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VAN DE REOAKTIE 

Het derde nummer van De Sneuper ligt 
thans voor U. Met dit nummer sluiten 
wij het eerste jaar van ons Kontakt= 
blaadje ef. Toen wij hieraan begonne 

hadden wij geen exact idee over het 

aantal keren dat het blaadje in het 
jaar zou verschijnen. We zouden wel 
zien hoeveel kopy wij van de leden 
zouden ontvangen. Immers het stond 
van te voren al vast det niet de re- 

daktie het kontaktblaadje zou vol= 
schrijven, maar dat dat het werk Zou 
dienen te zijn van de leden van onze 
vereniging. 
Het begint er op te lijken dat deze   

opzet gestalte begint te krijgen. De 
inbreng van de leden is thans groter 

dan in de twee voorgsande nummers. 
Douwe Zwart schreef een fors artikel 
over de eendekooi onder Ee, waar een 
zijn grootvader Anne Castelein kaoi= 
ker was. 
Een ander uit gebreid artikel is van 
de hand van Jacob van der Vaart, me= 
dewerker van de Fryske Akademy. In 

dit artikel gaat hij in op de opzet 
en werkwijze van het Kadaster= en 
Boerderijenprojekt, Over dit onder= 
werp heeft hij ook gesproken op de 
Algemene Vergadering (met collega Mo: 
Door de publikatie van dit stuk kan 
nu elk lid kennis nemen van dit pro- 
  hm 

Op deze Foto, ca 18595,     zien we JACOA JANS OSINGA en GRIETJE 

GERRITS BOUMA poserend met koets en met de toen al vaste hulp 

Kornelis Pieters Corse. 

Deze Foto vermoedelijk gemaakt op de Reidswal o/Metslawier, 

Jacob wes een zoon van Jan Fokkes Usinga en Antje Jacobs Elzinga. 

Hun zoon Gerrit had later een café op de Reidswal waar nu loonbe- 
drijf de Hean gevestigd is. 

ES



  

jekt en zich eventueel opgeven als 
vrijwilliger (bij het bestuur). Van 
harte bij u aanbevolen. 
Naast de nieuwe ledenlijst en de lijst 
met onderwerpen waaraan leden werken 
(helaas nag niet volledig: uw onder= 
werp doorgeven graag!) vindt u her en 
der verspreid wat "snypsnaren" uit de 
familiegeschiedenis van Eimert Smits. 
Hij verzorgde ook de Vraag en Aanbod 
items. 
Tot slot, Na drie nummers hebt u wel 
licht een indruk gekregen over de ma= 
nier waarop u zelf aok zou kunnen mee 
werken aan onze “Sneuper", daarom gra 
ag de cop y Voor de volgende Sneuper 
in de bus op de leeszaal deponeren of 
opsturen naar de redaktie, 
De volgende Sneuper verschijnt rond 
1 maart 1980, 

„Als onderwerpen van onderzoek welke 
de vereniging (of enkele leden) op 
zieh genomen heeft, werden genoemd: 
+ het kopiëren van DTB's van de dor- 

‚pen van Dongeradeel en Dokkum. 
(bijna klaar) 
het samenstellen van een boerderij 
enboek voor de Friese Mij afdeling 
Oostdongeradeel, Hieraan werken 5 
van onze leden mees 
Het samenstellen van een algemeen 
overzicht van alles wat er op het 
Gemeentearchief van Dongeradeel aal 
archieven, klappers, inventarissen 
kranten enz. aanwezig is. Dit zal 
worden gedaan door H‚ Aa rtsma en 
Se van Tilburg. 
Het assisteren van het personeel 
van het Streekarchivariaat tijdens 
de dinsdagavanden. Dit wordt gedaa 
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VAN DE BESTUURSTAFEL d, 

Verheugd was het bestuur met de grote 
opkomst tijdens de eerste Algemene 
Vergadering van onze vereniging. Een 
25-tal leden gaf blijk van belangstel 
ling en zag o.a het volgende gebeuren 
Tat bestuursleden werden verkozen de 
mensen die tot nu toe Kontaktperso= 
nen waren geweest; JeHeeringast.Smits 
en Aa Tolsma. 

HDe financiën van de vereniging zien 
er goed uit: een ruim positief saldo 

Fe Statuten van de vereniging werden 
‚besproken en met de volgende wijzi 
gingen aangenomen: 
+ het bestuur moet met een konkreet 

voorstel komen ten aanzien van het 
opleiden/begeleiden van nieuwe le 
den 

de contributie tal voor februari 
van het nieuwe jaar betaald moeten 
worden. Iemand, na september lid 

geworden, betaält pas het volgende 
jaar 
het bestuur moet met een tariefs- 
voorstel komen aangaande het werk 
dat leden van de vereniging uit 
naam van onze verenigings 
den uitvoeren 
verslagen van onderzoeken door de 
vereniging gemaakt, blijven eigen= 
dom van de vereniging 

Intussen liggen de Statuten bij de 

notaris welke zal bekijken of ze aan 
de wettelijke normen voldoen, Daarna 
zal er een notariële akte van worden 
opgemaakt en worden de statuten van 

Onze verensging ingeschreven bij de 
Kamer Van KoopKandele 

voor derd 

door de drie bestuursleden en Dik 
de Jager, Zij hebben &èn keer per 
maand “dienst', (Zie ook oproep om 
meer hulp!!! 

=Aan het eind van deze welgeslaagde 
avond kregen de heren Van der Vaart 
en Mal van de Fryske Akademy het woo 
om het een en ander te vertellen van 

k het Kadaster=- en Boerderijenprojekt 
p Waaräan beiden werken. (Zie artikel 
_van Van der Vaart) 

VAN DE BESTUURSTAFEL 2, 
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verheugend was ook het feit dat er ee 
nieuwe streekarchivaris is benoemd. 
Het heeft wel enige tijd geduurd, im, 
mers de heer Keune heeft al per 4 juni 
officieel afscheid genomen, Toch zijn! 
we erg bij dat ef nu enige duidelijke| 
heid is ontstaan rond het wel en wee | 
van het Streekarchivariaat. 
De nieuwe Streekarchivaris is de heer 
A. Medema uit Leusden. Hij is thans 
medewerker aan het gemeentearchief 
van Amersfoort en is per 1 maart 1988 
benoemd, 
Hij zal zich in een volgende Sneuper 
uitgebreid aän u voorstellen. 
Het bestuur heet hem hierbij van harte 
elkom en hoopt op een vruchtbare sa) 
menwerking in de toekomst, Í 

Tot slot nog een mededeling van de |! 
penningmeester, Aangezien de Algeme=, 
ne Ledenvergadering in de Statuten | 
heeft opgenomen dat de contributie 
voor 1 februari betaald dient te 
worden, ziet hij in de komende maand! 
graag uw f 15,- contributie tegemoet, 

Dan wenst het bestuur u Goede Kerst= 
dagen en een Gezegend Nieuw Jaar.     R 2| 
 



aen ierk: t agr sati var JAN OARTDIEË ve HCEK, zeb,lanneude 1283, 
zaaan net 2° vrouw bristje Lieuwes fe Jene, geb. Akkerwoude. 

