het hier gesignaleerde probleem te doen. 
Zo vermeldt een Rapport over 1844, over de onderwijzer 

van Akkerwoude: Hij is edelmpoedig in het geven van on- 
derwijs aan kinderen Wier ouderen in gebreke Blijven 
van de betaling der schooïgelden. 5 

Een ander probleem vormden de veelvuldige absenties am 
allerlei redenen. Het was nl. niet zo dat de kinderen 
die op de schoollijsten voorkwamen, ook trouw de lessen 

volgden; de leerplichtwet kwam eerst in 1900 tot: stand 
en ouders hadden vaak redenen om hun kinderen te laten 

verzuimen. Zo meldde de Schoolopziener die op 12, Juni 
1850 de school te Giekerk bezocht: HIj had dezen winter 
&0 leerlingen gehad, ny had hij wegens drukken landar= 
beid slechts 19 kleine kinderen. En in 1854 werd he- 
treffende Aalzum het volgende gerapporteerd: 7 

nn A5 rd anje ie eer dd De pen A 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

De  heer  J.J.  Groeneveld  te  Eemnes  vraagt  uw  aandacht  voor  het

volgende probleem waarmee hij zit:

Wie zou mij verder kunnen helpen met voorouders en verwanten van:

1.  Tytje  Johannes  Yntema,  ged.  Dokkum,  ovl.  1743/53,  

trouwde  1e  op  19-11-1693  te  Dokkum  met  Gerrit  

Wopkes Donama;

2.  Dirk  Jacobs die  op  23-1-1729  te  Morra  Lioessens  

trouwde met Trientje Arends/Aarents;

3.  Rinske  Lieuwes die  op  19-5-1771  te  Lioessens  trouwde  

met  Jacob  Dirks/Durks  (sinds  1812  Intema,  zoon  

van voorgaande)

Deze  vragen  staan  in  verband  met  een  speurtocht  naar  mogelijke

verbanden  tussen  negen  verschillende  families  Yntema/Inthiema.

Misschien zijn lezers met meer binding in de omgeving van Dokkum

andere vondsten m.b.t. Y(I)nt(hi)ema voor 1850 tegengekomen. Ook dan

gaarne reakties.

Jaap Heeringa van Hantumeruitburen zit met een aantal pro-blemen

rond de  Heeringa's in de Dongeradelen. Hij heeft een groot aantal

takken  uitgezocht  maar  de  mogelijke/waarschijn-lijke  verbanden

daartussen  geven nog vraagtekens.  U kunt hem  helpen met verdere

gegevens van:



* Brand Minnes en Aaltje Pieters, geh. 3-5-1767, beide van Dokkum. Brand overl. te Dokkum, beroep timmerman. Kinderen: Marijke

ged. 10-7-1768 Driesum, Pyter ged. 3-2-1771 Driesum, Lysbeth geb. 7-11-1773 Driesum, Minne geb. 7-5-1777 Driesum, Lysbeth ged.

2-11-1779 Dokkum, Antje ged. 14-12-1785 Dokkum. Zoon Minne noemt zich al voor 1811 Heeringa.

* Jan Heeringa, afkomstig van Buitenpost, huwt te Dokkum met Iebeltje Hendriks de Boer. Iebeltje geb. 20-9-1772 Kollum, d.v.

Hendrik Alberts en Jantje Gerkes.

* Trijntje Heeringa trouwt 7-7-1776 te Oosternijkerk met Enne Rijpma van Morra. Trijntje geb. 8-6-1757 te Niawier als dochter

van Pier Hendriks en Japke Aates.

* Gosse Rienks en Grietje Pieters. Ze zijn op 15-8-1751 te Niawier getrouwd. Kinderen: Yttje ged. 18-3-1753 Niawier, Rienk

ged. 4-5-1755 Niawier, Trijntje ged. 27-9-1762 Niawier, Pyter ged. 28-4-1765 Niawier, Trijntje ged. 14-5-1769 Niawier De

kinderen van Gosse en Grietje noemen zich later allemaal Heeringa.

* Trijntje Gosses Heeringa, ged. 18-10-1685 Nes. Met wie is zij getrouwd en hoe heetten haar kinderen?
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* Dirk of Durk Gosses Heeringa en Grietje Rinses. Dirk ged. 10-1-

1675 Nes, overl. 26-9-1736, waarschijnlijk te Hantum-huizen want

daar  ligt  hij  begraven.  Dirk  en  Grietje  zijn  op  15-4-  1694

Hantumhuizen getrouwd. Wie zijn hun nazaten?

*  Gerrit Pieters ged. 28-4-1709 Nes en Pieter Pieters ged. 8-11-

1705  Nes.  Zij  zijn  zonen van  Pieter  Pieters  Heeringa  en  Jatje

Pieters. Hun voorvaderen zijn wel bekend, wie weet meer over hen?

