
REDAKTIONEEL

Bij het samenstellen van dit maartnummer was de redaktie zeer

tevreden. De hoeveelheid kopij was namelijk zo groot, dat er een

keuze gemaakt moest worden. Diverse stukken zijn doorgeschoven

naar juni. Dat betekent niet dat die minder belangrijk zijn. Bij

het vaststellen van de inhoud wordt op verschillende zaken gelet.

We willen een diversiteit in het aanbod, zowel qua inhoud als qua

lengte. Zodoende hopen we voor iedere lezer iets interessants te

publiceren.

Verder wordt er gekeken naar de continuïteit. Bepaalde artikelen

worden in afleveringen gebracht en moeten dus een voortdurend

vervolg krijgen. Zo treft u in dit nummer de laatste bijdrage van

de heer Meems aan betreffende de familie Ruijsch. Tevens wordt nu

een bronvermelding gegeven.

Dat is ook een van de zaken waar de redaktie waarde aan hecht. We

worden steeds ervarener maar ook kritischer wat betreft inhoud en

bronvermelding.

In  het  afgelopen  jaar  heeft  een  van  de  redaktieleden  een

bijzondere  ontdekking  gedaan  in  het  archief  van  de  gemeente

Oostdongeradeel. We hebben voor u als leden een verrassing in

petto  op  de  komende  ledenvergadering.  Mocht  u  niet  aan-wezig

zijn, dan krijgt u de verrassing thuis gestuurd. De redaktie is

ervan overtuigd dat velen erg kontent met dit resultaat zullen

zijn.

Betreffende  de  emigratie  naar  Argentinië  hebben  drie  mensen

beloofd  materiaal  te  zullen  leveren,  van  één  is  dat

binnengekomen,  van  de  andere  twee  nog  niet.  Daar  is  nu  het

wachten nog op. Zodra dit binnen is, hopen we u daarover meer

informatie te geven.

Tenslotte wensen we u bij het lezen van dit nummer weer veel

plezier.

Namens de redaktie,

R.H. Postma.

STICHTING  GESLACHTEN  ZIJLSTRA
Op  zaterdag  12  april  1997  houdt  de Stichting Geslachten

Zijlstra haar jaarlijkse naamreünie. Vanaf 10.00 uur worden

de naamgenoten verwacht in Restaurant "De Buitenwacht" te

Kampen. Daar zal naast het raadplegen van de vele genealo-

gische gegevens van 175 Zijlstra-families ook een lezing met

dia's over de Hanzestad Kampen gehouden worden.

Inlichtingen: IJ. Zijlstra, Molenweg 8, Putten, 0341-352530
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LEDENNIEUWS

E. Smits

We kunnen deze keer een viertal nieuwe leden welkom heten:

no.159 dhr. H. Goslings, 

       Troelstraweg 70, 8917 CP Leeuwarden.

no.160 dhr. H. vd Bij, 

       Optwizel 18, 9286 ED Twijzel.

no.161 dhr. L.A. vd Bij,

       't Skeanpaed 4a, 9287 NL Twijzelerheide.

no.162 dhr. D.R. Wildeboer, 

       de Hoefslag 26, 9285 RV Buitenpost.

Bedankt per 1-1-1997 dhr. G.Jongeling (no.28) te Metslawier.

Adreswijziging ontvangen van:

no.36 dhr. D.J.Ley, voorheen te Voorschoten.

nieuw adres: Charlotte de Bourbonlaan 21, 3136 CK Vlaar-dingen.

tel: 010-4750221.

no.82 mevr. Tj. van Breemen te Apeldoorn.

nieuw  adres:  serv.flat  "de  Lindenhove",  Loolaan  41/4,  7314  AD

Apeldoorn. tel: ongewijzigd.

We vragen de nieuwe leden om hun CV en het onderwerp waaraan men

werkt te sturen naar de redactie, postbus 361, 9100 AJ te Dokkum

met vermelding 'ledenadm.'

Tevens vragen we uw aandacht voor de betaling van de "kontributie

1997"; voor rekeningnummer zie kolofon.
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ZOEKTOCHT DOOR ARCHIEVEN (11)

E.Smits

De militairen.

Inleiding.

Bij  de  Unie  van  Utrecht  (1579)  had  men  besloten  de  algemene

dienstplicht in te voeren, helaas is er in de praktijk niets van

terecht gekomen.

Het Staatsleger van de Republiek der Ver. Nederlanden (1588-1795)

bestond  dan  ook  voor  het  merendeel  uit  soldaten  uit  allerlei

gebieden en streken, die zich verhuurden (aan de meestbiedende).

Het was soms zelfs zo, dat er verdragen werden gesloten met vreemde

heersers om huurlegertjes te leveren. Voor sommigen een mooie bron

van inkomsten.

Het  gebeurde  maar  al  te  vaak  dat  er  tijdens  de  gevechten  of

veldslagen nog onderhandeld moest worden over de te betalen soldij

en op basis van de "meest biedende" werden deze onderhandelingen

(en soms ook de veldslagen) beslist.

Nu zullen weinigen van u de periode voor 1795 als eerste induiken,

omdat vaak eerst de gegevens vanaf 1811 aanbod komen om onderzoek

naar te doen, dan wel een kleurtje toe te voegen aan een bestaande

genealogie.

De Raad van State had de taak de krijgsmacht te organiseren en zich

er zo mee te bemoeien dat alles in goede banen werd geleid.

Dit zou kunnen leiden tot onderzoek in de archieven van deze Raad,

maar dan alleen gezien in het licht van algemene informatie.

Willen we ons onderzoek toespitsen op uitsluitend militai-ren, dan

zijn er toch nog wel een aantal boeken bewaard gebleven, hoewel

soms zeer onvolledig vooral voor 1795.

(zie o.a. Het Staatse leger, 1568-1795, van F.J.C. ten Raa en F. de

Bas).

Men kan in het algemeen stellen dat voor 1773 de kans op succes om

iets  te  vinden  in  de  stamboeken met  de  conduite-,  rangeer- en

recrutenlijsten zeer klein is.

Periode voor 1795.

In een  stamboek en een  recrutenlijst vindt men van een militair

zijn staat van dienst, lengte, leeftijd, geboorte-plaats, beroep,

religie, gehuwd of niet en eventuele kinde-ren.

In  een  conduitelijst vindt  men  zaken  van  algemene  aard,  ont-

wikkeling van de persoon en soms de bevorderingen. Een
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een veldslag. Helaas moet u wel weten of de door u gezochte persoon

het tot de rang van officier heeft gebracht.

De rangeerlijst vertelt u alleen maar de rang, lengte en leeftijd

van de persoon. Er bestaat een klapper op deze lijsten, doch deze

is niet ter inzage. Om te weten of er voor u bekende personen in

voorkomen, moet u zich schrif-telijk wenden tot het RA in Den Haag.

U dient bij het verzoek zeker te zijn van de Voor- en Achternaam en

de vermoedelijke diensttijd.

Is bekend onder wie de gezochte persoon gediend heeft dan kunt u

ook zelf onderzoek doen aan de hand van de Inven-tarissen Raad van

State. U dient te zoeken onder de desbetreffende bevelhebber en de

regimentsnaam en alle ver-meldingen zult u moeten doornemen.

Een andere toegang is ook nog de Inventaris op Commissie-boeken van

de Raad van State. Hierin staan de aanstellingen van officieren.

*** Voor het gebruik van de tientallen inventarissen en soms nog

inventaris op inventaris is op de studiezaal van het RA te Den Haag

voldoende informatie te krijgen. ****

Periode van de Franse Tijd (1795-1813).