Jan Hartsres wat gen zoon van Bartele Ishannes vd toek en 

Basje vane vd Maclen, 

Rortetie aas zen daekber van Lieuwe Johannes de Jong ee Eiiounke 

Fiesze vd oude, ' 

Deze faniiie zee teiteiijk VAN DEP NEY eopten hatea, gezien an- 

arte akte, aant in :S1i neemt BARTELE MMANREG, aat, to 

Dansoude (PPE. semen set z'n drie kindetan deze naan aan, 

Das zie U VPK TER HOEK haet, vraagk Ul ziek dan gaar sera af Dt 

hat geen Wa SER MEV ran moeten zi in, 
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Speciekahieren. 
De belasting 4 
Die vijf speciër 

Het haofdoe!in, vi wike inwoner boven een becaalde welstandsgrens Ver. 

schuldigd, Kirke bavetan 12 jaar waren vrijgesteld, terwijl degenen di: 

minder dan BIN varstimuicen bezaten half hoof geld moesten betalen, 

Het scheorais -, varschuldigd voor elke in gebruik zijnde schoor 

steene. Jok wei 10 Gknoemde 

G. Het hoormgtle, samtidigd daor bezitters van rundvee 

&. Faardengelt  “iudel an de bezaaide landen 

En de meeste re mmikvarchieven kan men echt een complete setie van deze 

kohieren vinden, toumnde van 1748=180D5; de speciekohieren werden jeerlijks 

vernieuwd, Bezs vjnteren zijn ven groot bellend, niet alleen om inzicht te 

krijgen in weerstand en miodeten van bestaan van de Voorouders, maar vaara 

omdat de konieren vernslden „ waarheen of waatvandean de Ínwaners verhuis 

den,Soms gok “wrnuu Overleden of een zoon getrouwd! enz. 3 

Pyisf speciën" is in Friesland al in 1857 ingevoerd. 
      

banen uitt      

   

  

   
   

 



    

geb. Ternaard 1275, 

foto aangaan ep 2 Okt, 1897 van: 
BITE BERBENS SCHOORSTAA, get, Ternaard (263, on JAKTJE YMIEE EROL, 

Raadpleging Burgerlijke Stand bij de Rijksarchieven 

  

   in de Jaep van 1885 werd dour de Rijkzarchivarissen voor de verschillende provin een nieuwe regeling ingevoerd vaor het gebruik van de registers van de Burgerlijke Stand, waardenr de 
nriginele registers niet meer direct ter inzage worden gegeven. Zij moeten nu twee dagen tevoren worden aangevraagd, terwijl per dag niet meer dan drie delen mogen worden gebruikt. Wel 
tirect ter inzage zijn mierofitms van deze registers, maar dan 
tegen betaling. De nleuwe maatregelen werden daar welen Eezien als in st met de in de Archiefwet 1962 opgenomen beginselen: het archief is openbaar en kostelona toegankelijk. Het onderwerp 
is enkele malen ter sprike geweest in ledenvergaderingen van het Genautschap, maar heeft ook daarbuiten de aandacht getrokicen, 

Zo ù reeds in de zitting IA43/'B4 van de Tweede Kamer vrastu Zesteld on beantwoord over het betalen voor Eebruik van miernfilms, Vervolgens heeft de Archiefraad up it oëtober 1986 
Eh ongevraagd advies over de belaling vaar mieref mapparabuur 
ï hraecht aan de Minister wan WVC, waarin hij het tmuk van 

rheid uebt de voorwaarden te scheppen waardnar ann de 
ren npeanlstarbekt en Loegankelijkhehd ven archieven Inhet 

werdt gegeven, Dt Bird vanetudeerl dan auk aat. gekken lenel 
maetch werden voor cen oplossing, waarbij de kosteloosheid gehandbaafd lijkt ‚ 

Out de Nationale Ombudsman heeft aen tweetal kluehlen 
er de regeling behandeld van particulier lij heeft durbij 

semrdeehd, dat de Minister van WWE? zich.niet behoorlijk heeft 
ged hij bel recht ap kesteluge raadpleging niet ten valle 
Heeft we ater, Chuk na een urtwenord de. 
van de Minister blijft de Ombudsman ir zijn Ja: slag over 1ASG 
bij zijn mening dat de leesapgarratuur kostelnas ter beschikten: 
pesleld dient te werden, De Rijksarehiearis in Drenthe heef! hij 
zijn prom nher 1OR6 (AEL: mingen) de stelling 

t in alrijd be met de Archiefweal, 
ielel ISG een 

„Het 
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Overgenomen uit: 

(Ingezonden door: F. Kloostra, Kollum) 

even, De overige delen werden ook nu nok altijd verstrekt, meudat geconstateerd ie, dat het maulvranchriefje twee dagen heeft slaan Le wachten, 
In het beroepschrift werd daarom gesteld, dat een bevordelings- termijn in Friesland averbodie is, zodat de Rijksarchivaris zich hiet op zijn beoordelingsbevoegdheid kan beroepen am inzage van juist die registers te vertragen. Het beroepschrift werd ingediend up 16 augustua 1986, de openbare behandeling vand plaats op 30 januari 1987, waarna op 27 februarl 1987 cen afwijzende 

uitspraak werd gedaan. 
De Raad heeft bij de Indiening van het ene berdepschrift tegen de weigering van directe inzage daor de Rijksarchivaria jn Friesland en tegen de welgering van herziening van deze beslis sing door de Algemene Rijkaarchivaris een splitsine in twee beroepszaken gemaakt. De eerste Zan (tegen RA Friesland! werd afgewezen vanwege te late Indiening. Daaruit volet impli- let dat de richtlijn van de Archiefdienst onjuist Is, dat hefuep up de Alpenene Tijkesarehivintia nndie is vonmbet men bij de Raad 

ven Shinbse irt err Kaum enn. 

En de Lweerde zak voncludeert de Raad dat een 1 rehlefbeheerder volgens bet Archiefbesluit (art, 22 bevoegd 1e inzage te welgeren van stukken die in slechte toestand verkeren; lij overweegt dan dat nan die beheerder unige tijd moet warden gegund om dit te kunnen heaordelen en vordeelt tenstotte dat „vaar het opzoeken, omderzaeken en vervolgens un mogelijk klaarleggen van de de aruhiefbescheiten een termijn van tweg dagen niet edig kig is. De Raad kon volgena de uitspraak niet Weep she vak daur de Stichting arnoenule bezwaren Leen inZ, omdat de &t hting aan de Kijkaarchivaris ween kuste- 
@ Van mierofilma gevrangd had, 
taprmule woei ere | Libin jn Eriegluned welbedie 

die het sure hat ruepeuhrit werg, 
Were medesletingen van de Algemene 

de vapmernksare Ta Leen Lermijn 
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LANDBOUWER EN KOOIKER DP DE KOOIPLAATS 
DNOER EE, 1855494. 

Tussen Ee, Anjum en Enqwierm vinden we 

prachtige boerderijen en eendekodier in 

een gebied wat we gewoonlijk de Kolken 

noemen. SE wed 

Een laag gebied met een vroeger slechte … 

waterbeheersing. Driftig zwaaiend met huh 

wieken vormden de windmolens een fraai 

decor. Ze moesten het lage midden drocg= 

malen, een langdurig katwel. ” 

De “Iaster Kolken! Ligt het allerlaagste, 

Volgens wijlen mevrouw À,. Castelein, ligt 

dit gedeelte zo laag, dat indien het mo= 

gelijk zou zijn om vanaf Oudterp onder Ee, 

rechtdoor te kunnen lopen naar de lester 

Kolken, men op de naald ven de schuur der 

kooigtaats zou kunnen uitkomen. Zo groot 

is het hoogteverschil! 

