
REDACTIONEEL

E.SMITS

Met  de  vakanties  in  zicht  presenteren  wij  u  weer  een

afwisselende uitgave van ons blad. We hebben ook deze keer

geprobeerd er de nodige variatie in aan te brengen.

Op korte termijn zal er evenwel van uw kant copy ingeleverd

moeten worden, daar onze voorraad zo langzamerhand uitgeput

raakt. Er is vooral behoefte aan algemene onderwerpen.

Loop uw aantekeningen nogeens na en -al of niet compleet-

stuur ze ons toe. Dat kan vanaf heden ook naar ons nieuwe

postbusnummer: 

PO 369, 9100 AH te Dokkum 

o.v.v. Redactie Sneuper.

Tot het eind van dit jaar blijft het oude ook nog bestaan en

ook kunt u uw copy kwijt bij de redactieleden. 

We willen tevens nogeens benadrukken, dat vooral tijdens de

vakantieperiode, er gefaxt kan worden naar 0519- 294408.

Altijd gemakkelijk als u uw copy op een vreemde tijd kwijt

wilt.

Mochten er leden zijn die er belang bij hebben hun E-mail

adres of Homepage kenbaar te maken, laat het ons weten.

Op zo'n manier kunnen er misschien nog leuke contacten ont-

staan en gegevens uitgewisseld worden.

Op de vraag om kadastrale gegevens cq koopakten ed te sturen

van percelen voor het kadasterproject Binnenstad Dokkum is

slechts  één  reactie  gekomen,  misschien  dat  u  uw  aanteke-

ningen nog eens wilt raadplegen. 

Verder  wenst  de  redactie  u  een  heel  goede  en  gezonde

vakantietijd toe en veel succes met de hobby. Graag tot ziens

en/of horens in september.

Rectificatie
In het Internetadres van ons lid de heer P. Kloosterman te

Zuidlaren  zat  een  klein,  maar  desalniettemin  belangrijk,

foutje. Het juiste adres is:

//home-2. worldonline.nl/~gepi

Ons lid L.B. Spanjer uit Amsterdam is te bereiken onder het email-adres: 
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BESTUURLIJK

G.M.J. de Weger

Een  bijzondere  jaarvergadering  vond  plaats  tijdens  onze

jubileumvaartocht;  er  waren  84  mensen  aan  boord  van  de

Silverwind die deze reis meemaakten. Voor een aantal mocht

het elk jaar wel waarmee bleek dat het een succes was. Het

was dan ook heel mooi weer. Onderweg naar het Lauwersmeer

voorzag dhr Medema ons van een leuke kijk op de geschiedenis

van het gebied langs de Dokkumer Ee. En ook de historische

kledij van de dansgroep die voor ons optrad in restaurant De

Schoenerbult was prachtig; het gaf ons een kijkje op boven-

en onderkleding. 

We hebben van vele leden mondelinge en schriftelijk bedankjes

ontvangen, samen met Jannie van der Kooi zijn we blij dat zo

velen  gebruik  maakten  van  deze  dag.  Zelfs  een  lid  uit

Zwitserland was er bij! Dat maakte ook de jaarvergadering met

een record aantal aanwezige leden tot een historische in onze

bestaansgeschiedenis als vereniging. Helaas leverde het geen

nieuwe bestuursleden op, kom op mensen, lever ook een stukje

investering in de vereniging door (mede) leiding te geven aan

zo’n dynamische club.

LEDENNIEUWS

E. Smits
 

Met deze uitgave kunnen we 2 nieuwe leden welkom heten:

No.55 dhr. A.DIJKSTRA, Keatsbuorren 5, 9143VZ Nes (D).

tel: 0519-589467. Onderwerpen: 

FO Dijkstra, nakomelingen van Harmen Alderts en Antje Tabes uit Nes. 

FO Kingma, nakomelingen van Jan Bienzes en Lysbeth Arjens uit Jouswier. 

FO Dijkstra, nakomelingen Jacob Jacobs Dijkstra en Jantje Gerrits de Vries uit Nes/ Nijkerk.

Algemene genealogie van families uit de Dongeradelen.

No.56 dhr. P.J.LODEIZEN, Schapendrift 15, 1261HK Blaricum.

tel: 035-5311467. Onderwerp: 

Familie onderzoek Dokkum voor 1938.

In verband met het overlijden op 16 April j.l. van ons lid dhr. F.SLAGMAN te Sassenheim, ontvingen we een brief van zijn 

vrouw waarin zij bedankt voor het lidmaatschap van onze vereniging. We willen haar en de verdere familie veel sterkte toe 

wensen voor de komende tijd.

43



DOUMA IS DE NAAM
(alle famyljes Douma yn Eastdongeradiel tusken 1829 en 1930)

D. Douma

Under dizze namme is der ferline jier in boek útkaam (sjoch

ek De Sneuper 43, bl. 100). Yn de rin fan it ûndersyk foar

dit boek binne der troch my ek oare Douma's yn de argiven

"fûn", allegear yn de kontreien fan Dokkum, yn de eardere

gemeenten  East-  en  Westdongeradiel  en  Dokkum.  Benammen  de

gemeente  Eastdongeradiel  binne  my  hast  alle  Douma's  fan

bekend.

De Douma's dy't foarkomme yn de kaartebak fan it Befolkings-

register 1829-1930 fan it Streekarchivariaat yn Dokkum steane

troch dit ûndersyk allegear yn myn kompjûterbestân. Dêr stiet

dus ek de neiteam yn fan dyjingen dy't yn East-dongeradiel yn

1811  de  namme  Douma  oannaam  ha.  Dizze  famyl-jes  binne

hjirûnder werjûn: de oannimmer, syn frou en syn bern. Wa't

mear fan de neamde famyljes witte wol, kin by de skriuwer

telâne.

De earste fiif famyljes komme ek yn it boek "Douma is de

naam" foar.