Algemeen is bekend dat de Napoleontische tijd een tijd was van veel

registreren en boekhouden. Natuurlijk was dat met het militaire

deel ook het geval, ware het niet dat veel boeken verloren gegaan

of  weggeraakt  zijn.  Boeken  die  soms  in  eerdere  literatuur

beschreven zijn blijken heden spoor-loos en nergens meer te vinden.

Desalniettemin kunnen we over deze periode iets dieper en breder

spitten. Er zijn, hoewel ook weer onvolledig, namenklappers op de

militaire stamboeken en de diverse lijsten gemaakt die vrij te

gebruiken zijn en in een 5-tal kasten staan op de studiezaal van

het RA te Den Haag.

Er zijn duidelijke handleidingen beschikbaar om de inven-tarissen

te raadplegen, wat ook zeker aan te raden is.

Een groot probleem krijgt men als er veel dezelfde namen voorkomen,

want dan zult u ze allemaal moeten nalopen. Er wordt niet gebruik

gemaakt van een nadere toelichting. Tevens dient men in hoge mate

rekening te houden met de vele schrijfwijzen van namen. 

Een voorbeeld: SMID, SMIDT, SMIT, SMITS, SMIDTS, SCHMITT, SCHMIDT,

SCHMITZ en SCHMIDTZ. Al deze namen en combinaties is de schrijver

tegen gekomen. Ze zullen dan ook allemaal nagegaan moeten worden.

Dit geldt dan voor alle lijsten en boeken en resulteerde in mijn

geval in 892 namen!

Door deze omstandigheid leert men wel om handig om te gaan met deze

stof. Zekerheid over de persoon zal echter alleen
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mogelijk  zijn  bij  verder  onderzoek  en  het  verzamelen  van  meer

specifieke gegevens over die persoon.

Twee criteria spelen hierbij een hoofdrol n.l. de leeftijd en de

geboorteplaats die vaak genoemd worden. Voor geboorte-plaats zal

men ook vaak standplaats of woonplaats moeten lezen.

Neem iets niet te gauw voor juist aan, het staat zo slordig als dat

later blijkt fout te zijn.

Een  extra  mogelijkheid  uit  deze  periode  bieden  de  pensioen-

registers, hoewel er geen uitgebreide gegevens in staan - naam,

rang, pensioenbedrag  en overlijdensdatum  -  werden deze  redelijk

bijgehouden.

Daarnaast waren er ook nog Ned. militairen die in Franse dienst

waren, d.w.z. onder Frans bevel. Hierop is een over-lijdensregister

over de periode 1792-1815.

In dit register komen alle militairen voor, vooral soldaten, toch

zit hier een addertje onder het gras: alle namen zijn op z'n Frans

geschreven. (bv De Jong wordt Deyongue enz.). Militairen die met

Napoleon op veldtocht gingen, b.v. naar Rusland, kunt u vinden in

archieven  in  Frankrijk.  Soms  komen  delen  hiervan  voor  in

Nederlandse  literatuur,  bijv.  Friezen  die  in  1812  naar  Rusland

gingen.

Bij  onderzoek  in  deze  tijd  is  het  verstandig  eerst  aan  bron-

nenonderzoek te doen. Denk ook aan gemeentelijke archieven, daar

vindt men onder het hoofdstuk "militaire zaken"  vaak stukken met

lijsten en namen over de eigen regio. Men hoeft niet weer het wiel

uit te vinden.

Periode vanaf 1813.

Om  een  militair  vanaf  1813  terug  te  vinden  in  ongeacht  welk

register of inventaris is het absoluut noodzakelijk om te weten bij

welk onderdeel, zelfs bij welk regiment, hij inge-lijfd was. Zonder

deze gegevens is het onbegonnen werk om alles na te lezen. Gelukkig

ook nu kunnen we Napoleon weer dankbaar zijn, want hiervoor hebben

we nodig de huwelijks-bijlagen.

Bij de Gemeentelijke archieven ligt het iets eenvoudiger. In de

eerste plaats hebben we te maken met veel minder dikke boeken en er

zijn meer naamlijsten beschikbaar.Iedereen is ze wel eens tegen

gekomen,  die  inschrijvingen  in  het  Nationale  Militieregister.

Hierin  vinden  we  het  lich-tingsjaar  en  het  regiment  waarin  de

bewuste persoon heeft gediend of nog diende.

Het kan voorkomen dat deze gegevens niet vermeld worden, vooral in

de periode na ca. 1850 gebeurd dat nogal eens. Raadpleeg in dat

geval de Militieregisters.

Heeft u alleen dienstjaar en legerplaats raadpleeg dan het boekje

van H. Ringoir " Vredesgarnizoenen 1715 tot 1940" en
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volg de weg van: het jaar, garnizoen en regiment naar de gezochte

persoon.

Na 1830 is er eventueel (alleen RA te Den Haag) ook nog de Klapper

op Metalen Kruizen, hierin staan vermeld de personen die meegedaan

hebben aan de Tiendaagse Veldtocht in aug. 1831, dit betreft een

losstaand  onderzoek.  Ook  hier  zij  men  bedacht  op  de  vele

gelijkluidende of bijna overeenkomende namen. Allemaal dienen ze uw

aandacht te krijgen, daar alleen de achternaam + voorletter gegeven

wordt.  

- "Bij Kon. Besluit van 12 sept. 1831 werd bepaald dat een ieder

die in 1830 en 1831 had deelgenomen aan de krijgsverrichtingen

tegen de Belgen, en m.n. de Tiendaagse Veldtocht, beloond zouden

worden met een blijvend bewijs van aandenken. Dit in de vorm van

een metalen kruis met inscriptie, ver-vaardigd uit het veroverde

geschut in het gevecht bij Hasselt op 8 aug. 1831 " -

Militie registers 1815-1860 en de lotingsregisters 1861-1910.

Hierin vindt u naam, geboorteplaats, datum, woonplaats, na-men der

ouders enz. Ook hier is een uitgebreide inventaris op.

De  militie  -  lotingsregisters  berusten  bij  de  RA's  van  de

desbetreffende  provincies  en  in  de  Gemeentelijke  archieven,

uitgaande van woonplaats en geboortejaar.

Voor Dokkum zijn dat de stukken 2623-2785, voor Westdongeradeel de

stukken  1112-1221 en  voor  Oostdongeradeel de  stukken 1413-1594.

Hoewel  bij  veel  archiefnummers  een  alfabetische  namenlijst

ontbreekt is het toch nuttig deze stukken te raadplegen. 

Naast het gebruikelijke van naam, voornaam, ouders enz. geven de

inschrijvingslijsten  vaak  extra  informatie  over  de  persoon,

verblijfplaats en signalement. In een aparte kolom de opmerkingen

betreffende  gebreken,  reden  tot  vrijstelling,  uitspraak  van  de

militaire advies commissie en de verblijf-plaats op het moment van

inschrijving.  Bij  velen  vonden  we  ook  een  Extract  uit  het

geboorteregister.

Een praktische tip: overtuig u zelf eerst of er een alfa-betische

namenlijst voorhanden is!

Ook zijn de "Nominatieve Staten" (ca 1815-1861) een bron om over

een gezocht persoon iets meer te vinden. Hierin staan eveneens

extra  aantekeningen  over  gebreken,  broederdienst  of  elders

vertoevende, zoals zeevarende of in de gevangenis enz

Tussen de stukken zit soms nog wel eens een leuke aanvulling. (zie

ontslagbrief marine).