* Pyter Dirks en Rigtje Roelofs, trouwden 28-1-1731 Dokkum, beiden

van Dokkum. In het dagboek van vroedvrouw Catharina Schrader staat

bij 1731: "den 18 october by Pitter Derikx een varensgezel syn wijf

Rickxt Heeringa zijn nicht....een schone dochter". De dochter waar

het om ging was Yttje geb. 18-10-1731 Dokkum en ged. 28-10-1731

Dokkum. De verwantschap die Bontekoe in Gens Nostra geeft in zijn

artikel "De Dokkumer Heeringa's" klopt niet. Kinderen: Yttje ged.

28-10-1731 Dokkum, Dirk ged. 18-10-1733 Dokkum, Roelof ged. 5-1-

1736  Dokkum,  Yttje  ged.  4-12-1738  Dokkum,  Roelof  ged  3-3-1743

Dokkum, Yve (zoon) ged. 28-9-1745 Dokkum, Trijntje ged. 26-7-1750

Dokkum, Trijntje ged. 17-9-1752 Dokkum. Pyter was scheepstimmerman.

*  Sjoerd Jans trouwt op 1-5-1769 te Foudgum met Saapke Jochums,

beiden van Foudgum. Zoon Tjeerd ged. 18-2-1781 Foudgum noemt zich

Heeringa.  Volgens  de  Speciecohieren  was  Sjoerd  Jans  in  1770

afkomstig van Lichtaard. In DTB

Lichtaard vind ik Jan Sjoerds (van Hantum) die trouwt op 11-9-1746

Entje  Jans  (van  Lichtaard).  Kinderen:  Sjoerd  ged.  18-6-1747

Lichtaard en Jan ged. 15-9-1748 Lichtaard. Saapke Jochums overlijdt

1785 Foudgum. Op 14-5-1786 hertrouwt Sjoerd Jans te Wanswerd met

Hiltje Krijns (Wouda) van Murmerwoude, ged. 12-11-1758, d.v. Crijn

Jans en Claaske Liebkes. Bij huwelijk kwam Sjoerd van Jislum. Het

doopboek van Aalsum meldt verder bij de doop van dochter Klaaske op

6-1-1793 dat Sjoerd Jans overleden is en afkomstig was van Jelsum.

Klaaske geb. 30-11-1792 Aalsum. Hiltje hertrouwt Aalsum 19-8-1798

Syds  Rykeles  (Ferwerda)  van  Dokkum.  Kinderen  Sjoerd  en  Saapke:

Aaltje  1770,  Jochum  1773,  Jantje  1776  en  Tjeerd  1781,  allen

Foudgum. Kinderen Sjoerd en Hiltje: Jan 1788, Jan 1790 en Klaaske

1792.

Wie gegevens heeft over deze personen graag kontakt opnemen met

Jaap Heeringa zodat de raadselen rond de families Heeringa in de

Dongeradelen eindelijk eens kunnen worden opgelost.

De heer Bilker te Holwerd was benieuwd naar de geschiedenis van

zijn huis. Hij wist dat zijn woning vroeger de sate  Jensma was

geweest, kreeg geregeld "Jensma's" over de vloer

                             42

die meer van de boerderij afwisten dan hij. De werkgroep voerde

deze  opdracht  uit  en  kwam  met  een  uitvoerig  verslag.  De

geschiedenis van Jensma vanaf ongeveer 1511 kon worden opgeduikeld.

Toen woonde "Apck Jantziema mit hoer kinden" op de boerderij, een

boerderij die zowel binnen als buiten de zeedijk landerijen had.

Vanaf 1640 zijn vrijwel alle eige-naren en bewoners bekend en een

groot  aantal  koopakten  kon  worden  opgezocht.  Floreenkohieren,

reëelkohieren,  specie-kohieren,  quotisatiekohieren,  kadastrale

leggers,  bevolkings-registers,  alles  werd  uit  de  kast  gehaald.

Leuke vondsten waren het in het Reëelkohier van 1718 gevonden "nu

door uijtspoeling van 't Zeewater getauxeerd op 2000 gls, en de

Meijer door geledene schade de huur geremitteerd voor dit jaar",

als gevolg van de Kerstvloed van 1717 en de koopakte van 1739

waarbij de  boerderij uiteenviel en voortaan niet meer  het oude

Jensma zou vormen. Rond 1800 koopt Gerlof Goffes de boerderij voor



zijn zoon Theunis Gerlofs. Diens nakomelingen nemen  in 1812 de

familienaam Jensma aan en na het verschijnen van het "Familieboek

Jensma"  kwamen  vele  familieleden  eens  een  kijkje  nemen  op  de

voorouderlijke boerderij. Dat laatste was weer de aanleiding voor

de huidige bewoner om de geschiedenis eens grondig uit te laten

pluizen, waardoor tevens de kas van onze vereniging gespekt werd!