(Opm. * kan ook betekenen: gedoopt)

1. Albert Sjolles Douma

* 13-3-1763 Lioessens

† 19-4-1812 Lioessens

z.v. Sjolle Jacobs en Ytje Alberts Douma

getr. 25-5-1788 te Lioessens met

Akke Tjerks Jousma

* 4-5-1766 Nes

† 7-11-1829 Lioessens

d.v. Tjerk Hilles Jousma en Menke Durks

Kinderen:

1. Sjolle * 26-9-1791 Lioessens

2. Dirk *  4-5-1796     ,,

3. Ytje *  3-7-1798     ,,

4. Minke * 24-5-1803     ,,

2. Douwe Jans Douma

* 31-1-1786 Ezumazijl

† 26-1-1814 Anjum

z.v. Jan Lieuwes en Trijntje Douwes Douma

getr. 21-6-1807 te Anjum met

Sijtske Botes Sijbesma

* 1786

† 10-2-1829 Anjum
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getr.(2) 23-12-1820 met Folkert Mintjes Tibma
d.v. Bote Sijbes en Hinke Meinderts

Kinderen:

1. Trijntje * 14-11-1807 Ezumazijl

2. Henke *  30-6-1810 Ezumazijl

3. Jan *   8-1-1813 Anjum

3. Jelle Ypes Douma

* 4-8-1778 Morra

† 9-4-1823 Dokkum

z.v. Ype Jelles Douma en Rigstie Alberts Douma

getr. 23-6-1799 te Morra met

Klaaske Crans

* 7-3-1781 Oudemirdum

† 11-5-1859 Morra

d.v. Justus Crans en Trijntje Jans Tolsma

Kinderen:

1. Ype * 8-12-1799 Morra

2. Trijntje *  5-1-1801 Morra

3. Ype * 14-3-1802 Morra

4. Justus *  5-3-1804 Morra

5. Dirk * 23-4-1806 Morra

6. Rinze * 23-2-1808 Morra

7. Anne * 11-2-1811 Morra

8. Richtje *  1-6-1813 Morra

9. Justus *  4-5-1815 Morra

10 Antje * juni 1822

4. Lieuwe Jans Douma

* 24-2-1784 Ezumazijl

† 23-4-1843 Paesens

z.v. Jan Lieuwes en Trijntje Douwes Douma

getr. 19-5-1805 te Anjum met

Froukje Willems Jaarsma

* 2-5-1786 Anjum

† 3-5-1840 Paesens

d.v. Willem Lieuwes Jaarsma en Doutzen Paulus

Kinderen:

1.  Jan *   1-9-1805 Anjum

2.  Willem *  30-1-1807 Anjum

3.  Lieuwe *   9-4-1808 Anjum

4.  Douwe * 19-10-1809 Anjum

5.  Trijntje *  21-2-1811 Anjum

6.  Douwtje *   6-8-1813 Anjum

7.  IJpe *   2-6-1815 Anjum

8.  Rienskje *   3-2-1817 Anjum

9.  Egbert *  15-3-1819 Anjum
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10. Lieuwe *   3-3-1821 Anjum

11. Grietje *  24-6-1823 Paesens

12. Sikje * ------1824 Paesens

13. Egbert *  31-8-1826 Anjum

14. Sikjen *  25-5-1829

5. Rienck Minnes Douma

* 29-10-1769 Niawier

† 2-1-1839 Niawier

z.v. Minne Rienks en Trijntje Alberts Douma

getr. 26-5-1799 te Ee met

Lysbet Johannes Beintema

* 12-4-1777

† 13-5-1853

d.v. Johannes Meinderts Beintema en 

Jeike Douwes

Kinderen:

1. Meindert *  21-8-1803

2. Trijntje * 21-12-1806

3. Gerben *  mrt. 1814

DE VOLGENDE PERSONEN, DIE IN 1811 DE FAMILIENAAM "DOUMA" 

AANNEMEN, KOMEN NIET IN HET FAMILIEBOEK VOOR.

6. Douwe Gerbens Douma

* 24-12-1774 Oostmahorn

† 9-6-1814 Anjum

z.v. Gerben Douwes en Aaltje Taedes

getr. 23-11-1811 met

Akke Wijbes

* ----1775

† 2-6-1817 Anjum

d.v. ?

Kinderen:

1 Gerben * 13-8-1812 Anjum

7. Douwe Jans Douma

* 31-1-1786 Ezumazijl

† 26-1-1814 Anjum

z.v. Jan Lieuwes en Trijntje Douwes Douma

getr. 21-6-1807 te Anjum met

Sijtske Botes Sijbesma

* -----1786

† 10-2-1829 Anjum

d.v. Bote Sijbes en Hinke Meinderts

getr.(2) Folkert Mintjes Tibma

Kinderen:
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1. Trijntje * 14-11-1807 Ezumazijl

2. Henke *  30-6-1810 Ezumazijl

3. Jan *   8-1-1813 Anjum

8. Douwe Romkes Douma

* 24-11-1775 Metslawier

† 27-3-1834 Metslawier

z.v. Romke Eiberts en Rinske Douwes

9. Egbert Romkes Douma

* 11-10-1772 Metslawier

† 28-3-1841 Ee

z.v. Romke Eiberts en Rinske Douwes

getr. 11-5-1794 te Niawier met

Grijtje Jans van der Herberg

* 9-12-1774 Niawier

† 9-4-1852 Ee

d.v. Jan Sakes van der Herberg en 

Martzen Pijtters

Kinderen:

1. Romke *  14-3-1795

2. Romke *   6-9-1796

3. Martzen *  26-3-1799

4. Rinske *  17-9-1801 Ee

5. Jantje * 26-10-1804 Ee

6. Dieuwke *  21-3-1807

7. Dieuwke *  21-2-1809

8. Jan *   5-7-1813

9. Jacob *  20-8-1816

10. Gerben Johannes Douma

* 13-4-1792 Ee

† 13-10-1859 Oostrum

z.v. Johannes Douwes en Folkje Jans

getr.(1) 10-9-1815 met

Sijtske Johannes de Vries

* -----1790

† 21-1-1819 Oostrum

Kinderen:

1. Johannes * 28-12-1815

2. Sjoerdje * 19-12-1818

getr.(2) 10-6-1822 met

Trijntje Hotses Boom

* 16-7-1799 Rottevalle

Kinderen:

3. Folkert * ------1823 Jouswier

4. Jan * ------1826

getr.(3) 8-9-1834 met
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Jitske Willems de Boer