De Lijsten van Verlofgangers (ca 1815-1922) geven naast de normale

dingen nog: de rang, onderdeel en waar men gehuisvest is na de

verlofdatum, ook wordt aangegeven waarheen een 
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verlofganger verhuisd. Deze lijsten zijn per jaar opgemaakt doch

hebben geen indexen.

Het zou te ver voeren alles hier te behandelen, maar men moet naar

mijn  mening  per  betreffende  gemeente  het  hoofdstuk  "militaire

zaken" niet overslaan als men gegevens wil van personen tussen de

18-30 jaar. Het zijn vaak de leuke dingen die men toe kan voegen

aan de familiegegevens om er een leesbaar geheel van te maken. 

We  hebben  zo  in  vogelvlucht  enkele  tientallen  Inventarissen

besproken, die toegang geven tot nog meer informatie, het is aan u,

na het bepalen van de juiste inventaris, het eigenlijke werk te

doen. Men zal de daarbij behorende stukken moeten raadplegen in de

hoop de juiste persoon te vinden en heeft men geluk dan krijgt men

gegevens, die waardevol zijn en veel luister geven aan het geheel,

zoals data van aanstellingen, bevorderingen, overgangen naar andere

korpsen alles met tijdsduur in jaren en maanden, verkregen pensioen

en voor hoelang, ontslagdatum en indien binnen de pensioen-tijd de

overlijdensdatum.

Daarnaast is het mogelijk dat u vermeldingen vindt van alle gedane

veldtochten,  groot  of  klein,  opgelopen  verwondingen,  bijzondere

daden of verrichtingen. Enige kennis van Frans en Duits is wel

gewenst daar veel in deze talen genoteerd werd.

Het volgende kan als voorbeeld dienen:

Johann Schmidt, Sohn des Pachters Matthias Schmidt und der Regina

Kraft, Geboren den 29 september 1775 in Kirchvirs im Hessen. Den 14

August 1794 als Soldat in das in holländi-schen Diensten gestandene

Schweizer Regiment von Stockar Davon mit Abschied abgegangen am 5

nov. 1795. Zu dem Rassem-blement in Deutschland bei das Jägercorps

von  Luning  ein-getreten  im  December  1795  (volgt  carriëre,  zie

verder)

Die  Feldzüge  1794  und  95  in  den  Niederlanden,  96  Und  97  in

Deutschland,  1799  in  Italien,  1800  Deutschland,  1806,  1807  in

Preussen, und 1808 bis 1813 in Spanien mitgemacht.

Blesiert in de affaire bei Brück in der Schweiz am 10 august 1799

durch einen Gewehrschuss in der rechte Bein(volgt meer)

Zum Sergeant avanciert den 12 july 1800, Zum Feldwebel den 6 dec

1800, zum Unteradjudant den 1 oct. 1806, zum 2e Lieute-nant den 7

juny 1807, zum 1e Lieutenant 5 dec. 1809, zum Capitain avanciert

den 7 dec. 1813 (vocht in Waterloo 1815)

Tot slot wil ik nog opmerken dat voor onderofficieren en minderen

na 1924 u zich moet wenden tot Min. van Defensie te Kerkrade. 

Hopelijk  heeft  ook  deze  aflevering  weer  bijgedragen  aan  een

positieve ontwikkeling van uw kennis en/of bij uw onderzoek.

Bron: o.a.  Algemene  handleiding  en  publicaties  "Militairen"

studiezaal RA te Den Haag en inventarissen van de gemeen-telijke

archieven  onder  "Militaire  Zaken".
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DE KERTIERSTEAT FAN EELE WILLEMS RUISCH 

J. MEEMS 

  

Eurach 

1aDEIEE 
BABA dE 

Bian 3 

Gon lds 

B34S145 

Bars 

HEOET EE 

T&T 
LE fTrdZES 
VBI 2 

VIB LAS 

ZAEE6E6Y 
S355AEN0 
255065 
Sheer sdd 
ETLLELAR 

Br lsi58 
EEE 

Elilsl&l 

EELKE 

Ferfulzchkertierstear fan Elle Willems Bursch, 

doopt ap 24-5-1748 Le Ingwierrum. Stoarn te 
rkkerwád. Boer op de pleats "Brandgans" oan de 
Sylsterwel te Twekkumer Migestlen. Yu 1769 traud 
mei Janke Jacchs (Boersma) 

Ya!'e tachtiger jierren tan de achttjinde jeu 

hierde Fy fan aeurgrûünbesitter P. Bergsma ín 
Flinke kounleata te Ikkerwäld. Dernjonken wie 

hy ek noeh ferfeanter fan herop. 

Vincentus Heftana sneuwrele tajin de Goten yn BOB. 

Karel van West-l'rancië, hetne 953 te Reims, hartoch 

van Netder-Lotharingen. 

Adeiheid, dechter (an in efterlienman fan de 
hartoch van Francië. 

Godfried van Verdur, greve van Verdun D65, greve Vr 

Henegouwen 9/3-805, sLoarn nei SS5, wierskynlik 
4-3-1005, troud 9624/70. 

Mathiide wan Saksen, stoarn 26-5-1008, troud laste 

kear Boudewijr ill wan Vlaarderen. 

Gosse Ludigman, Berne £ 750, petentaat fan Fryslân. 
Jehannes Hermana, wWierskynlik de Iste Fries mei 

alzze kristlike namme, oanfierder fan in leger 
tsjin de Wytsingen, sneuvele Westerbierrum 979, 

ne Friezen poerrazend ger yr dea hrochten de 
Fijân am bloedige nederlaach ta. 

Lodewyk IV, berne S20/A1, kening fan West-Francië. 

gerberga Van Saksen, herne 9143/14 te Noredhausen. 
Ubbe Hermana, waard fan kening Redbodus II aparre 

by dy ayn kristenterfolging emtrint. 743. 
Ebbo wie troud mei in deehter fan kening Gunbaldus, 

Aroer Ean kening Redbodus II. 
Eadgyfu fan irmgelän, berne #46. 

Herdrik I, hartech won Saksen en Dúts kening. 
Mathiicte von Westfalen. 

Taro (Fermana). 
Edward I zhe Elder, kening fan IngeläAn. 
Aelfleda van Bernicia. 

Lodewijk Il van Wesl-Francië, berne B46, troud 
Bras 

Adelheid van Larijs, Slaarn nei 10.11.201. 
Uh. 
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1342262090 Karel II De Keale, herme 13.6.623 Te FrankÉert can 
de Main, troud 1.112.642. 

13422656261 Ermentrudis, staarn 6.10.665. 
1342262582 Bego II, greve van Parijs. 

14243176 Hesselius, 
2656457560 Lodewyk I De Fromme, berne 778. 
26452561 Judith, arevinne Welf. 
E6A4BEERE Greve Ado van Orleans. 
2E49035hE Botee. 

5536905120 Karel De Grutte, kening fan de Franken, Rocmsk 
kaiser, berne JAT, vroud Foar 13.4.FU1, 

stoarn #14 te Aker. 
S369051#1 Hildegard. 

GA6S05I2E Greve Welf yn Beieren. 
5364505124 Heilwich von Saksen. 

5699367104 Vibrandus Hermana. 
1073410240 Pepyn De Koarte, hartach van Brabant J4l, kening 

fan Frankryk 452, stoarn HSE. 
1073810241 Bertha. Gryks keningsdechter (van Laan). 
1073810242 Gerold I, greve vn Vitziggouw. 
1073810243 Imma, ût if laach fan de hartoggen tan de 

Alemannen. 