Een gebied dat moeilijk droog te houden 

‘was. Een grote verbetering kwam in 1931, 

toen het elektrisch gemaal op Ezumszijt 

gereed kwam. 

Tach: bleven de molens hun funktie behou- 

den. Pas na 1845 zijn de molens overbodig 

geworden en nagenoeg allemaal sfgebroken. 

|De Kolker moet eens een veengebied ge- 

weest zijn, Al in de Middeleeuwen begon 

men hier op bescheiden schaal veen af te 

\gtavén ten behoeve van de zoutwinning. 

\Hierdcar ontstonden grote openingen, pet- 

gaten, waar water in kwan staan, 

Dek de zee heeft er zijn aandeel in gehad, 

het. zeewater sloeg geregeld over de toen 

lage zeedijken, 
Wat er ontstond laat zich raden, het 

entetaan van een kleine binnenzee waar 

het soms geducht kon spoken. Door harde 

wind werd het zeewater opgezweept en 

torgde ervoor hoe brokken van nog niet 

afgegraven veen werden weggespoeld. 

In de herfst. en winter stond de Kolken 

(een naam die voor zich spreekt!) onder 

water. In het voorjaar werd er weer druk 

gemalen, zodat het land in de zomer weer 

draag kwam. fen kon er dan weer zijn hooi 

gean winnen. 
We schrijven het jaar 1870, Cornelis Hed- 

zers Castelein neemt het boerenbedrijf met 

de eendekooïi over van Jan van Asperen, 

die getrouwd was met een Grietje Sytema 

uit Ee. EE 

Nog steeds bevindt zich in de voorgevel 

van het woongedeelte van de fraaie kop- 

hals-rompboerderij een grote grijze steen. 

tp den 26-5-1856 heeft Grietje Sytsme oud 

20 jaer den eersten steen aan dit gebouw 

geleod", 
Volgens de heer K. Boersma, voormalig be- 

woner, moet hier op deze plek voordien 

een klein woonhuis hebben gestaan. 

De eerste bewoner van de Kooiplaats stond 
volgens overlevering in het dorp bekend   

“ten van de uiteinden der plank, De men tiep 

‘vervolgens snel weg en verschool 

[Hij grinnikte al bij voorbaat. 

‘kwan plan over te steken. Alle drie hetra- 

dzo’'n rustige plek opzoeken, Cornelis laomt 

lais een excentriek man, Wellicht is het 

verhaal bekend, hoe hij zich elke dag erger 

de gan het feit dat dtie kinderen de plank 

over liepen die over de boerderijgracht Îag4 

Op zekere dag legde de maan een steen onder 

zich ach- 

ter de stalmuur. Warneer zouden ze komen. .? 

AL met al zijn verwachting kwam uit. De 

kinderen kwamen weer aanlopen en waren Weer 

den de wankelende plänk en. jawel hoor, alle 

drie vielen nu met plenk en al in het water. 

De kooiker liep snel weg zonder te helpen, 

Ze moesten maar zien hoe ze er uit kwamen! 

In 1870 vertrekt het gezin naar Warga. 

Cornelis Hedzers Castelsin, afkomstig uit 

Huizum, is gehuwd met Dieuwke Deelstra, 

Reeds vaór 1537 vinden we zijn voorouders 

terug onder Oudega als landbouwer en kooi- 

ker. Hier onder Ée, kan ook hij en zijn nä- 

komelingen het oude vagelaarsbioed uitle- 

ven, "buorkjen, fûgeijen, jeijen en hat 

de hän foun om ko dwsen", 
Vanaf augustus 1870 tot en met februari 

{maanden van de vangsttijd) 18%, vangt 

hij gemiddeld wel 10 eenden op een dag. 

Een familielid die cok kooiker is, DEES- 

teert het in die jaren om gemiddelo elk 

jaar tussen de 1900 en de 2098 eenden Le 

vangen! 
£ Morgens loopt Cornelis met een eumer tuef   naar de eendenkooi, In de eendenkoaoi heerst 

gen doodse stilte, zächt ruisen de bladeren 

aan ‘de bomen die rondom de vijver (koaî- 

dobbe" } staan, 
Het is dan cok geen wonder det de eenden 

met de emmer turf naar het Fwerhok" of 

Uyphok! en qluurt door een smalle opening 

die in âén der wanden is aangebracht naar 

buiten. Nauwgezet volgt hij de bewegingen 

en het gedrag van de eenden die zich in de 

kooi hebben meergestreken. Hij is aan het 

observeren. 

Zijn er een 1COU eenden sanwezig: dan kan 

hij met het eigenlijke vangen beginnen. 

Het geelschtige kooihondje met zijn fraaie 

pluimstaart (geen zwart hondje, daar zouden 

de eenden van schrikken) wordt door de 

kooiker Josgeleten. Intussen staat hij met 

de rokende turf öchter de rietmat bij één 

van de vier vengpijpen. Door de rokende 

turf ruiken de eenden de mensen niet. Het 

kooihondje maakt de wilde eenden nieuwoieri 

en lokt ze met zijn mooie staart in de vang, 

pijo. Het hondje loopt op een zeer smal pad 

langs het water (een kanaaltje dat zich in 

de vanogpijp bevindt), De eenden worden van- 

uit de dobbe in de vangpijp gelokt, Het 

smalle pad waar het hondje loopt wordt 
Upounsbank" of “tinpaed" genoemd. zl     

  

De vanopijp is gemaakt van takken, geas Eh |



  

riet en loopt vanaf de dobbe breed en gin- 
digt op het “koaihient smal. 
Cornelis lcopt intussen verder langs de hoge 

rietschutting "it hoerdersket", Oe “nuete 
einen! (makke eenden) doen dienst als lok- 
genden. Zij zwemmen voorop, de wilde sen- 

den, slobeenden, smienten en wintertaelin- 
gen valgen, 

|Het voer W't nôt! (veelal haver en tarwe- 
korrels) wat de man een dag te voren al 
heeft uitgesttocoid, wordt door de eenden 
opgepeuzeld. Ze bevinden zich inmiddels in. 

het laagste, lage gedeelte van de pijp. 
Inmiddels trekt de kooiker vanachter de 

rietmat aan een touw waardoor een luikje 
naar beneden gaat "it flapke", Het “flap- 
ke" vormt de scheiding tussen vangijp en 
vanghek (bak). 
De eenden zitten nu dus in een kleine vier- 

kante ruimte, het vanghok, Ân het Fries 
Henipgel! of Noluüpe", Ze zitten nu zogezegd 
in het hal van de Leeuw en kunnen er dus 

Iniet weer uit, Dan komt Cornelis te voor- 
schijn. Hij trekt het houten luik omhoog, 
ijs. zich hoven in de halve meter hoge bak 
Laes inci. 