* ------1800 Jouswier

Kinderen:

5. Tjetske * -----1835 Metslawier

6. Folkert * -----1836 Metslawier

7. Folkjen *  3-1-1838 Metslawier

8. Pietrik * 24-1-1840 Metslawier

9. Jan * 16-7-1844 Metslawier

11. Gosse Douwes Douma

* -----1760

† 23-7-1837 Anjum

z.v. Douwe Melis en Trijntje Gerbens

getr. 29-11-1789 te Oosternijkerk met

Menke Tjerks Douma

* -----1770

† 14-1-1829 Anjum

Kinderen:

1. Willemke * -----1794

2. Antje * -----1797

3. Douwe * 24-2-1800

4. Tjerk * -----1802

5. Ids * -----1806

6. Klaas * -----1809

7. Trijntje * -----1813 Anjum

12. Jacob Douwes Douma

* ----1741 Anjum

† 7-5-1821 Anjum

z.v. Douwe Johannes en Lijsbeth Thijssens

getr. 15-5-1768 te Anjum met

Rienskje Sijdses

* 24-12-1747 Anjum

† 31-1-1829 

d.v. Sijdse Oebles en Aukje Klazes

Kinderen:

1. Sieds * 19-2-1769

2. Elizabeth * -----1771

3. Douwe * -----1773 Anjum

4. Jan * -----1777 

5. Auke * 30-9-1779 Anjum

6. Gerben * 18-3-1785 Anjum

7. Geert *  7-5-1788

13. Jan Gerbens Douma

* 21-8-1777 Oostmahorn

† 12-6-1814 Anjum

z.v. Gerben Douwes en Aaltje Taedes
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getr. 2-5-1811 met

Lolkje Oetzes Louwsma

Kinderen:

1. Gerben * -----1812

2. Oetze * 17-1-1813

14. Jan Johannes Douma

* 29-4-1770 Ee

† 5-3-1840 Ee

z.v Johannes Douwes en Pietrikje Jans

getr. 6-5-1798 te Ee met

Tetje Jans Donga

* 5-3-1773 Ee

† 30-1-1851 Ee

d.v. Jan Jans en Aukje Eebes

Kinderen:

1. Aukje *  12-6-1801 Ee

2. Pietrik *   5-1-1805

3. Johannes * 15-11-1807 Ee

4. Jan *  17-6-1813 Ee

15. Jan Johannes Douma

* 9-6-1789 Ee

† 7-4-1878

z.v. Johannes Douwes en Folkje Jans

getr. 9-12-1820 met

Klaaske Tjepkes Smedema

* ------1794

Kinderen:

1. Johannes *  7-12-1820

2. Folkje *  7-12-1820

3. Tjepke * 31-10-1824

4. Douwe *  17-2-1828 Oostrum

5. Minkes *  26-2-1832 Oostrum

16. Pieter Johannes Douma

* 27-11-1777 Ee

† ?

z.v. Johannes Douwes en Pietrikje Jans

getr.(1) 8-12-1801 met

Aaltje Pieters Feenstra

Kinderen:

1. Johannes * ------1801

2. Aaltje * ------1803

getr.(2) 29-5-1808 met

Antje IJpes Zijlstra

* ------1776

Kinderen:
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3. IJpe * -----1811

4. Pietrik * 30-1-1813 Ee

5. Gerlof * -----1815 Westergeest

6. Jacob *  4-4-1817 Westergeest

7. Saakje * -----1819 Westergeest

8. Douwe * 5-11-1821 Metslawier

9. Reinder * 31-5-1824 Metslawier

10 Elizabeth * 4-11-1826 Metslawier

17. Popke Douwes Douma

* ± 1776

getr. 18-12-1803 te Paesens met

Aaltje Harrits van Dijk

Kinderen:

1. Douwe *  24-5-1804 Ezumazijl

2. Harrit *  15-1-1806 Ezumazijl

3. Douwe *   8-4-1808 Ezumazijl

4. Eeltje * 17-10-1810 Metslawier

5. Anne * 22-11-1813 Anjum

6. Sape *  20-6-1817 Metslawier

7. Wijtze *  20-8-1820 Metslawier

18. Wopke Romkes Douma

* 16-6-1783 Metslawier

† 2-11-1843 Ee

z.v. Romke Eiberts en Rinske Douwes

getr. 17-5-1807 met

Trijntje Jans van der Meulen

*   8-2-1782 Burum

† 24-11-1871 Ee

Kinderen:

1. Romke *   1-3-1808

2. Romke *   3-4-1809

3. Jan *  10-5-1811

4. Douwe * 17-11-1813 Ee

5. Folkert *  23-2-1816 Ee

6. Rinske *  11-1-1819

7. Elizabeth * 23-12-1822

8. Jantje *   7-9-1826
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STAMREEKS VAN 

WILLEM WARNER CHARLES DE VRIES

W.W.C. DE VRIES

Bestand   : C:\PG23\NL\DEVRIES

Datum     : 30-03-1998

Selectie  : 'Personen in STAMREEKS van Willem Warner 

Charles de Vries [1]'

Sortering : Kwartiernummer

Generatie I

1

Willem Warner Charles (Warner) de VRIES, geb. Semarang (Java)

23-08-1942, ged. (R.K.) Semarang 23-08-1942, Fotograaf, 

Gemeente-ambtenaar Stadsdeel Zuid Amsterdam, tr. (1) 

Amstelveen 13-02-1975, tr. kerk Amsterdam 13-02-1975 (de 

Heilige Anna), sch. ald. 01-10-1980 Anna Elisabeth (Annelies)

van DOORN, geb. Amstelveen 09-08-1953, dr. van Joseph 

Gerardus (Joop) van DOORN, Radiotechnicus en Wilhelmina Maria

Diderika (Mies) HENSTRA, tr. (2) Berlicum (N.Br.) 16-09-1988 

(get.: Ed van Dam, Ton v.d. Noort, Bob de Vries, Frans van 

Iersel.) Cornelia Johanna Maria (Corrie) van de NOORT, geb. 

Berlicum (N.Br.) 09-04-1952, Verpleeg-kundige, dr. van 

Anthonius Joseph van de NOORT, slager en Wilhelmina Cecilia 

(Willemien) CLARIJS.