1123234208 Titus. 

2147620480 Karel Martel, hartoch van Brabant 714, stoarn 

741, Majordomus fan de Fräánske keningen. 
Z270866416 Ubbo. 

4A2abz40360 Pepyn van Herstal, hartoch van Brabant atb, 

Majordemus fan de Fránske keninden. 
d245P10b61 Ze frou Alfrais. 
ASSE 36AA2 Palo (Hermanna). 

EESO4EIS2D Ansigisus, markgreve oan de Schelde troch syn 

frou hartach far Brabant 656, Majordemus by 
kening Childerik 11, waard fermoarde vn 645. 

B59O481921 Pegga, ercfhartoginne fan Brabant, stoarn 698. 
SIlS4r36bä Hesseljus. 

iVL#O9634d2 Pepyn van Lander, leste hartoch fan Grabant 615, 
stearn Gd. 

17180963843 Arnoldus dochter, markgreve wan de Schelde. 
14246947324 Tace. 

SEATIEI4REE Vibrandus. 
T2355r08312 Ubbe. 

14ES1IIETE624 Vertius (Wyerdt) Hermana mei Malerit Camminga 

öffurdige nei keizer Nero Fanwege (nbrükte 
Romeinske grûnen dy't hja beset hiene. Krige it 
Rameinske hoargerrjecht, doopt fan de Hillige 
Ctegistus, macht fan de foarst Debaldus Segaon 

mei syn famylje kristen pPliuwe en stifte 
kleasters yn Fryslân mei help fan'e keninginne 
fan Denemarken. 
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POIK2315T248 Sibbla. 

bE3GAGALA4G6 Ubbe, 
1L6F292629902 Hajo. 

ZIA4EB5E5TB4 Wyt. 

4GESI/0S15S68 Ubbo. 

9338341041936 Mannus, taneamd Herrmann, Sette him nei wenjen 
te Minmertsgea, dat doe can'e earm fan de 
Noäardseere lei en stafte dêr de haven Heer Manne 
Parte (by Ptolerneus Manasmanin) + 250 foar 
Kristus, jeech syn namme can syn neiteam. 

156766820638 TE Adel, troud Iste kear Suchbina, troud Ze kear 
Suana, dachter fan de foarst lan de Lytse 
Kauchen. 

JI353A6G4A12T7A4 Friso, stifter fan ik Fryske folk. Hy hie 7 
scannen. 

In vanfolling: 
20 Leef Mattheeusz de Quay, herne 4 1570/60, stearn 

30.6.1645, Richterbode te Velp en de Reek yn it län 
fan Ravensteir. 

21 Mericken Henriecx, stearn tusken 13.5.1620/1621. 

4D Matheus de Quay, berne 4 1540/50, skepen Fan Ravenstei yn 
1609 en 1611. 

4è Hendrick Cornelissen. 

Rieplachte beoarnen: 

Wapenboek Kits Nieuwenkamp (Ruysch). 
Ridderschap Nymegen. 
Stamboek Fryske Adel. 
Gens Nostra juli/aug. 1890. 
Gens Nostra Karel de Grote. 

Kastelenboek Provincie Utrecht Ir.J.D.M.Bardet. 
Stamboom farm. Van Genid)t. 

Van Uden Stichting. 
12 eeuwen, doer Riemer de Boer, 
De Nederlandse Leeuw. 
Genealogia Hermanae Sufride Petro. 
Ynformaasje Baron Van Hardenbroek te Muenen. 

Landgoed Linschoten, Weszel Reinink. 
Kertiersteat fam. Greidarms- Jaeger. 

Nederlandse Kastelen Stiehting. 
Senealogia Ruvsch (Utrecht) Jonkheer Van Asch van Wyek an 

Nav. ZEIK en KKK. 
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DE WONDERLIJKE DOKTER VAN DOKKUM

A.G. WITTEVEEN

Zijn naam is Petrus Jacobus Schelwald; we komen hem tegen in de

criminele dossiers van het Hof van Friesland.

Het is 1753. In Enkhuizen wordt geboren: Petrus Jacobus. Hij

volgt een officiële studie in de geneeskunde en gaat op 27 juli

1783 een huwelijk aan te Harlingen met de ruim 10 jaar oudere

Adriana Abitsch. Het paar vestigt zich later in Dokkum, waar

Schelwald als Medicina Doctor praktijk gaat uitoefenen.

Het huwelijk van Petrus en Adriana loopt echter uit op een

mislukking. Dit blijkt als het echtpaar op 24 oktober 1797 een

acte  laat  opstellen  over  een  zeker  "accoord  en  con-ventie"

waarbij  onder  anderen  "de  gemeenschap  van  schade  en  baate

tusschen hen lieden wierde vernietigd". Adriana verlaat op een

zeker moment Petrus Jacobus.

Trijntje Wassenaar, de tweede hoofdpersoon in dit verhaal, is

ten huize van het echtpaar Schelwald huishoudster, maar het is

niet  duidelijk  of  zij  daar  al  voor  1797  als  huishoudster

aanwezig was of pas in dienst kwam op het moment dat Petrus

Jacobus alleen kwam te staan.

Feit is dat ten huize van Schelwald op 14 september 1798 een

kind  wordt  geboren  waarvan  later  zou  blijken,  dat  de  Med.

Doctor  de  vader  is  en  waarbij  hijzelf  de  bevalling  had

verricht. In Dokkum gaan geruchten en twijfels van mond tot

mond, maar de waarheid blijft voorlopig in nevelen gehuld.

Het kunststukje wordt nogmaals opgevoerd als blijkt dat er op

23 juli 1800 ten huize Schelwald weer een kindje wordt geboren

waarbij wederom de grote vraag blijft hangen wie daarvan de

vader wel mag zijn. Ook nu had Schelwald de bevalling bij zijn

huishoudster zelf verzorgd.

De ontknoping van de al jarenlang hangende raadselen (N.B.: de

kinderen  staan  nergens  geregistreerd)  komt  in  januari  1802.

Doctor  Schelwald,  die  vaak  als  dronken  en  verward  wordt

beschreven, heeft Trijntje vlak voor de geboorte van een derde

kind (Trijntje is dan 31 jaar) het huis uit-gejaagd, waarop zij

vervolgens door vrienden weer in het kraambed ten huize van

Schelwald is gelegd. Maar kennelijk vond deze buitenwacht het

toch verstandig om bij de be-valling de gebruikelijke hulp in

te roepen van de vroedvrouw Metje de Roos uit Dokkum;... het

derde kind wordt alzo op 14 januari geboren.
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Echter..., nu lopen de zaken anders, want zoals de vroed-

vrouw gewend is en behoort te doen, wordt de geboorte aan-

gemeld bij de Raad der gemeente te Dokkum. Pas nu wordt de

zgn. Fiscal van de gemeenteraad (een soort opsporingsambte-

naar) belast om Schelwald, ingevolge 's lands ordonnantie,

te ondervragen.

Schelwald wordt verhoord en deze bekent onder ede de vader

te zijn van een dochtertje waarvan de huishoudster, Trijntje

Wassenaar, op de 14 jan. 1802 verlost is geworden. Er wordt

hem  een  boete  van  1000  goudguldens  opgelegd,  waarop

Schelwald zich vervoegt bij de Raad van de gemeente Dokkum

om hen te laten weten dat hij die boete niet kan betalen en

verzoekt de Raad om hem dan maar in bewaring te nemen. Dit

verzoek  wordt  gehonoreerd  en  Petrus  Jacobus  wordt  "in

civiele bewaring ten zijnen huisen genomen en bij dezelve

een dienaar geplaatst", met andere woorden:... hij krijgt

huisarrest.