‚Je seren worden bang en widd ea wilden 
fapsiiesen, Alleen de "flecht”, alle makke 
jaan der. die bij de kooi horen, gewend aan wat 

É 
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leo an zaate, blijen rustig zitten en eten 

FABEL DOF: T2OT 

le urnen eigenlijk deze mekke zenden zien 
als het personeel van de kooiker. 
eens koet de kleinzoon van Cornalis, Melle 
vastelsin een “flecht” in zijn kooi ge- 
shoscd hebben van een 2000 eenden! 
Eb voor één worden de eencen uit het vang- 
hok gehaald. De vleugels worden over elkaar 

hezageslegd, zodat ze hun Fwjukken” niet meer 
uitslean, en worden ze vervolgens met een 
halve slag de nek omgedraaid, 
Een handigheidje die lang iedereen niet bezid 

Allsen de makke genden neemt hij mee naar 
de boerderij, daarna verkocht aan de familie 
Van Asperen, die in Leeuwarden zen poeliers” 
gedrijf uitoefent. In goede jaren kunnen 
eenden prijzen opbrengen die kunnen schomme- 

len tussen de 75 cent en een gulden. 
fo gaat het boerenleven voort, jaar In jaar 

uit. Wanneer er tijd over is, bindt hij de 
schaatsen onder en sportief als hij is, 

schaatst hij over de velstochtsloten en vaar- 
ten waar het noordoosten van Friesland zo 

rijk aan is. 
De schaats vormt in de winter een uitstekend 
vervoermiddel. In de herfst worden schouw 
en tjotter gebruikt, in de zomer en voorjaar 
gen door een paard getrokken baksiede, die 

zouel voor het ijs als voor het land ge- 
schikt is. Vooral wanneer de "reden" tot 

blubber geworden zijn, glijdt dit type slee 
snel over de weke modder, Het wonen op de 
Kooipleats is den ook het vaak geïsoleerd 
zijn van de buitenwereld, 

  

JZoan Ruurd neemt de boerderij en kooi over 

Men moet het dan vok gewend zijn, wil men 
er zich kunnen thuisvoelen. Cornelis Hed- 
zers is 22 jaar lang onafgebroken kooiker 
geweest, hij overlijdt In 1882. 

en overlijdt volgens de rouwbrief op 27 
juli 1804 op AÁ- jarige leeftijd. 
Daar hij ongetrouwd bleef, neemt zijn 
schoonzuster en tevens nicht Rinske Melles 
Castelein met haar kinderen de boel over, 
Verhuurders blijven de Wan Asperens uit 
Lee warden, waarmee in de loop van jaren eën 

hechte band gegroeid is. 

In augustus 1811 overlijdt Rinske Melles. 
Vanaf mei 1912 wordt als kooiker genoemd 
Melle Arends Castelein. 
WIn tûke koaiman! die nu jaren geat maken 
waarbij het mogelijk wordt om de huur te 
betalen uit de opbrengst van de kool 
in de herfst van 1912 vangt. hij de eerste 
eenden en neemt ze mee naar de boerderij. 
Op het erf trekt hij met behulp van een 
schoenhaak de ingewanden eruit. Dit om be- 
derf tegen te gaan. Daerna worden de eender 
in rijen naast elkaar in de melkkelder ge- 
legd, hierna worden ze in gevlochten korver 
gedaan …„ Bij elke korf wordt er een eend dà 
bek opengedaan en wordt er een papiertje ind 
geduwd met de juiste hoeveelheid eenden, 
Net paard en wagen worden ze naar bet Steer 

vak onder Ee gebracht en daarna per schip 

naar Leeuwarden gevoerd. 
Op 21 mei dient de huur van het land, kooi 
en Koocipleats betaald te worden. 
Elk jaar haalt Van Asperen persoonlijk de 
huur op. De lange Goudsche pijp werdt door 
Melle uit het rek gehaald en op tafel in de 
voorkmaer klaargelegd. Onder het genot van 
een welgestopte pijp worden door de Landhee 
en pachter allerlei dingen uitgewisseld, 
over het weer, Sfûgeljen" en “buorkjen", 
Wet als zijn voorgangers kent cok Melle het 
zogenaamde "koaïrjacht', dat bepaalt det 
het in de vangsttijd rondom de kooi rustig 
dient te zijn. Geen onbevoegde mag binnen 
een straal van 1200 meter zich rondom de 
kooi evinden, 
Deze straal wordt vanuit het midden der kod 
gemeten. 
De kooiker begint niet eerder te vangen dar 

wanheer het goed dag geworden is, zelfs op 

de namiddag is het soms nog goed vangen. Wal 

moet het absoluut stil zijn, het Kloppen ve 

een mat, rammelende melkbussen die ‘s mid- 

dags weer klaargezet moeten worden voor het 

melken, is uit de boze. Vogels zoeken nu 

juist rust en geen lawaai! 
Om mannetjes en vrouwtjes aan te duiden, od- 
bruikt Mellie aanduidingen als 
"smunte-hij" -- “smunte-eintsje!, 
Boylsturt-hij? == Ppylsturt-eintsje!. 

Elk jaar in de winter wordt de vijver met 
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[in het voorjaar kunnen er zeker 150 eende- 
korven in zijn kooi voorkomen, De korven 
worden doorMelle zelf gevlochten. 
itn rei 1934 wordt hij opgevolgd daor zijn 

ikén na jongste broer Anne Arends. lok deze 
lulecht zijn eigen korven, waarin de eenden 

ikun eieren kunnen uitbroeden. 
‘Gedurende de oorlogsjaren houden de Duite 
‘sers de kooi neuwiettendinde gaten. Het 
\zou een goede schuilplaats voor onderdui- 
‘kers kunnen zijn! 
iUpviiegende eenden verraden de Duitsers 
met hun zoekakties keer op keer. Anne 
brends blijft tot in 1843 kooiker. 
Volgens het legsat van de op 18 augustus 

1042 overleden Dopke van Asperen, laat hij 

in 1844 de kooi na aan de Vereniging It 
Fryske Gea". (Het Friesche Landschap), ge- 
vastigd te Leeuwarden: 
a. de drie Eendekooien behoorende tat 

mijne Kooiplaatsen op OUDE MIEDEN 
onder SUAWOUDE, onder EE an BNMJUM, 

    
  Reeds váór 1540 was de kooi als zodanig 
  in gebruik en komt hij voor op de Schota- ee 

nuskaart van 1654. OPROEP 

In 1843 heeft dus de gigenlijke over- Van de heer Ge van Beek uit Bennekom 

dracht van de kooi aan het Fryske Gea kwam sen verzoek om nadere informatie 

plaatsgevonden. Drie jaar later vertrekt jover bepaalde personen nodig woor onp 

Anne Arends en wordt. opgevolgd deor ce derzoek naer zijn voorüuders uit de 

heer K. Boersma, die het kooikersvak al omgeving van Dokkum, Gezien afstand 

niet meer zal gaan uitoefenen, en tijd vreegt hij gegevens OURT OB 

In deze tijd kent het woongedeelte In de navolgende personen: 

. 1 - mn : 