Generatie II

2

Willem Johan Charles (Wim) de VRIES, geb. Den Haag 20-12-

1900, Makelaar rubber en thee, overl. Haarlem 24-04-1956, tr.

(1) Semarang(Java) ca. 1935, sch. Semarang ca. 1939 Henderika

Catharina (Riek) van der VIN, geb. Semarang(Java) 20-09-1908,

overl. Den Haag 09-04-1993, tr. (2) Malang(Java) 16-05-1941 

Eleonora Anna (Noor) HEINTJES (zie 3).

3

Eleonora Anna (Noor) HEINTJES, geb. Tjimahi (Java) 26-06-

1917, ambtenaar Gemeente Secretarie Haarlem, correctrice De 

Spaarnestad, rivisor Drukkerij De Spaarnestad, overl. Haarlem

19-05-1975, dr. van Warner Jan François (Warner) HEINTJES, 1e

Luitenant K.N.I.L. en Anna HERWEIJER, tr. (1) Malang (Java) 

16-05-1941 Willem Johan Cahrles (Wim) de VRIES 
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(zie 2), tr. (2) Adelaiede (Australië) 24-06-1957, sch. Den 

Haag 16-05-1960 Edward Daniel WILLIAMS, geb. Wales 

10-12-1906.

Generatie III

4

Willem (Wim) de VRIES, geb. Den Haag 15-03-1860, Horloge-

maker, overl. ald. 31-10-1902 12:30 u., tr. ald. 11-05-1892.

5

Wilhelmina Maximiliana Carolina JANSON, geb. Rotterdam 09-07-

1870, Pensionhoudster, overl Den Haag 19-01-1934, dr. van 

Carolus Johannes Antonius JANSON, commissionair en Marie 

Philomené LEBELLEC.

Generatie IV

8

Jan de VRIES, geb. Dordrecht 19-01-1821, Schoenmaker, overl. 

Den Haag 12-04-1911 12:30 u., tr. ald. 05-05-1852

9

Johanna Jacoba MARGADANT, geb. Den Haag 08-09-1822, overl. 

ald. 05-11-1877, dr. van Anthonie MARGADANT, Kleermaker en 

Maria Anna GEORGER.

Generatie V

16

Jacob de VRIES, geb. Dordrecht 11-05-1795, Scheepsmaker, 

overl. ald. 29-06-1830, tr. ald. 28-07-1819.

17

Anna Maria de HORN, geb. Dordrecht 20-03-1795, overl. ald. 

07-01-1845, dr. van Jan de HORN, Winkelier en Agatha 

Pietersdr. THIJSSEN, Winkeliersvrouw.

Generatie VI

32

Joost de VRIES, geb. Dordrecht 24-05-1759, Zeilmaker, zout-

meter, overl. ald. 14-04-1828 21:30 u., otr. (1) ald. 01-05-

1783, tr. kerk ald. 18-05-1783 (Nederduits Hervormde Kerk) 

Maria (Marijke) van MEURS (zie 33), tr. (2) Dordrecht 21-10-

1818 (get.: Gerrit Schut oud 59 jaren van beroep schoen-

maker, Dirk Schouten oud 54 jaren van beroep korenmeter, Arie

Scherlijn oud 53 jaren van beroep zijlmaker broeder van de 

echtgenote en Arnoldus Boet oud 45 jaren zwager van 

echtgenote.) Elisabeth Geertruij SCHERLIJN, geb. Dordrecht 

ca. 1761, dr. van Jan SCHERLIJN en Anna RIDDERHOF.
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33

Maria (Marijke) van MEURS, ged. Dordrecht 12-11-1758, overl. 

ald. 02-07-1811, dr. van Pieter van MEURS en Sara de KELK.

Generatie VII

64

Lieve Hijlkes de VRIES, ged. Anjum (Friesland) 06-12-1716, 

Scheepskok, overl. Dantzig 09-07-1769. Weeskamer archief 

Dordrecht, otr. Dordrecht 06-06-1748, tr. kerk ald. 23-06-

1748 (N.H.).

65

Dingena BRANDT, ged. Dordrecht 02-12-1724, overl. ald. 26-01-

1769, dr. van Joost BRANDT en Pieternella van OSSAEN.

Generatie VIII

128

Hijlke Oenses de VRIES, geb. Anjum na 1685, Landarbeider, 

boer. Overl. Anjum (Friesland) 05-05-1745, tr. kerk (1) ald. 

01-09-1714 Antje GERBENS (zie 129), tr. kerk (2) Anjum 03-12-

1719 Fokel JOHANNES, tr. kerk (3) Metslawier 06-08-1724 

Grietje MAMES, ged. Niawier.

129

Antje GERBENS, ged. (N.H.) Anjum (Friesland) 30-10-1687.

Generatie IX

256

Oense IJes de VRIES, ged. Anjum, tr..

257

Trijntje.
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Kwartierstaat van Oeble Ypes Viersen.

O.Y. Viersen

-- I --

1 Oeble Ypes VIERSEN, boer, geboren te Lioessens (Fr.) 20  

mei  1926,  gedoopt  aldaar  30  mei  1926,  wonende  te  

Anjum (Fr.),  te Wieringerwerf (N.H.),  te Hoofddorp  

(N.H.), te Middenmeer (N.H.), te Kolhorn (N.H.) en te 

Swifterbant (Flevol.).

Oeble  is  getrouwd  te  Wieringerwerf  (N.H.)  13  apr  

1951, getrouwd te Middenmeer (N.H.) voor de kerk met 

Antje  Theunis'  OOSTENBRUG,  huisvrouw,  geboren  te  

Munnekezijl (Fr.) 5 feb 1926, gedoopt aldaar 28 mrt  

1926,  wonende  aldaar,  te  Middenmeer  (N.H.),  te  

Kolhorn (N.H.) en te Swifterbant (Flevol.), dochter  

van Theunis Sijtzes OOSTENBRUG en Antje Metskes VAN  

DER LAAN.