Zoals in dergelijke gevallen is voorgeschreven, wordt het

Hof van Friesland (het hoogste rechtscollege) aangaande de

misstap van Schelwald per brief van 6 febr. van de stand van

bevindingen op de hoogte gebracht, waarbij ook vermeld is

dat  Schelwald  zegt  dat  hij  de  opgelegde  boete  van  1000

gulden niet kan betalen. 

Het Hof schrijft de Raad van Dokkum terug dat niet is aange-

toond dat Schelwald onvermogend zou zijn; indien dat wel

aangetoond kan worden dan moeten "volledige informatien van

zijn huwelijk, en met wie hij getrouwd is, alsmede ook de

onder  ede  afgelegde  verklaringen  van  Trijntje  Wassenaar

omtrent de bevallingen" worden meegezonden. Door de Raad der

gemeente Dokkum worden daarop twee schippers uit Kollum van

de  beurtvaart  van  Kollum  op  Dokkum  opgetrommeld  om  te

verklaren dat Adriana Abitsch op 10 febr. 1802 nog in leven

is en dan te Kollum woont. Adriana Abitsch had de schippers

daarbij verteld dat zij op 27 juli 1783 met Petrus Jacobus

was getrouwd.

Bovendien verklaart de Raad van de gemeente Dokkum nu in een

brief aan het Hof te Leeuwarden er van overtuigd te zijn dat

Schelwald  de  boete  niet  kan  betalen  en  verder  ook  geen

"vastigheden" heeft. Zo kon hij bijvoorbeeld ca. 2 jaren

geleden, na een gevoerd proces tegen Adriana, zijn v.m.

huisvrouw  de  opgelegde  3500  Car.  guldens  niet  betalen,

waarop een acte is opgemaakt dat hij per week aan Adriana 4

Car. guldens moest betalen welke uitkering thans nog plaats

heeft.

Ook Schelwald zelf zag de bui van zijn onzekere toekomst nu

kennelijk hangen, want hij laat het Hof te Leeuwarden via

het  rechtscollege  in  Dokkum  stukken  van  een  advocaat

aanreiken waaruit zou moeten blijken dat hij al in 1798, op
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herhaald aandringen van Adriana, van haar was gescheiden van

tafel  en  bed.  Jammer  echter  voor  Schelwald,  maar  het

officiële stuk komt voor het Hof nooit boven water.

Het  Hof  te  Leeuwarden  besluit  dan  ook  op  12  febr.  om

Schelwald  naar  de  gevangenis  in  Leeuwarden  (het  gedemo-

lieerde Blokhuis) te laten overbrengen en de bode van het

Hof, een zekere Willem Wink, wordt gelast om naar Dokkum te

reizen en daar te vertellen dat er op 19 febr. twee oudere

raadsleden  maar  eens  naar  Leeuwarden  moeten  komen  om  te

worden verhoord.

Het  zijn  de  heren  Jan Freerks  Hoekstra  en  Gerardus  Bene-

dictus Riemersma van de Raad der gemeente te Dokkum, die in

de zgn. "Vertrekkamer" van het Hof aan de tand worden ge-

voeld. De heren wisten van de prins geen kwaad zo lieten zij

het Hof weten en zoals blijkt uit het onderstaande (letter-

lijk) overgenomen verslag van de zitting:

Op heden den 19 Febr. 1802 compareerde (verschijnen) in de

Vertrekkamer 's Hofs van het voormalig Gewest Friesland en

voor den Burger Raad - Goslinga als Commissaris:

Jan Freerks Hoekstra lid van de raad der Gemeente te Dokkum

oud  63  jaaren  welke  door  mij  commissaris  gevraagd  zijnde

zeide: dat hij sedert den 12 juny 1798 tot nu is geweest lid

van de Raad der Gemeente te Dokkum, dat hij dus reeds op den

14  sept.  1798  gelijk  meede  op  den  23  july  1800  in  die

Qualiteit fungeerde dat hij comparant ook niet onkundig was

dat Trijntje Wassenaar als huishoudster woonende bij Petrus

Jacobus  Schelwald  Med.  Doctor  te  Dokkum,  op  drie

onderscheiden tijden, als op den 14 sept. 1798, 23 july 1800

en 14 jan. 1802 in de kraam is bevallen, dat de comparant

telkens wanneer dit gebeurde hiervan per geruchte wel iets

heeft gehoord, zonder echter te weeten of gedagte Trijntje

Wassenaar gehuwd of ongehuwd was, veel minder wie de vader

des kinderen was, waarvan zij op voornoemde tijden verlost is

verlost geworden, dat dus de comparant ook nimmer gehoord

heeft  dat  Petrus  Jacobus  Schelwald  hiervan  beschuldigd

wierde, dat de Raad der gemeente zoo ver hem bekend is, ook

geen de minste kennisse van dit geval heeft gedragen en dus

niet in de mogelijkheid is geweest van het zelve de noodige

informatien  in  te  winnen,  hetwelk  na  des  comparants  ge-

dachten alleen hieraan moet worden toegeschreven dat Trijntje

Wassenaar de twee eerste reysen dat zij gekraamd heeft, door

Schelwald zelve is verlost geworden, dat dus geene vroedvrouw

gelijk de laatste maal heeft plaats gevonden
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en in Dokkum altoos gebruikelijk is van deese gebeurtenis aan

de Raad der Gemeente de noodige kennis heeft kunnen geven,

waarmeede sloot en persisteerde naar voorleesinge.

Gerardus Benedictus Riemersma  lid van de Raad der Gemeente

Dokkum, oud 53 jaaren, welke door mij commissaris gevraagd

zijnde zeide dat hij naar beste geweten zederd de maand Aug.

1798 tot nu toe is geweest lid van de Raad der gemeente te

Dokkum, dat hij van het kraamen van Trijntje Wassenaar op den

14 sept. 1798 en 23 july 1800 geene kennisse heeft gedragen

dan alleen door losse geruchten voor dat zij daar van op den

13-de dec. zei zelve voor hem in zijne qualiteit confessie

(bekentenis afleggen) heeft gedaan dat zoo ver hij weet hier

ook geen de minste legale kennisse door de Fiscal aan de Raad

der  Gemeente  is  gegeven,  dat  de  Raad  dus  niet  in  de

moogelijkheid is geweest eenige informatien van dit geval aan

den Hove over te zenden, waar meede sloot en persis-teerde na

voorleesinge.

Het Hof was danig ontstemd over de gang van zaken; het gedrag

van  de  Raad  der  gemeente  Dokkum  werd  sterk  afgekeurd;  ze

moesten  in  het  vervolg  sneller  en  nauwkeuriger  reageren  op

dergelijke en andere misdaden tegen "de wetten van den lande

strijdende". Bovendien werd de Raad in een brief te verstaan

gegeven  dat  zij  hun  Fiscal  (opsporingsambtenaar)  beter  zijn

plicht moeten laten doen.

Het mooiste van het verhaal komt echter nog... De rechters in

Leeuwarden gaan voor de vorming van een aanklacht door met het

horen van getuigen en nu komen een aantal mensen uit Dokkum aan

het  woord  die  ons  een  schilderachtig  beeld  geven  van  de

wonderlijke gedragingen van onze dokter.