Uhals® nog een melkkelder en in de "kop Freerk Jelles Brouwer, gebe 1781 te 

  
een woonkamer met tuee beosteden, voorzien Dokkum, overle 1852 te Koten 

van fraaie paneeldeuren, Jelle Freerks Brouwer, gehe 1780 te 
De schuur is nog met pannen gedekt, de Dokkum, everl voor 1852 (2) 

bintstijlen (fbynten*) die nu nao aanwezig gerritje Metses of Meintes, overl. 
zijn, zijn gemaakt van het keiharde Ame- “voor 1852 (2) d 
rikaanse grenen. Uok de fraaie gele "fjÔr- (an Durks Hiemstra, gebe 1789 te 

harne" is nog aanwezig, tot Ân 1843 heeft Foudgum, geh. met 77 
deze vlak bj de voordeur gestaan, later Burk Jans (Sybea} Hiemstra, geh. met 
verplaatst near de huidige plek waar het Oleuwke Teunis, overb voor 188607 

met dezelfde materialen en in dezelfde pieter Hendiiks Postma, geh. 1780 te 

stijlis opgetrokken. Tegenwoordig wordt Gokkum, over. 1848 Dantumeawaude 
de boerderij bewoonddoor de familie W. Hendrik Feddes, gebe 1792 te kb 'den 

Dijkstra, gehe Grietje Pieters Dentuma, 

Hiermee eindigt ons verhaal van een lange geb, 1782 Dantumawoude 

traditie, van “koaeiman en boer” die kooi Pieter Raelofs, gebe Murmerwoude, ; 

en Kooiplaats zo lang, tot in 1843, heeft gehe Tjetske Tjetsana te Bkker-i 

gekenmerkt. waude 

Met een woord van dank in het bijzonder eanFfokke Ruurds, geh, Jitske Fokkes Èw ; 

Familia Siegersms-Van Gsperen, dhr. T. Raard i 

Rispens, dhr. K, Boersma, Gemeentearchief Hermanus Atsa Inia, geb + 1672 be Í 

Dongeradeel, Vogeimuseum Dokkum en familie Dakkum, overle. Tietjerk +765 ; 

W, Dijkstra, Atse Hermanus Inia, geh, Cornelia 
Augustinië Rlskinge, Fransser 

Dit verhaal is ons ter beschikking gesteld 

door D.A. Zwart, Tibsterwei 32, 8151 ER te 

Ee, wiens grootvader Anne Cestelein was. #G van Beek! ! 

Hiervoor onze hertelijke dank, Redaktie zi 

Gesrtne reakties aan de redaktis num      
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lu det vorige steuper HErt BET 

veltentae bedenliisk betoctt, 
dis wij hierbij in stfabztische 
ve zörde laten volgen. 

AAITSHA KH, =FÙ dartsna 

Kaatsuedetr „NOF 
Brhaatswedatr.v. 

5, Flantiaga, 

EERGENA L.J, =FO Weidensar 

Elck Joen A, -FU de Boer 
vele twartierst. 

BOER Ja Srslensene den Laars 

BEUKA E, -FG Bouma, ioodsea, 

Ì ' Rusia, Ikark,Bewie 
CUPERUS 6.  -FD Cugerue,Ayaalra 

DAASKA 5, BELET GENE EET, 

FRHNER A, =bezch, orgels 

HANIA Ej. esther rnarmeneradn 

KRRHSMA 0.  =Yryuilliae brand- 

wear in OO,ND, Jekk 

Geref .kerk batkaa, 
Veerdiensten van 

de waddenzee en 

de zuiderzte, 

M.Friesche Lokaal 

Snoorwen Hij. 

Industrieie snel” 

seour lijnen. 

Kloosters et 

diverze F5, 

HEERINGA J,8,-FÜ Heerinas 
vale taa.jn KOE, 

=kesch HA kerk Halm 
FO Berrena. 

dREER D‚J,de -FO te Jager, ortsaa 
Bruniz,de Graat, 
Eilander,Konner en 

Kingas. 

FR de ione MD 

Beret cark Hes. 

Inworers van Kes. 

SENSELIND hb. — oss sarses seeden 
JCUEMA TY, =F0 Jousma in DE, 

FÒ de Eract 

Fi Fauzinza OORD 
FU Tilea Ferk, teel 

KERGHA BA. oanvaseenenaernrnn: 

ELDEHAR D= nnenne 

ELGOSERA B‚R‚-Pest ir HI Fricst, 
KELGDSTRA F, =FO Elrosira, 
KLO H.ed FB vd Kooi-lostruit 

LEBSTRK Th, esn vrinden En 

LES B‚Rovd  =FD wd ter Hôfries) 
FO Huizinga EN 

Oe EN 

LUBENA JE, =sseeeesovenene 
NOORDRUIG FAR oenen ee u. 

KERRENA 5, 

JONS 5de 

  

COROFFEL FE.  mnserenerssereren 
SCHAAFBERA das onsen enanrssern 

SEAGHAN EF, -FE Buwalda 

FO Slagsan, Jaarsaa 
=FD Seit, vloek, 

Beens, Schoorstra. 
vele famin NOFr, 

Gainga's in NOFr, 

SMETS E‚ 

BOEPRDER P, -Kerkelijk grand- 

beiit te Holwerd. 

berkalijke bezitt. 
en Polderdi iken. 

TIEEMA-vd HERFF 

=ED Tienda, lijsma. 

FE Baenstra, 

Fl vd Hertf, 

TIERWRG 3,v FE vó ikaag. 
TOLSMA fl. =Brande, UM: jterk 

Huizen O-Mijkerk, 

FO Keaistra OD 
Ertikelen derpskr, 

FÙ Hiesztra 

FURENERE 8, -FO Tarensga. 

VISSER F.E, =rsonaoanarsnsenene 

Wis D.F, =hyizen in Dokkum, 

Kloosters in Frl. 

WEGER HAJ de -FÙ broes. 
Vissers en Schip- 

pers beiden te 

Paszens/Maddergat, 

„FO ve Werft, 

FI Hodtean, 

FG Panbakker. 

=FC vd Nertt, 

FÒ Staverinuús. 

FO Rieistre, 

FD de Graaf-Tietj, 

FO vd Hartf, 

FE vi Waed, 

FO Rispen, 

FB Bosmarbard rije 

=F vd Herft. 
FO ve Kooi 

WIJBENER Jm onee eere 

WIST Th. Serrana ens band 

ZWART D.A, =Dbaa sathe te Ee. 

Mellaaa satke te 

Dosirum 

Kaag ever Frl, ibe 

EEL, 

Soer en Keciker Sp 

de Koeiplacts Ee, 
Ee in nude ansicht 

kaar ten, 

Ee in vrgelvlecht, 

de Koune fan Ee, 

eubl‚in de NDL en 

Eat tunerkrant, 

HEKEF Dvd 

HEBEE F‚vd 

HEREF Jud 

BERFF Lord 

Gp dere wijze hepen We eet VET 
zicht geoeven te hebben, gaar Ben : 

zijn voorderl mek kan doen 

Keen gerust kontact op, Vele 

zijn genegen een ander fe helsen 

on cp die ganier een hobsy tot 

BE SUCCES te takEN. 