-- II --

(ouders)

2 Ype Oebles VIERSEN, boer, geboren te Anjum (Fr.) 26 feb  

1893, wonende te Lioessens (Fr.), te Anjum (Fr.), te 

Wieringerwerf  (N.H.)  en  te  Middenmeer  (N.H.),  over-

leden te Hoorn (N.H.) 9 sep 1982, begraven te Midden-

meer (N.H.) 13 sep 1982. Ype is getrouwd te Metsla-

wier (Fr.) 20 mei 1920,

getrouwd 20 mei 1920 voor de kerk met

3 Janke Andries' BROUWER, huisvrouw, geboren te Bollingwier 

(Fr.) 28 apr 1899, wonende te Wieringerwerf (N.H.) en 

te Middenmeer (N.H.), overleden te Hoorn (N.H.) 24  

sep 1976, begraven te Middenmeer (N.H.).

-- III --

(grootouders)

4 Oeble Ypes VIERSEN, boer op Donia Zathe, geboren te Anjum 

(Fr.) 7 dec 1859, gedoopt 19 feb 1860, wonende te  

Anjum (Fr.), overleden aldaar 10 feb 1947. Oeble is  

getrouwd te Oostdongeradeel (Fr.) 17 mei 1888 met

5 Maaike Binnes BOELENS, geboren te Ooster Nijkerk (Fr.) 3 

mei  1866,  wonende  aldaar,  overleden  te  Leeuwarden  

(Fr.) 3 mrt 1904.

6  Andries  Gerrits  BROUWER,  veehouder,  geboren  te  Dokkum  

(Fr.) 31 mrt 1872, wonende te Oosternijkerk (Fr.), te 
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Adorp (Gr.) en te Zuidhorn (Gr.), overleden aldaar 13 

apr  1958,  begraven  aldaar.  Andries  is  getrouwd  te  

Metslawier (Fr.) 15 mei 1896 met

7 Tietje Uilkes DIJKSTRA, huisvrouw, geboren te Anjum (Fr.) 

25 mrt 1874, wonende te Oosternijkerk (Fr.), te Adorp 

(Gr.) en te Zuidhorn (Gr.), overleden aldaar 31 mei  

1944, begraven aldaar 3 jun 1944.

-- IV --

(overgrootouders)

8 Ype Oebeles VIERSEN, boer, geboren te Sybrandahuis (Fr.)  

28 jul 1808, gedoopt te Rinsumageest (Fr.) 28 aug  

1808, wonende te Sybrandahuis (Fr.), te Nes (Fr.) en 

te Anjum (Fr.), overleden aldaar 23 jun 1877.

Ype is eerder getrouwd te Westdongeradeel (Fr.) 31  

mei 1834 met zijn nicht Ibeltje Johannes DE GROOT,  

geboren te Sybrandahuis (Fr.) 18 jul 1814, overleden 

te Nes (Fr.) 14 jun 1844, dochter van Johannes Piers 

DE GROOT en Saakje Douwes BOSCH.

Ype  is  getrouwd  te  Metslawier  (Fr.)  14  mei  1857,  

getrouwd 17 mei 1857 voor de kerk (2) met

9 Antje Haayes MINNEMA, geboren te Hantumeruitburen (Fr.) 10 

feb 1834, overleden te Lioessens (Fr.) 27 feb 1913.

Antje is later getrouwd 10 mei 1878 met Uilke Douwes 

DIJKSTRA, geboren 28 okt 1843, zie 14.

10  Binne  Johannes  BOELENS,  landbouwer,  geboren  te  Ooster-

Nijkerk (Fr.) 27 apr 1840, wonende aldaar, overleden 

te Oosternijkerk (Fr.) 11 dec 1869.

Binne is getrouwd jun 1865 met

11 Dieuwke Meinderts MEINDERTSMA, geboren te Ee (Fr.) 28 mrt 

1839, overleden te Oosternijkerk (Fr.) 15 jan 1923,  

begraven te Ooster Nijkerk (Fr.) 19 jan 1923.

Dieuwke is later getrouwd 23-11-1871 met Dirk Andries 

ZWART, boer, geboren te Oosternijkerk (Fr.) 22 aug  

1829, wonende aldaar, overleden aldaar 11 apr 1909.

12  Gerrit  Andries'  BROUWER,  veehouder,melkventer,koopman,  

geboren te Dokkum (Fr.) 21 feb 1844, overleden aldaar 

29 jun 1918. Gerrit is getrouwd te Dantumadeel (Fr.) 

25 mei 1871 met

13 Janke Pieters VAN DER VEEN, geboren te Wouterswoude (Fr.) 

14 jul 1846, overleden te Dokkum (Fr.) 31 aug 1930.

14  Uilke  Douwes  DIJKSTRA,  boer,  geboren  28  okt  1843,  

overleden  te  Anjum  (Fr.)  1  sep  1927,  begraven  te  

Lioessens (Fr.) 5 sep 1927.

Uilke is later getrouwd 10 mei 1878 met Antje Haayes 

MINNEMA,  geboren  te  Hantumeruitburen  (Fr.)  10  feb  

1834, zie 9. Uilke is getrouwd 11 apr 1867 (1) met

55



15 Trijntje Meinderts MEINDERTSMA, geboren te Niawier (Fr.) 

mrt 1843, overleden te Lioessens (Fr.) 27 sep 1875.

-- V --

(betovergrootouders)

16 Oebele Ypes VIERSEN, boer, geboren te Rinsumageest (Fr.) 

22 feb 1783, wonende te Sybrandahuis (Fr.), overleden 

aldaar 1 sep 1826, begraven aldaar.

Oebele is getrouwd te Rinsumageest (Fr.) 29 jun 1806 

voor de kerk met

17 Froukje Piers DE GROOT, geboren te Raard (Fr.) 17 jul  

1786, overleden te Sybrandahuis (Fr.) 28 apr 1868,  

begraven aldaar.

18 Haaye Melles MINNEMA, gardenier, geboren 16 feb 1794,  

wonende te Aalsum (Fr.) en te Hantumeruitburen (Fr.), 

overleden 8 jan 1859.

Haaye is getrouwd te Metslawier (Fr.) 21 apr 1821 met

19  Renske  Brands  DIJKSTRA,  dienstmaagd  en  arbeidster,  

geboren te Aalsum (Fr.) 3 mei 1797, gedoopt 5 jun  

1797, overleden te Niawier (Fr.) 8 mrt 1869.