Het  eerste  verslag  komt  van  Jacobus  Nicolaas  Talma  SSM

Candidaat (bedienaar van het goddelijke woord). Hier volgt zijn

verhaal:

ik beschouw Med. Doct. Schelwald als een man die somwijlen niet

handelt als een wijs mensch; zijn gekheid bestaat in het maken

van allerlei gebaren, gelaatsuitdrukkingen welke een verwarde

ziel  en  getroubleerde  hersenen  aanduiden.  Dat  hij  soms

zinneloos is wanneer hij zich een of ander gezegde aantrekt en

aan  de  andere  kant  bij  tussenpozen  zeer  ver-standig  is  en

spreekt.  Ik  heb  hem  nooit  dronken  gezien,  maar  ik  heb  wel

gehoord  dat  hij  zich  zo  nu  en  dan  dronken  drinkt  en  dan

dikwijls een razend mensch is.
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Eens  was  ik  wat  onpasselijk  en  besloot  medicijnen  in  te

nemen,  waarop  Schelwald,  die  daarover  in  zijne  hersenen

geagiteerd werd, bij mij op bed sprong en begon te slaan. Ook

heb ik van de barbier gehoord dat deze Schelwald 's morgens

wel  heeft  aangetroffen  als  een  zinneloos  mensch  op  bed

liggende.

Hendrikus Cleebe, Heelmeester te Dokkum, noemt het volgende:

Ik heb de Med. Doct. Schelwald wel daden zien verrichten en

woorden horen uitspreken die niet verstandig waren. Ik ben

eens  bij  hem  thuis  geweest  en  trof  hem  aan  op  bed;  hij

vertelde  toen  aan  mij  dat  er  's  nachts  door  drie  mans-

personen  bij  hem  gewaakt  moest worden;  hij  was  toen  zeer

getroubleerd  in  zijne  hersenen,  maar  overigens  gezond  van

lichaam. Ik heb hem toen gezegd dat 1 man genoeg was om bij

hem 's nachts te waken en dat ik wel voor zo'n sterke kerel

zou zorgen. Toen ik die avond met zo'n oppasser bij Schelwald

thuis kwam wilde hij nog steeds drie mensen hebben om over

hem te waken. Na enige woordenwisseling sprong Schelwald uit

zijn bed, ging voor de bewaker staan met een zeer ontroerd

gezicht en toen hij zijn krachten op de man wilde beproeven,

pakte mijn oppasser Schelwald op en legde hem weer op bed,

waarop  Schelwald  zijn  dank  uitsprak dat  deze  man  in  zijn

eentje in staat was hem te bewaken.

Ik geloof wel dat Schelwald wat teveel sterke drank gebruikt

en  dat  hij  zowel  door  sterke  drank  als  woorden  die  zijn

geestdrift  aanzetten  getroubleerd  schijnt  te  zijn;  verder

handelt hij bij tussenpozen wel als een verstandig man.

Ook  weet  ik  niet  dat Doct.  Schelwald  iets  verricht  heeft

hetwelk  als  volstrekt  verkeerd  bij  deskundigen  kan  worden

aangezien c.q. hetwelk andere medici in gelijke gevallen niet

zouden hebben gedaan.

Gatse Pivee, castelein te Dokkum, heeft het volgende verhaal:

Med.  Doct.  Schelwald  kwam  eens  bij  mij  terwijl  hij  wat

dronken was; hij hoorde dat er een koe moest kalven, waarop

Schelwald, tegen mijn zin, zich op eene zeer singuliere wijze

bezig ging houden met de koe te verlossen en dat hij daarin

zoo singulier te werk ging dat hem een nieuwe broek, die hij

aan had, geheel bedorven wierd; 

Ik heb Schelwald wel dronken gezien en hij was dan altijd

zeer "gekkelijk" en gedroeg zich zeer sot. Als hij dronken is

wordt hij te Dokkum gehouden voor half gek.
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De  laatste  getuige  is  Hendrik  IJsaks  van  der  Werf,  Old

Voerman te Dokkum. Deze verklaarde:

Ik heb Schelwald ongeveer twee jaar geleden bij lichten dag

op  straat  vlak  bij  zijn  huis  gezien  "in  het  blote  hembd

sonder broek aan"; ik heb Schelwald toen een slag gegeven

waarop hij naar huis ging en vertelde dat hij op bed ging. De

gekheden en sotte gebaren (onvast over straat lopende) van

Schelwald zijn naar mijn mening een gevolg van het misbruik

van sterke drank. Voor het overige ben ik over hem als Med.

Doctor zeer voldaan.

Uit de processtukken wordt nog duidelijk dat het kind geboren

op 14 september 1798 de naam Oeke draagt en het kind geboren

op 23 juli 1800 Johanna Elisabeth wordt genoemd.

Het  laatste  kind  is  een  dochtertje  waarvan  de  naam  niet

gegeven is. Het is overigens opvallend dat geen der drie on-

wettige kinderen in één van de registers van de kerkelijke

genootschappen in Dokkum kan worden teruggevonden.

Ook blijkt dat Schelwald zich, in een brief van 12 febr. 1802

aan de president van het Hof, op een zeer beledigende toon

heeft uitgelaten over het stadsbestuur van Dokkum.

Schelwald  blijft  voor  het  Hof  ontkennen  dat  hij  de  drie

kinderen in overspel heeft geprocreëerd (voortgebracht) want,

zo zegt Schelwald: "ik ging er vanuit dat ik tegen mijn wil

en  begeerte  in  1798  al  gescheiden  van  tafel  en  bed  was

verklaard en dus eigenlijk geen overspel had kunnen begaan".

Het Hof in Leeuwarden dacht daar duidelijk anders over en het

vonnis luidde dan ook: 
Alzoo  den  Hove  van  het  voormalig  gewest  Vriesland  uit  de

concessie Petrus Jacobus Schelwald geboortig van Enkhuizen en

woonachtig te Dockum, oud 49  jaar en anderzins genoegzaam

gebleken is, dat de gevangene  getrouwd zijnde met Adriana

Abitsch op den 27 July 1783 te Harlingen, zich, terwijl hij

getrouwd  was  bij  herhaling  aan  overspel  heeft  schuldig

gemaakt  door  zich  te  vermengen  met  zijne  huishoudster

Trijntje  Wassenaar,  't  welk  ten  gevolge  heeft  gehad  dat

voornoemde Trijntje Wassenaar den 14 September 1798, den 23

July 1800 en nu laatstelijk den 14 Jan. 1802, te elken reijze

een kind ter wereld heeft  gebracht, waarvan hij gevangene

vader  is,  ---  dat  dus  de  gevangene  zich  heeft  schuldig

gemaakt aan overspel.

Al  het  welk  zijnde  zaaken  van  kwaaden  gevolge  en  daarom

anderen ten exempel niet behoort te blijven ongestraft, ---

zoo is het dat het voornoemde Hof op alles rijpelijk gelet 
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en  geconsidereerd  hebbende  hetgeen  men  in  dezen  behoorde  te

considereeren, in den naam en vanwegen het Bataafsche Volk, den

voornoemden gevangene heeft gecondemneerd en condemneert hem bij

dezen,  omme  bij  den  scherprechter  op  het  schavot  geleidet,  en

aldaar  wel  strengelijk  gegeeseld  te  worden,  en  ordonneert  de

gevangene zich in het vervolg van de Zamen-wooning en ongeoorloofde

conversatie met Trijntje Wassenaar voornoemd te onthouden bij poene

van arbitraire correctie.