Tat slot geven HE ûp verzoek 

van enkele laten de zdresgen 
en tel.nr"s van hek bestuur: 

voorz: dhr,E.Satts Rugebaistr.if 
GERSEE Dokkum, E51 20-4408 

zeer « dhr.ä.Talsma brte Ein Ib 
BIJTEN Mijkerk, ALA TS 

penn + dhr,JS Heeringa Fennewel 
27, GikalE Hontea' vithuran 

BSA LBT, 

  

  
DPROEP | 

Zoals u wellicht al 
weet, helpen de drie 
bestuursleden en Dik 

de Jager het dienste 
doend gersoneel ep de 
dinsdagavenden met 
het werk op de leeë= 
zaal. Dit helpen daor 
leden van de vereni= 
ging bij het werk op 
de disndagavanden is 
eigenlijk een voorte 
vloeisel van het stij 
gende aantal bezoeker 
op de dinsdagevonti. 

Het was niet meer Èe 
doen voor het enz: per 
soneelslid det dienst 

had, 
De vereniging heeft 
hulp aangeboden: slkel 

avond was volgens sen 
schema Gén van de viet 
gencemden assiaten:! 
Het aantal bezoekers 
stijgt nog steeds za= 

dat genoemde helpers 
niet meer aan eigen 

werk toekomen, Een on 
lossing zou zijn ais 
nag vier leden huig 
willen geven, zodat 
men Gân keer pet mad 
dienst heeft, Heid u 

  

aan als essistent! tt 
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De Kadastrale Atlas Fryslân 1832 en de Pleatseratlas fan Fryslân 

Enlieding 

Begjin 1987 is üe Fryske Akademy úteinset mei in nij projekt 

cangeande it útjaan fan in Kadastrale Atlas 1832 en ín Pleatsa- 
atlas foar aìle gemeenten yn de provinsje Fryslân. Op dit stuit 
wurdt der al drok werke can de earste atlasdielen, dy't vn 1988 
ferskine sille. Yn dit artikeltsje wol ik graach it ien en Gar 
ver dat atlasprojekt fertelle. Eerst sil beskreaun wurde wat de 

Kadastrale Atlas en de Pleatse-atlas krekt ynhâlde. Därnei wurdt 

oanjûn wêr't de atlessen foar brükt wurde kinne en hoe't de 
atiasútjefte ta stân komme sil. By dat lêste wurdt ek oanjûn op 
hokkar wize yrteressearre frijwilligers can dit projekt meiwurkje 
kinne. 

Kadastrale Attas 1832 

Sünt 1832 bestiet der yn Nederlän in Jannelik Kadaster, It ds 
wnfierd om twa doelen te berikken. It foarste doel wie in 

rjochtfeardige heffing fan belesting mooglik te meitejen. Gant 
1832 wia it heffen Fan belesting op grünbesit regionaal en 
pleatslik faak tige ferskillend en fol mei Gnbiilikheden. 
De wetjouwing yn de Napoleontyske tiid brocht dêr feroaring yn: 
der moast in lannelik systeem fan ienfoarmige belestingheffing 
vafierd wurde. It twadde doel wie 1t skeppen fan rjochtssekerheid 

vangeerde eigendom en alle saaklike rjochten op ûnreplik guod. 
Pat wol sizze dat elke eigner fan in perseel tenei krekt witte 

soe wat aines wie en wâr't it presye lei. 
Gm dy twa doelen te berikken moast der in grutte administrsssje 
opboud wurde, ay't sa'n fcarm krije soe, dat ek lettere 
feroaringen yn eigendom dêryn ferwurke wurde koene. Om dat 
allegear foar inoar te krijen moast der gäns wurk dien wurde. Yn 
guon gebieten waard al yn 1812 in begjin makke mei it opmjitten 
fan perselen grün. Yn in verieoade fan KkKrapoan tweintich jier ia 
hiel Naderlân troch lämjtitters yn kaart brocht en ie de 
eigendomssituaasje en de kultuertastân optekene. By einbesiút is 
de stän fan saken yn it jier 1832 as útgongepunt keazen. Dat wol 
sizze dat elle gegevens, ek dy't al earder opnommen wiene, dus 
nei de tastân vn dat jier aktualdisearre binne. It Kadaster fan 

1832 jout dus de tastän yn dat jier wer. 

Da Kadastrale Atlas dy't no úejûn wurde sil Onfettet de 
publikaasje fen de gegevens dy't by it offisjele ynfderen fan it 
Kadaster yn 1842 optekene binne. Yn de atlas wurde op it sanaemde 
A-3 formaat farlytse kepren opnemmen fan alle oarspronklike 
kadssterkearten fan 1832, de saneamde Minútpleans. Öp dy 
Minútplans hawwe de perselen grün, gebouwen, hiemen, wegen an 
wetterlopen allegear in apart nûmer. Yn in begeliedend boekje 
wurêt in register opnommen mei foar elk nümere perseel allerhanne 
gegevens. It giet dârby om namme, wenplak en berop fan de einer 
fan in perseel en om de grutte, it socarte gebrük (bygelyks his en 
hiem, timmerskuorre, greiëlán, boulän, bosk, reidlän ensfh,)j en 
it belestingskift, dêr't it oanbelangjende perseel yn oansleirn 

waard. Dy gegevens komme út de saneamde Oorspronklijk Aanwijzende 
Tafels (OAT's), tejokke boaekwurken, dêr't yn 1832 dat allegear st 

hänekriËft yn optekene is. 
Ge Kadastrale Atlas bestiet dus ût in stel kaarten en in boek. 

Be



De Fleatse-ätles 

Yn de Pleatse-atlae wurdt it grûnbesit om 1700 hinne yn 
Fryslân vn kaart brocht. Op grün fan pre=kadastrale 
grünboekhäldings, dy't yn dizze provinsje bewarre bleaun Hinne, 
is it moogìik foar elke oritenij en elk doarp krekt yn Kaart te 
bringen hokker perselen grûn by hokker pleats heerden. De pleats 
wie eartièds yn Fryslân de wichtichete ekonomyske ienheid en 
tagelyk ek de lytste lenheid där't ûnderskate bestjoerssystemen 
op basearre wiene. De gegevens foar dizze atlas helje wy út de 
saneande Floreenregisters, in grûnboekhâlding, dy't tusken 1706 
en 1858 periodyk opmakke waard, Omdat de pleatsen fan 1700 
fiskaal as deselde jenheden bestean bleauwen cant healwei de 
njoggentjinde ieu en omdat yn de lêste kohieren fan 18358 boppedat 
oanjûn is hokker kadastrale nümers by in pleate hearden, ie At 
mooglik mei hele fan de earderneamde Minútplans krekt te 
rekonstruearjen heokker grûn om 1700 hinne by hokker pleats 
hearde. Dat sa'n rekonstruksie mooglik is, is eins hiel unyk, 
Allinnich yn Fryslân hawwe wy nammentiik in tal boarnen, dy't 
inoär sa oerlaapje en dy't boppedet can de gegevens fan it 
kadaster keppele wurde kinne. 

Mei de nijsnsamde besitsrekonstruks4e kinne wy IyKkwols noch 
fierder ym de tiid tabek gean. Troch pleatsentmers ût de 
Floreenkchieren fia jin oantal gegevens te keppeljten can 
pleatsenûmers út da Stimkohieren -— dat binne regieters fan 
stinmhawwende pleatsen, dy't op ayn betiidst fan 1640 datearje — 
kinne ek de eigners en brûkers fan pleatsen yn 1640 geografysk 
krekt teplak brocht wurde. 