20 Johannes Minnes BOELENS, gardenier, geboren te Metslawier 

(Fr.) 8 aug 1806, overleden 10 apr 1847. Johannes is 

getrouwd te Metslawier (Fr.) 4 aug 1838 met

21  Grietje  Binnes  BLOEMSMA,  landbouwersche,  geboren  te  

Oudebildtzijl (Fr.)  10 mrt 1800,  wonende te Ooster-

Nijkerk (Fr.), overleden 23 okt 1863.

Grietje  is  eerder  getrouwd  7  mei  1833  met  Klaas  

Harkes DOUMA, gardenier, geboren te Oostrum (Fr.) 15 

sep 1799, wonende te Lioessens (Fr.), overleden te  

Oosternijkerk (Fr.) 25 sep 1835, zoon van 118 en 119. 

Klaas is eerder getrouwd te Metslawier (Fr.) 10 mei  

1821 met Antje Siebrens FEENSTRA, geboren te Bornwird 

(Fr.) 12 jan 1802, gedoopt te Hiaure (Fr.) 19 feb  

1802, overleden 24 nov 1826.

22 Meindert Pieters MEINDERTSMA, landbouwer, geboren te Ee  

(Fr.) 10 apr 1802, wonende aldaar en te Niawier(Fr.), 

overleden aldaar 21 dec 1861.

Meindert is later getrouwd 2 mrt 1848 met Sibbeltje  

Folkerts DE BOER, geboren te Morra (Fr.). Meindert is 

getrouwd te Metslawier (Fr.) 23 mei 1834 (1) met

23  Maaike  Eelkes  IDSARDI,  geboren  te  Wierum  (Fr.)  1811,  

overleden te Niawier (Fr.) 27 mrt 1845.

24 Andries Oedszes BROUWER, koopman, geboren te Dokkum (Fr.) 

4 apr 1802, overleden aldaar 27 sep 1897. Andries is 

getrouwd te Rinsumageest (Fr.) 20 jul 1830 met

25 Blijke Johannes HESLING, geboren De Valom (Fr.) 15 okt  

1805, overleden 19 dec 1887.
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26  Pieter  Siebes  VAN  DER  VEEN,  landbouwer,  geboren  te  

Wouterswoude  (Fr.)  10  aug  1810,  overleden  11  jan  

1876. Pieter is getrouwd te Rinsumageest (Fr.) 11 mei 

1834 met

27  Baukje  Meinderts  DANTUMA,  zonder  beroep,  geboren  te  

Wouterswoude (Fr.) 2 dec 1814, overleden 11 jan 1894.

28 Douwe Uilkes DIJKSTRA, landbouwer, geboren te Metslawier 

(Fr.) 29 mrt 1816, overleden n nov 1894.

Douwe is later getrouwd 15 mei 1855 met Antje Renzes 

SINIA, geboren 15 jun 1824, overleden 14 apr 1859,  

dochter  van  Rense  Gerryts  SINIA  en  Iefke  Thomas  

HELDER.  Douwe  is  later  getrouwd  18  jun  1867  met  

Trijntje Durks FABER, geboren nov 1826, overleden te 

Lioessens (Fr.) 13 apr 1894.

Douwe is getrouwd 29 mei 1840 (1) met

29 Tietje Sjolles DOUMA, geboren te Lioessens (Fr.) 24 jun 

1818, gedoopt aldaar 12 jul 1818, overleden te Hantu-

meruitburen (Fr.) 14 jun 1850.

30 =22 (Meindert Pieters Meindertsma)

31 =23 (Maaike Eelkes Idsardi)

-- VI --

(oudouders)

32 Ype Jans VIERSEN, koopman, gedoopt te Rinsumageest (Fr.) 

7 apr 1748, wonende aldaar, overleden aldaar 20 feb  

1828. Ype is getrouwd te Rinsumageest (Fr.) 1 jun  

1777 voor de kerk met

33 Sijbrigje Harings TEENSTRA, gedoopt te Dokkum (Fr.) 19  

feb 1754, overleden te Wanswerd (Fr.) 13 aug 1827.

34 Pier Johannes DE GROOT, boer, geboren te Bornwird (Fr.) 

27 mrt 1763, wonende aldaar, overleden 18 dec 1836.

Pier is getrouwd te Raard (Fr.) 15 mei 1785 met

35 Heabeltje Pieters, geboren te Raard (Fr.) 25 mrt 1764,  

gedoopt  te  Bornwird  (Fr.)  25  mrt  1764,  overleden  

aldaar 6 sep 1831.

36 Melle Klazes MINNEMA, gardenier, geboren te Metslawier/  

Sybrandahuis  (Fr.)  25  jan  1761,  wonende  te  Aalsum  

(Fr.), overleden 16 jan 1825.

Melle is getrouwd te Metslawier (Fr.) 8 okt 1786 met

37 Sijke Louws, geboren te Nes (Fr.), gedoopt 8 jan 1764,  

overleden v 21 apr 1821.

38 Brand Ates(Dijkstra), landarbeider en landbouwer, geboren 

21 mei 1769, wonende te Engwierum (Fr.), overleden  

aldaar ñ 1806.

Brand is getrouwd te Engwierum (Fr.) 16 mei 1796 met

39 Tjetske Jans, arbeidster, geboren te Engwierum (Fr.) 22  

dec  1777,  gedoopt  aldaar  18  jan  1778,  overleden  

aldaar 28 aug 1830.
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40 Minne BOELENS, gardenier, geboren te Ee (Fr.) 23 mei  

1773, overleden te Paesens (Fr.) 24 feb 1845.

Minne is getrouwd te Paesens (Fr.) 27 jul 1800 met

41 Klaaske HANNEMA, geboren te Brantgum (Fr.) 15 apr 1781.

42 Binne Jans BLOEMSMA, winkelier, geboren te Lippenhuizen  

(Fr.)  ñ  1766,  wonende  te  Wierum  (Fr.),  overleden  

aldaar 16 jul 1844.