Actum den 20 Febr. 1802

Met dank aan Henk Aartsma, die heeft meegezocht naar de geboorte-

bewijzen van de drie kinderen van Trijntje Wassenaar.

Parenteel van Jan Popes uit Engwierum.

Reinder H. Postma

Na ruim drie jaren speurwerk is het dan bijna zover dat ik mijn

onderzoek betreffende de nakomeling van Jan Popes zal afsluiten.

Het gaat in dit geval om een parenteel en dat betekent dat alle

nakomeling  worden  vermeld.  Dus  ook  via  de  vrouwelijke  lijnen.

Gevolg is dat er steeds andere familie-namen naar voren komen. Het

aardige is evenwel dat bepaalde voornamen steeds terugkomen.

Deze  manier  van  onderzoeken  vraagt  veel  werk  maar  levert  ook

verrassende  resultaten  op.  Zo  kreeg  ik  van  twee  personen  uit

Delfzijl te horen dat ze elkaar al jaren als collega's kenden. Nu

blijken ze achterneven te zijn. Ze wisten dit niet en vermoedden

het ook niet door hun verschillende achternamen.

Het boek bevat ruim 2600 nakomelingen is gemakshalve onder-verdeeld

in 10 geslachten:

- de lijn Tibstra-Dreijer;

- de lijn Tibstra-Hoekstra;

- de lijn Tibstra;

- de lijn Tibstra-Hofman;

- de lijn Tibstra-van der Zweep;

- de lijn Hiemstra-van der Meulen;

- de lijn Hiemstra-Raadsma;

- de lijn Hiemstra-van der Velde;

- de lijn Hiemstra;

- de lijn Hooghiem.
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Van de hoofdpersonen die een bepaalde zijtak laten ontstaan heb ik

veelal de kwartieren ook nog uitgezocht maar vanwege de omvang van

het  boek  zullen  die  niet  worden  vermeld.  Het  aardige  van  die

kwartieren is echter weer dat bepaalde andere families meerdere

keren door die van mij heen lopen.

Ter illustratie van een en ander wordt verder opgenomen:

*informatie over de voorouders van Jan Popes tot ongeveer 1700;

*informatie  over  de  voorouders  van  zijn  eerste  vrouw  Gerrytje

Tyssens;

*idem over de voorouders van zijn tweede vrouw Aafke Andries;

*circa  100  foto's  betrekking  hebbende  op  de  familie  en  hun

woonplaatsen;

*verhalen bij diverse personen, ontleend aan de archieven;

*afbeeldingen van familiewapens;

*een naamsregister;

*diverse illustraties;

*informatie over de emigratie van diverse familieleden. Men kan met

recht stellen dat dit boek gaat over een familie van emigranten. In

iedere  tak  zitten  één  of  meerdere  personen/  gezinnen  die  zijn

vertrokken naar een buitenlandse bestem-ming.

Mocht u belangstelling hebben voor deze produktie die vele families

in Oostdongeradeel behandelt, dan kunt u contact met mij opnemen.



AUTOBUSBEDRIJF IEDEMA TE NIAWIER.

H. AARTSMA

In het nieuwsblad De Wâlden van 14-3-1922 maakten Iedema en Buwalda

te Niawier bekend dat ze vanaf 15/3 een 18-persoons auto te huur

stellen. De auto was een verlengde T-Ford, die bij wagenmakerij De

Bree  en  V.d.  Bij  te  Dokkum  werd  gebouwd.  Deze  T-Ford  had  een

spoelmagneet  en  carbidlampen.  De  aan-schafprijs  bedroeg  ca.  f

2300,-. Op dinsdag werd er naar Groningen, woensdags naar Dokkum,

vrijdags naar Leeuwarden

en  zaterdags  naar  Veenwouden  gereden.  Aangezien  er  geen

halteplaatsen  bestonden,  werden  de  ritten  op  bestelling  uit-

gevoerd. Daags van tevoren kwamen de passagiers bij de ondernemers

langs om te vragen of ze de volgende dag ook mee konden rijden.

Op 3-6-1924 vertrok M. Buwalda naar Westerbork. J. Iedema moest nu

alleen de busonderneming runnen. Dit duurde tot ca. 1927. Toen werd

zijn broer, P. Iedema, medefirmant. Hij kwam
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van  Arnhem.  De  gebr.  Iedema  hadden  hier  een  autobusdienst-

onderneming. De naam van deze onderneming was "De Lymers". 

Voor het exploiteren van een busdienst was per 1-1-1927 een zgn.

"concessie"  oftewel  vergunning  vereist.  Op  deze  wijze  moest  er

enige  ordening  in  het  openbaar  vervoer  worden  ge-bracht.  De

Colleges van Ged. Staten werden belast met de verdeling van de

vergunningen.

De heren Iedema kregen de volgende vergunningen:

De eerste was voor een dienst 

Paesens-Dokkum-Birdaard-

Zwartewegsend-Leeuwarden. Woensdags

op Dokkum, donderdags en vrijdags

op  Leeuwarden.  De  verleende

vergunning werd in 1928 gewijzigd

aangezien  de  voor  Leeuwarden

bestemde  reizigers  zonder  bezwaar

van Dokkum af van de spoorbaan naar

Leeuwarden  gebruik  konden  maken.

Alleen  het  traject  Paesens-Dokkum

was  nu  nog  overgebleven.  In  1930

werd  ook  voor  dit  project  de

vergunning ingetrokken. 

De  tweede  was  voor  het  traject

Paesens-Nes-Ee-Munnikezijl-

Groningen-Grijpskerk.  Er  werd

alleen  op  dinsdag  naar  Groningen

gereden. In 1928 werd de vergunning

uitgebreid  tot  een  dagelijkse

dienst  (behalve  zondags)  tussen

Paesens  en  Grijpskerk.  Men  reed

toen twee maal daags v.v.

In 1933 vond de overdracht van de vergunning aan de N.V. G.A.D.O.

te  Hoogezand  plaats.  Hierdoor  kwam  er  een  einde  aan  de

autobusdienst van de gebr. J. en P. Iedema te Niawier.

Maar de gebrs. bleven echter op het gebied van het personen-vervoer

actief, want op 5-1-1934 kunnen we in de NDC lezen dat men luxe

auto's voor de verhuur heeft aangeschaft.



VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

Het antwoord aan de hr. Hortulanus over grote tuinen in Dok-kum in

het vorig nummer leverde een lange reaktie op van me-vrouw Van

Breemen uit Apeldoorn. In haar jeugd was "de tuin" een volkstuin

net  buiten  de  stadgracht  aan  de  Ee,  waar  nu  de  tennisbaan  is

gevestigd ("Sjuk Oome Hof"). Een andere tuin was achter café De

Veehandel,  waar  moeder  (Jeltje  van  der  Woude)  en  grootmoeder

(Tjitske Toornstra) de scepter zwaai-den. Vanaf de tuin achter het

café De Veehandel liep een breed pad achter de andere huizen langs

naar  de  achter-uitgang  van  het  Burger  Weeshuis.  Een  anekdote

vertelt dat Tjitske eens op Nieuwjaarsdag een hele cent had gegeven

aan een paar zwervers (nieuwjaarswensers). Het jaar daarna stond er

een hele rij vanaf de Markt via het genoemde pad achter de huizen

langs tot aan het café, achterom want in het café kon ze ze niet

hebben. Zoon Romke moet gezegd hebben: "Daar moet je mee ophouden

want ze staan tot op de Markt toe".