Pe Pleatse-atlas sil bestean út An boek, dêr't foar elk 
doarpsgebiet fan in gritenij kaarten yn opnommen binne, dêr't op 
yntekene is hokker grûn by hokker pleats heart vn 1700. Dêrnedist 
steane der listen vn dat boek, dêr't foar elke nûmere pleats û.o. 
de namsen fan eigner en bräker yn 1640, 1700 en 1858, de grutte 
en it bedrach dêr't de plaats foar oanslein waard, va Beskreaun 
wurde. Boppedat wurde noch in tal bysùnderheden opnomnen, Ajk as 
oantsjutting fan de begrinsing, pleatsenammen en toponimen, foar 
safjier at dy neamd binne jm ien fan de kohderen. 

Wize fan Gtjaan 

It doel fan dizze atlas-ûtjefte is in cantal wichtige 
histoaryske boarnen maklák tagonklik te meitsjen foar elk, dy't 
troch syn berop of út leafhawwerlij dwaande ia mel it bestudearjen 
fan it ferline fan doarpen, stâden of kriten pn Fryslân. Mei 
dizze atlassen krije jo, om samar te sizeen, de unike histoeryske 
boarnen this. Dat it hjir om unike boarnen Giet docht wol bifken 
út 1t feit dat der fan bygelyks elk Minútplan mar ien eksenptaar 
bestiet. Dy Kaarten wurde hawerre by de Tajinst fan it Kadaster, 
Omdat it om bosrnen giet dy't net sa maklik tagonklik binne, 
wurdt der mar kemseiden gebrûk fan makke. Dat is spitich, wert it 
binne hiele wichtige ynformaasjebearnen,. Wy hoopje dat de út á: : 
fan dizze atlassen cantrûúnt ta ûnderskate pleatsiike histoaryske 
stüdzjes. 

Wy stribje der rei dat der oer testen jler foar elke gemeent 
yn Fryslân in atlas ís. Alles meiïfnoar sille it 1 dislen werde. 
Ien atiasdiel hbeslacht meastal ien gritenij of gemeente. Gucn 
iytsere gemeenten, benammen de stâden, sille yn ien bondel 
publisearre wurde mei in buorgemeente. Sa is it doel de 
Kadaseteratlas fan Dokkum te keppeljen oan dy fan Westdongersdie:. 
Hiele grutte gemeenten, dat wol sizze mei ín grut tal Minbtplenr 

     

 





en in grut tal perseelnûmers, sille yn twa dielen publisearre 

wurde moatte. Foarbylden dêrfan binne Ò,O. Wûnseradiel en 
Weststellingwerf, 

De Kadastrale Atlas én de Pleatseratlas wurde hieltyd 

kombinearre yn ien portefeuille útjûn. Sa'n portefeuille befettet 

dan sa trochinoar 40 à 50 kadasterkaarten, in boekwurk mei de 
perseelsbeskriuwingen en it boek med de Pleatse-atlas. Om it foar 
elkenien mooglik te meitsjen sa'n atlas oan te skaffen wurdt der 
nei stribbe de prids op meksíimaal fyftich gûne te hälden. Dat 
lêste des Iykwols allinnich mar mooglik aa frijwilligers herren 
der foar yneette wolle in wichtich part fan it wurk foar de 
atlassen te dwaan. Dêroer sil ik fierderop noch mear fertelle, 

As bysûnderheid is dan noch te melden dat alie kadastrale 

gegevens yn in saneamde 'data-bank' yn de kompjûter fan de Fryske 
Akademy opslein wurde. Mei bepaalde kompjûterprogramms's kinne 
letter ûnderskate seleksjes makke wurde út dat grutte bestân fan 
gegevens. Wy Kinne allerhanne fragen steile, dêr't de kompjûter 
ús dan yn koarte tiid it antwurd op jaan kin, Wollie wy bygelyks 

witte hoefolle hektare beosk der yn 1832 yn in gemeente wie en der 
hoefolle perselen dat ferdieid wie, dan kin de masjine ús it 
antwurd yn hiel koarte tiid presys jaan. In oare mooglikheid 1s 
bygelyks it meitsjen fen in gersjoch fan nammen fan alle 
grûneigners, al as net alfabetysk of oardere neffens omfang fan 
harren grünbesit. De mooglikheden binne grut. Jo kinne fansels út 
de registers sels sokke fragen ek wol beantwurdzje, mar it 
neirinnen fan alle kolommen en it opskriuwen en optellen nimt in 
hiel soad tiid. Boppedat fersint de kompjüter him net. Mei de 
mooglikheden dy't it gegevensbestân pn de kompjüter biedt kin de 
Fryska Akademy ündersikers letter dus ek in tejinst bewize. 

Wär kinne de atlassen foar brûkt wurde 
  

De atlassen kinne aanst foar in ferskaat fan stûdzjes brûkt 
wurde. Ik neam sa mer in tal foarkbylden: 
= ûndereyk nei de skiednis fan doarp of krite: 
„ de skiednis fan pleatsen en Llänbouskiednis: 
—- ünderseyk fan eigendomsferchäldingen: 
„ stúdzje fan de bewenningsskiednis fan in bepaald perseelt 
- ündersyk Ean delsettingsfoarmen of doarpsplattegrûnen; 
= genealogysk úndersyk ensfh. 
Bogpedat kinne de kaarten hiel goed brûkt wurde by bygelyks it 
ûndersyk fan fjilänammen. De kaarten hewwe sa'n formaat det der 
maklik in fotokopy fan te meitsjen is. Sa'n kopy kin dan as 
wurkkaart brükt wurde dêr't jo op tekenje en skriuwe kinne of 
dör't jo bepaalde skaaimerken op ymkleurje. 

Sa't al earder opmurken is, wurde de Kadaster Atlas en de 
Pleatse-atias tagelyk útjûn, Dêrmei krijt Fryslân in unike 
kombinaasje fan Kadastrale en pre-kadastrale boarnen iepenlein 

foar histoarysk en histoarysk-geografyak ûndersyk oer in tiidrek 
dat rint fan de njoggentjinde ieu tebek oant de lette midsieuwen, 
Wat besitsrekonstruksje oangiet biede de registers en kaarten fan 
1700/1640 nammentlik ek de mooglikheid fierder yn de tiid tebek 
te gean. Dat kin troch ferbannen nei te gean mei de Registers fan 
Canbring fan 1511 en it Benifisisalboek fan 1543. Fierdere 
stúdzje biedt sels perspektiven foar rekonstruksje fan it 
grûnbesit fan adel, kleasters en tsjerke yn de Midsieuwen. 

dr 
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Hoe komme de atlasten ta stân 

Mei dit atlasprojekt kin van twa fan de doelstellings fan de 

Fryske Akademy foldien wurde. Oan 'e iene Kant sjocht de Fryske 

Akademy it as in taak boarnen foar ûndersyk tagonklik te maitsjen 

troch publikaasjes an oan 'e vare kant wol hja ek graach sneupers 

en oare ynteresearre 1ju aktyf by har wurk belûke. Met dit 

atlasprojekt kinne 1ju dy't der niget can hawwe as frijwilliger 

meiwurkje oan sa'n boarnepublikaasje. Hja kinne meihelpe gegevens 

cer te nimmen út de varspreonklike boarnen, benammen út de 

Oorsprenklijk Aanwijzende Tafels foar de Kadastrale Atlas. Us 

ûnderfining oant no ta is, dat de Erijwtiligers dat oernimmen fan 

dy gegevens med in soad nocht dogge. In stipe dörby ie dat jo 

dwaande binne mei de beoarne dy't giet ver de eigen, bekende krite 

of At eigen doarp. It ie tige nijsgjirrich om te dwaan, sizze hja 

allegear. Boppedat binne jo dwaande mel eat, dêr't jo fan witte 

dat der as resultaat Ean jo ynspannings in publikaasje út 

fuortkomt. In publikaasje dêr't ek oaren, sawol yn eigen gemeente 

as d&rbüten, plezier oan helibje en harren foárdiel met dwaan 

kinne. 