Binne was later gehuwd met Jantje Luitjens DE OUDE,  

geboren  te  Wierum  (Fr.)  ñ  1772,  wonende  aldaar,  

overleden 11 sep 1851, dochter van Luitzen Jans DE  

OUDE en Saeske Annes. Binne was gehuwd (1) met

43 Klaaske MARKUS'.

44 Pieter Meinderts (MEINDERTSMA), landbouwer, geboren te  

Damwoude of Driesum (Fr.) 28 feb 1765, wonende te Ee 

(Fr.), overleden aldaar 25 mrt 1860.

Pieter is getrouwd te Ee (Fr.) 27 feb 1791 met

45 Zwaantje Jans DONGA, geboren te Ee (Fr.) 31 aug 1762, ge-

doopt aldaar 12-9-1762, overleden aldaar 19 sep 1857.

46 Eelke Ids' IDSARDI., boer te Wierum en herbergier te  

Metslawier,  geboren  te  Wierum  (Fr.)  21  jul  1778,  

wonende  aldaar,  te  Metslawier  (Fr.)  en  te  Driesum  

(Fr.), overleden te Metslawier (Fr.) 23 dec 1854.

Eelke is daarnaast getrouwd n 1824 (2) met Betske  

Dirks WIBALDA, geboren 1783, overleden te Metslawier  

(Fr.)  25  jan  1866.  Betske  is  eerder  getrouwd  te  

Metslawier (Fr.) 14 aug 1803 met Douwe Jans DOUMA,  

geboren 15 sep 1779, overleden te Metslawier (Fr.) 26 

jul 1824, zoon van 236 en 237.

Eelke is getrouwd te Hantum (Fr.) 20 apr 1804 (1) met

47 Baukje Tjallings KAMSTRA, geboren te Hantum (Fr.) 16 jan 

1784, overleden v 1845.

48 Oeds Andries BROUWER, schipper herbergier koopman, gebo-

ren te Veenwouden (Fr.) 12 feb 1769, overleden te  

Dokkum (Fr.) 21 okt 1868.

Oeds is getrouwd te Dokkum (Fr.) 7 mrt 1790 met

49 Gertrijntje Poppes DE BEER, geboren te  (?)  ñ  1769,  

overleden te Dokkum (Fr.) 25 dec 1846.

50 Johannes Geerts HESLING, kastelein en winkelier, geboren 

De Valom (Fr.) 28 aug 1777, overleden aldaar 23 jan  

1841. Johannes is getrouwd te Dantumawoude (Fr.) 12  

mei 1805 met

51 Lysbert Jans JONGSMA, geboren te Akkerwoude (Fr.) 27 mrt 

1782, overleden De Valom (Fr.) 3 mei 1858.

52  Sybe  Geeles  VAN  DER  VEEN,  landbouwer,  geboren  1780,  

wonende te Driesum (Fr.) en te Wouterswoude (Fr.),  

overleden 9 jan 1850.

Sybe is getrouwd te Driesum (Fr.) 8 apr 1810 met

53 Elske Pieters SANDYK, geboren v 1794, overleden v 1834.
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54 Meindert Roelofs DANTUMA, landbouwer, geboren te Hardega-

rijp  (Fr.)  ñ  1765,  wonende  te  Wouterswoude  (Fr.),  

overleden aldaar 2 mei 1822.

Meindert is getrouwd n 1809 met

55 Aaltje SIEGERS, landbouwersche, geboren te Dantumawoude  

(Fr.) 25 jul 1775, wonende te Wouterswoude (Fr.).

56 Uilke DOUWES DIJKSTRA, landbouwer, geboren te Lioessens  

(Fr.)  27  mrt  1785,  wonende  te  Metslawier  (Fr.),  

overleden aldaar 28 sep 1848.

Uilke is getrouwd te Anjum (Fr.) 17 apr 1812 met

57 Berber Harmens RIJPERSMA, geboren te Lioessens (Fr.) 7  

dec 1790, overleden te Metslawier (Fr.) 8 dec 1864.

58 Sjolle Alberts DOUMA, winkelier, koopman, landbouwer en  

dijkgraaf, geboren te Lioessens (Fr.) 26 sep 1791,  

gedoopt  16  okt  1791,  wonende  te  Lioessens  (Fr.),  

overleden aldaar 17 okt 1860, begraven aldaar 23 okt 

1860. Sjolle is getrouwd te Anjum (Fr) 4 nov 1814 met

59 Gepke Harkes DOUMA, winkelierster, geboren te Metslawier 

(Fr.) 23 okt 1796, gedoopt 15 nov 1796, wonende te  

Lioessens (Fr.), overleden aldaar 27 feb 1876, begra-

ven aldaar 3 mrt 1876.

-- VII --

(oudgrootouders)

64 Jan Ypes, boer, gedoopt te Wouterswoude (Fr.) 27 feb  

1707, wonende te Rinsumageest (Fr.), overleden aldaar 

12 jun 1780. Jan is getrouwd te Reitsum (Fr.) 15 mei 

1738 voor de kerk met

65 Jelske Heerkes, boerin, gedoopt te Hogebeintum (Fr) 9 dec 

1714, overleden te Rinsumageest (Fr.) 22 okt 1807.

66  Haring  Oebeles  TEENSTRA,  geboren  v  1736,  wonende  te  

Rinsumageest (Fr.) en te Wijtgaard (Fr.).

Haring was gehuwd met

67 Anna Geertruida LAS, gedoopt te Rinsumageest (Fr.) 17 jan 

1723.

68 Johannes Teekes, geboren ñ 1724, overleden te Bornwird  

(Fr.) 1784.

Johannes is getrouwd ñ 1759 met

69 Froukje Piers, geboren 1735.

Froukje is eerder getrouwd v 1759 met N.N..

70 Pieter Tjeerds, boer, geboren v 1763, wonende te Raard  

(Fr.). Pieter was weduwnaar van Wytske Johannes, zie 

1613. Pieter was gehuwd (2) met

71 Dieuwke Piebes, geboren v 1764.

72 Klaas Hendriks, landbouwer, gedoopt te Niawier (Fr.) 23  

mei 1734. Klaas is getrouwd 24 jan 1759 met

73 Haayke Hendriks MELLEMA.
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74 Louwrens Jans.

Louwrens was gehuwd met

75 Hylkjen Inzes.

76 Ate Hilbrands, gedoopt te Anjum (Fr.) 8 dec 1737.

Ate is getrouwd te Morra (Fr.) 20 mei 1764 met

77 Rinske Arends(ofAarnts), gedoopt te Lioessens (Fr.) 30  

sep 1742.