De kwartierstaat van Wytze Jelles Holwerda in het september-nummer

leverde  een  reaktie  op  van  F.  Kooistra  uit  Hoevela-ken.  Onder

nummer 26 en 27 van genoemde kwartierstaat staan Uble Sydses en

Antje Everts vermeld. Uit hun huwelijk komen de kinderen Trijntje,

Aaltje en Sydse voort. De vraag is of ook Tjitske Obbes, dochter

van Oebele Sydses en NN gedoopt op 22-9-1709 te Morra uit dit of

uit  een  andere  huwelijk  van  Uble  Sydses  is  geboren.  Genoemde

Tjietske trouwt 24-5-1744 met Fokke Johannis ("Kooiker tot Anjum"

en zoon van Johannes Fockes meester schoenmaker tot Niawier op 29-

11-1716 gehuwd te Niawier met Ruurdje Abes). Fokke Johannes is de

eerste die in dit geslacht de naam Kooistra draagt. Uit dit huwe-

lijk zijn geboren: Johannes, Opt, Ruurdje, Abe (1749), Schelte,

Sijmen, Elske, Ruurdje en Reinder. Vanaf Abe Fokkes is de stamboom

Kooistra compleet, daarvoor zijn er nog veel leemten. Wie heeft

meer gegevens?

Van  Jan  Raadsma  uit  Rotterdam  werd  een  stamreeksje  Raadsma

ontvangen. De heer Raadsma zou gaarne aanvullingen van onze leden

ontvangen. Reakties kunt u sturen naar R.H. Postma te Oudwoude.

I. Hendrik Meintes

x 21-9-1710 Hiaure

Kinske Jacobs

II. Aesge Hendriks *7-8-1712 Aalzum

x 1-5-1740 Dokkum

Saakje  Johannes  (dr.  van  Johannes  Huijbertus  -  smid  te  Leeu-

warden?)
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III. Hendrik Aesges *6-10-1744 Dokkum

x 2-9-1770 Holwerd

Helena Rademaker * 14-8-1746 Drachten

IV. Gerhardus Raadsma *10-3-1797 Dokkum

x 10-3-1797 Dokkum

Sibbeltje Hendriks Zijlstra *18-6-1774 Ezumazijl

Tot slot een aantal antwoorden naar aanleiding van een opdracht

voor onze vereniging. Mevrouw  Spanjer uit Amsterdam plaatste een

vraag in De Sneuper 24 waarop helaas geen ant-woord kwam. Omdat zij

bezig is een genealogie af te ronden kwam er een opdracht. Het

betrof  gegevens  van  Gosling  Douwes welke  in  1755  in

Hantumeruitburen trouwde. Waren er ook gegevens te vinden van hem

en zijn ouders?

Via speciekohieren en DTB's werd het volgende gevonden:

Op  22-5-1740  trouwt  Gosling  Douwes,  afkomstig  van  Wierum,  met

Sytske Hendrix van Metslawier. In het Quotisatiecohier van 1749

staat: Douwe Goslings wed. arm en onvermogende. Het gezin bestaat

uit  één  persoon.  In  het  zelfde  cohier  komt  ook  voor:  Gosling

Douwes, visscher, seer arm tegenswoordig naekt. Hij zal een zoon

van  genoemde  weduwe  zijn,  vader  reeds  overleden.  In  1755  gaat

Gosling naar Hantum nadat hij op 22 juni getrouwd is met Janke

Bartels van Holwerd. Hij is geen (arme) visser meer maar wordt

boer. Hij komt in 1771 te overlijden (obiit, zegt het speciekohier)

en vrouw Janke overlijdt in 1773. Een zoon is mogelijk Gosling,

gedoopt 30-11-1755 te Holwerd, een dochter Barteltje moet in 1769

geboren zijn. De cohieren geven daarover verder geen uitslag.

Een  vervolgonderzoek  naar  Vleesmarkt  35 te  Dokkum  leverde  een

aantal koopakten van dit pand op van 1800, toen het pand f 2200-

opleverde, tot 1925 toen het pand f 5829,- waard was. Interessant

in koopakten zijn de voorwaarden die gesteld worden en die een

kijkje geven achter de schermen: "vrije in- en uitgang door een

steeg", "een deur moet worden dichtgemetseld en ramen van matglas

voorzien",  "het  afdak  van  de  lijnbaan  mag  nimmer  hoger  worden

opgetrokken",  "prieel  in  de  tuin",  "lancastergordijnen  op  de

bovenachter-kamer",  enz.  De  eigenaar  in  de  periode  na  1800,

Bernardus Cornelis van Balen, was gepensioneerd Majoor. Hij had een

hoge positie bekleed op Kaap de Goede Hoop en uit zijn tes-tament

en boedelscheiding bleek dat hij nog steeds goederen op de Kaap had

(en  mogelijk  ook  een  liefje  die  enkele  inkomsten  tegemoet  kon

zien).

Een ander onderzoek betrof Wortelhaven 6 te Dokkum. De geschiedenis

van  dit  pand  kon  worden  nagegaan  tot  1711  toen  Lysbeth  Bokkes

eigenares van het pand was. In 1747 gaat het huis over naar Dirk

Jans  die  het  in  1758  voor  518  gulden  doorverkoopt  aan  Marten

Reinders. Bastiaan Keimpes huurde
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het pand voor een jaar voordat hij in 1766 tot de koop voor een

bedrag  van  1336  gulden  overging.  Dit  hoge  bedrag  houdt

waarschijnlijk verband met een verbouw in 1762 toen er volgens de

speciekohieren  een  schoorsteen  bij  kwam.  Later  noemde  hij  zich

Bastiaan Keimpes zich "Bruinsma".

Na 1800 was Tjeerd Feikes Brouwer eigenaar, maar ook Van Boerum,

Draper en de kooplui Woltring en Van der Werff waren in de vorige

eeuw eigenaar (meer hier over in De Sneuper 26: Gevelstenen deel

1). Vastgesteld kon worden dat het pand in ieder geval na 1870 als

chicoreidrogerij in gebruik was en mogelijk al eerder omdat er in

1852 een grote verbouwing plaatsvond, die verbouwing was zo groot

dat er, volgens oude gewoonte, in vijf jaar geen belasting over

hoefde te worden betaald.

Bijzonder aan dit pand is natuurlijk de gevelsteen met de zwarte

hand uit 1754. Er is geen duidelijke aanwijzing gevonden waaruit

het ontstaan van deze gevelsteen kan worden verklaard. Immers men

zou verwachten dat zo'n gevelsteen een bouwjaar aanduidt terwijl

dit pand al in 1711 bestond en dus niet in 1754 werd gebouwd. Toch

geven de reëelkohieren een mogelijke oplossing. In 1753/1754 wordt

het pand gehuurd door Ynse Hansma en Willem Jacobs. Op de steen

worden genoemd: S: Douwes Hansma en S: Jacobs Verhoek. Waar de S:

precies voor staat, is mij niet bekend maar dat de personen op de

gevelsteen Ynse (Douwes) Hansma en Willem (Jacobs) Verhoek moeten

voorstellen, lijkt mij evident. Feit blijft dat het vreemd is dat

deze beide  huurders een gevelsteen laten aanbrengen, hoewel een

gevelsteen met een hand daarin geen uitzondering is bij de familie

Hansma  (zie  de  Gouden  Hand  op  de  hoek  Wortelhaven-Vleesmarkt).

Misschien dat lezers nog meer gegevens kunnen toevoegen.
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