Er zij hier op gegwezen dat alle resultaten van onderzoek door de

werkgroep voor derden steeds ter inzage is op de leeszaal van het

Streekarchivariaat (groene en witte map naast de keukendeur).
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Hunk Aartamas geboren te Engwierum. Volgde een Mulco-opleiding ke 

Kollum, werkzaan geweest ep het Btrtekarchivardaat. Publiceerde 

archiefsverzichten, levensbmsochrijvingen en diverses stamreeksen, waa 

behulpzaam hij het kot atand koten Van énkele boekwerken. Werkt veel 

voor anderen in Leeuwarder en Dockumer Couranten. 

Tannia Eroersma-Banijar werd geboren in Ferwerd, weende vrijwel haar 

hela leven dn Dokkum en heeft belangstelling voer de geachiedenie van 

Dokkum en zijn irnwonera. Momenteel woent zij aan De Kekbe. 

Doede Derma: geboren 1948 te Liomssene, wonende te Matelawier en van 

beroep bimmerman. Bezig met genealogie van de Douma'e en andere 
families uit de Dangeradelen. Verzamelt gegevens over Licesaënse, 
Morra en Metslawier. 
Uuep Maams: geberen te Twijzelerheide, musicus wonende te Twijzelaer- 
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Publiveerde familieboeken Poatma en Hiematra &n een kwarbierstaat- 
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Sjoerd Pontma: geboren 1950 te Ke, wonende Ee Hijum. Houdt zich bezig 

met o.a. geschiedenie hondenkarren, familieonderzoek en dorpegeschie- 

denie Hijum 
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het}: 

Entree: terpvandsten 

är wiszelposilies 

In het 18de eeuwse erteege- 

bouw, waar op Ge verdtping 
wisselende axposlties worden 

gähouden, vindt u de oudste 
voorwerpen: de meestal simpele 
gebruiksvosewerpen uit de ter 

pentijd, taan da zeedijkan er nog 

miel waren; an de hastbaarders 

voorwerpen uit de kiooaterlijd. 

  

KE ' 4 \ 5 1 4 . 

dmrralitektshuis 
Streekmuseum 

: Diepswal 27 te Dokkum, 

EE 05160-33134 

Kelder: dia's, gevelstenen 

In hel prachtge an steervolle 
Aarmeralideikscpebsruw, da zel al 

zeer de moaite van hat bekijken 

waard is, zijn vinr expositiever- 

diapingen. In de keletér vinct u 

oa Gevelstonen, sen pelro- 

leumkar, bokkewagm, on aan 

vertwinkeltja. Ook wordt éen 

diapregiamrrma 

Beneden: Dokkumzaal, 

kasten, weeshuis 

In de benedanzaal prachtige 

antieke kasian, schildarijen van 

Dokkumer meosters, herinnmrin 

een aan het Dokkumer Wees- 

Faa er BEN BnKel acheepsmade 

o.a het Freze Sateniech), 

Baven: daerpen/sneupers- 

zaal, volkskunsi 

Op de bowerzaal, diet won al cle: 

stage cllenel re snuflelaar 

onder u zet aanspreken, zijn vale 

witrras mat Friese volkskunsl uit 

che Afbee on 1Arlee pre zals 
Kaekplanken. haut- en beensru- 

werk, aleraardewark, maar cok 

Dokkumer gardawerk, waorts 

rankspaei,  gmichien, oute 

wandelstokken, neer Maät op. 

Zolder: textiel, diorama's 

Op de Prog zolder zijn wies 

prachtigs diorama's [scenes 
achter plast. waar iederean, 

vooral ik keedeartn, altijd wier in 

cht han raakt: aan doopscena. 

Twee met kusluissers eri non 

acens met eet 1aalksekwer- 

koopster, Verder is hier textial 

bs. slipper lo zen 

Zitwerkanver 

Het koathanrsbe dol van ze ver 

zamaling tenslotte 1 sinrf: 1407, 

loer hot museum zijn 50-jarin 

bestaan vierde in ean aparte zd- 

vorkamer onder gebractd. Hier 

vindt u het prachtige Fries 

lwaoret Dekkumars ziver: zoals 

berinnaringslegels, kerken te- 

telzdwer, er zilwer an Stul hij da 
sireekdkacht. Ook zijn er enkele: 

Murilschatwondsten Le tun 

getoond. Üpaeningstijden: ma bm za. 10-17 uur 
van 1 okt, - 1 april iclarm 14 - 17 uur 

  
 