Foar it safier is dat de atlaadielen fen Dokkum, East- en 

Westdongeradiei ferskine, moat der noch hiel wat wurk dien wurde. 

Ik hoopje dat der Onder de lêzers fan Ait blêd minsken te finen 

binne, dv't as frijvilliger harren bijdrage oan dit projekt 

leverje wolle. Op hokker wize dat kin en wannear't dat barre moat 

is in saak fan cerlis mei de Feriening fan Amateur- 
Argyfûndersikere Dy At Gemeente-argyf yn Dokkum. Omdat der in 

soad gegevens oernonmen wurde moatte soe it it moaiste wêze oe 

der in flinke plasch oan 'e alach giet. De gemeente 
Eastdongeradiel hie bygelyks krapoan 9200 perseelnûmers, Doki 
sa'n 2000 en de gentente Westdongeradiel goed 7700. As jo witir 

dat der fan elk perveel teien gegevens cernonmen wurde, dan 

betsjut dat al med ul ín hiel soad gegevens! Mei it oaernimmen tan 

al dy gegevens binn: de atlassen lykwols noch net klear, Foer de 

Pleatse-atlas mcatte bygelyks noch kaarten makke wurde mei foar 

elke pleats it grûnbesit en dy moatte dan noch ris kraas teken: 

wurde. Alle gegevens en teksten moatte yn de kompjüter pnfter: 

wurde, it setwurk makke en de korreksje útfierd. Sawol troch &z 

frijwilligers as troch de by it projekt belutsen meiwurkere inn 

de Fryske Akademy miat Jus noch hiel wat út 'e wei set wurde 

foardat de Kadastrale Atlas Fryslân 13352 en de Pleatse-atlas #4 

Fryslân, de dielen "BEastdongeradiel” en "Weetdongeradiel-Dokkum", 

fan 'e parse rölje inne. 

   

Jacob H.P.van der Vaart 
koördinator atlasprvjekt 

Fryske Akadeny, Ljouwert. 

URAAG en AANBOD: 

r à ze Er Ae 

mannen 
nmr nennen erebaan NN kj 

Dhr.E.Smits, bezig met de ESINGR!S in Nootd-Doet Friesland vraagt Om BUIE 

Fato's en/of pepteren met betrekking kot deze naam. 

Tevens gevraagd gegevens ven DIEK HENDRIKS OSINGA,geb. NES ca 1736, hij 

was gehuwd met SAAKJE SIPKES. 
eer 

Wie kan mij meer vertellen over SIOERD WIJBES OSINGA, gehuwd te Dakkum 25 

E8-06-1721 met BIJKE TJIPKES, 

Sjoerd was burgemeester van Dokkum in 17356 en 1784. 

uw reacties greag : Rugebolstreat 13, BIGIEG Dokkum.  
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1 tartsad He Reidaar 7 SiEi KS Dokkus 

1 Bergem ld, Mi jkuorren 26 GIJT B} Gaster-Nifkerk 

3. Boer J, en A. de Anjelserstraat b RIAS EE Enkkua 

& Boer J.de Eelaan } BEM JE Dekkug 

5 Beuaa ô. Waling Dijkatrastr. 2 9151 Ak Holwerd 

& Cuperus 6. Lanegtoustermei À Jaster-Hijkerk 

7 Daasts b. N‚t,Hatenastraat 21 bGiekerk 

dg Fafner h, Houchorne 1 GIEL HT Pokkus 

3 Hania 3J, Enmitatiusplein 13 Bi8i … Doikus 

if Karnsoá Dd, dasaijn 24 Big KR Totkup 

1 Keeringa J.5, Fennewei 22 GEA LE Hamtureruitduren 

12 Herrema G. wan Rriwawen E Holwerd 

Hd Jager Dd, de Tuiderbalwerk Lil ‚ bokkue 

iä dong bede Wiesterwel 2E EE: 

15 donaeling 5, E‚dekkerstriitte #8 Betslamier 

Ib dousaa Ì, Dr, A.Flesaanloane 18 8263 PH Veenwouden 

if Kingma E.A, Woudweg 41 … Datkus 

t8 Kloksan b, Brakoe: 8 Datkunt 

9 Kfoostra ER, Hesterdinpswal 16 ‚ Koilua 

2 Kfanatra F. Westerdiepswal ië ‚ Kotten 

2 Kooi H.vd Boterhiaenstraat 13 Gif EL Dokkue 

27 Leusink Th. Langgrawsterwei 3 „ Baster-Aijkerk 

2E Ler B.A,vd Bloedbaar 24 BIA2 CH Drachten 

A Luteaa JB, Canghursenstraat 57 BIM HT Eokkum 

5 Koordhuis F.A. H ì Úrus 

2 Rotel F, Born 5 ‚ Prachten 

7 Schaatstra }, Fuldactraat 5 GIRL KE Dokkua 

28 Zlagsen F. Traubadourshof 52 HL TU Eassenkein ï 

2 Baits E, Rugebatstraat 19 KIEL EE Vekkoa | 

38 Soerboer P, Kearnsinne Ê HiEt KR Holwerd | 

2 Tiesaarvd Herik Fan3.H, Voven Goghstraat 22 2583 AN Oeostgeest … | 

32 Tilburg Sven Vlessuarkk 54 Pakkue ; 

35 Tolsea R, Luyks Ein 16 Ri SH Ooster-Nijkerk î 

A Toreatta d. Wiesterwei 15 EI 

NM Visser FF. IJsvoaal 88 Sigt XT Dokkum 

JA Vos D.F, AKilardiusetraat & vokkus : 

37 Weger G.k.J.de Fiskereraad Ì Maddergät Í 

SR Werit Dvd Guurmarkt 28 Jiet , Bakkus 

4e Yertf F.vd Hodaanstraat 57 HIER CL Hardegarijp 

A erft deud de Dijk ib Giëi KN Dexkus 

At Mertt Lord Valkstraat 24 4827 KT Arahea 

42 Wijbenge d, Skierstins 3 Veenwouden 

43 Hust Th, Baerkaap 47 AAAS HT Westerhork 

LM lwart B. Tibsterei dè Hi ER Ee 

ADN Om U AAN TE MELDEN Bor On U AAN TE MELDEN „/ BON Of 

| Ondergetekende: NAAM aeraunnteacanbenenenen Kantaktadres: 

ATTESssaarsoeretitsacseraets 

Woonplaats saassaurnrrrtkesertenee ir Des Ein 15 

- ' Bk dn : \ 31iT SH 
Maeidt zich aan als lid (& f 15,- per Jear; Ost fnE IKBEK 

O5I8E — 1583 

(na 18,00 vur} 
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