78 Jan Fokkes.

Jan is getrouwd te Engwierum (Fr.) 17 mei 1772 met

79 Antje Jans.

80 Jan Boeles, kastelein, geboren te Metslawier (Fr.) 1762, 

wonende te Ee (Fr.) en te Paesens (Fr.).

Jan was gehuwd met

81 Aaltje JANS.

82 Johannes Gosses (HANNEMA), boer, geboren te Raard (Fr.)  

22 sep 1741, gedoopt aldaar 1741, wonende te Holwerd 

(Fr.) en te Brantgum (Fr.), overleden aldaar 19 apr  

1800. Johannes is getrouwd 8 okt 1767 met

83 Antje Willems (IDSARDI), geboren te Wierum (Fr.) 31 jul 

1746,  gedoopt  aldaar  1746,  overleden  te  Brantgum  

(Fr.) 6 mrt 1787.

84 Jan BINNES.

Jan was gehuwd met

85 Aukje BROERS.

88 Meindert Gerbens, tolman en hospes, geboren 15 mei 1735, 

gedoopt te Dantumawoude (Fr.), wonende De Valom (Fr.) 

(Godloos Tolhuis), overleden n 1800.

Meindert is getrouwd ñ 1763 met

89 Romkje Pieters, geboren te Rinsumageest (Fr.) ñ 6 mei  

1742.

90 Jan Jans, schoolmeester en dorpsrechter, gedoopt te Ee  

(Fr.) 27 sep 1733, wonende aldaar, overleden aldaar 20

dec 1776. Jan is later getrouwd te Ee (Fr.) 1 mrt 1772  met

Aukjen Eebes, gedoopt te Ee (Fr.) 14 apr 1737,  overleden

aldaar 22 dec 1776, dochter van Ebe Hylkes  en  Betske

Jochems.

Jan is getrouwd te Ee (Fr.) 3 dec 1758 (1) met

91 Grietje Jans, geboren 16 sep 1736.

92 Ids Willems IDSARDI, landbouwer, geboren te Wierum (Fr.) 

1733, overleden aldaar 1820.

Ids is getrouwd te Ee (Fr.) 16 feb 1766 met

93 Dieuwke Jans, gedoopt te Ee (Fr.) 20 feb 1743, overleden 

te Dokkum (Fr.) 16 aug 1820.

94 Tjalling Watses KAMSTRA, kastelein, geboren te Hantum  

(Fr.) 30 nov 1749, gedoopt 30 nov 1749, overleden te 

Hantum (Fr.) 19 aug 1826.

Tjalling is getrouwd te Hantum (Fr.) 13 okt 1776 met

95 Trijntje STINSTRA, kasteleinse, geboren te Foudgum (Fr.) 

1754, overleden aldaar 22 sep 1841.
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96 Andries Oedszes BROUWER, veenbaas, huisman, koemelker,  

brouwer,  gedoopt  te  Veenwouden  (Fr.)  8  jul  1742,  

wonende aldaar en te Dokkum (Fr.), overleden aldaar 1 

nov 1825.

Andries is getrouwd 28 feb 1768 met

97  Sjoukje  Martens,  geboren  te  Veenwouden  (Fr.)  ñ  1748,  

overleden te Dokkum (Fr.) 11 okt 1826.

100 Geert Hessels HESLING, landbouwer, huisman en koopman,  

geboren De Valom (Fr.) 1 aug 1749, gedoopt te Dantu-

mawoude (Fr.) v 7 mei 1773, wonende te Akkerwoude  

(Fr) en De Valom (Fr), overleden aldaar 31 okt 1830.

Geert is getrouwd te Dantumawoude (Fr) 9 dec 1770 met

101 Blijke Johannes' HALBESMA, geboren De Valom (Fr.) 31 jan 

1750, gedoopt te Dantumawoude (Fr.) v 7 mei 1773,  

overleden De Valom (Fr.) 2 nov 1826.

102 Jan Aukes, timmerman, gedoopt te Akkerwoude (Fr.) 16 jan 

1754, overleden aldaar 21 jan 1800.

Jan is getrouwd te Akkerwoude (Fr.) 25 mei 1778 met

103 Grietje Annes ANNEMA, geboren te Dantumawoude (Fr.) 18  

sep 1749, gedoopt aldaar 1 mei 1779, overleden te  

Rinsumageest (Fr.) 14 jan 1825.

108 Roelof PIETERS, boer, geboren te Driesum (Fr.) ñ 7 mei 

1724, gedoopt te Dantumawoude (Fr.), overleden 10 mrt 

1796. Roelof is getrouwd te Murmerwoude (Fr.) 12 jan 

1755 met

109 Antje SJOERDS, geboren ñ 14 feb 1742, wonende te Murmer-

woude (Fr.).

110 Syger SYTSES, geboren v 1758, wonende te Dantumawoude  

(Fr.), overleden te Wouterswoude (Fr.) jul 1802.

Syger was gehuwd met

111 Baukje AUKES, geboren v 1760, overleden 1800.

112 Douwe Kornelis DIJKSTRA, landbouwer, geboren te Lioes-

sens (Fr.) 12 apr 1750, overleden aldaar 4 jan 1817.

Douwe is getrouwd te Lioessens (Fr.) 20 mei 1770 met

113 Hiltje Uilkes, geboren te Anjum (Fr.) 18 jun 1751.

114 Harmen Mennes RIJPERSMA, landbouwer, geboren te Anjum  

(Fr.)  23  sep  1766,  wonende  aldaar,  overleden  te  

Lioessens (Fr.) 5 jan 1837.

Harmen is getrouwd te Oostrum (Fr.) 12 aug 1787 met

115 Antje Wiggers MEINDERSMA, gedoopt te Paesens (Fr.) 5 feb 

1764, overleden te Lioessens (Fr.) 24 sep 1841.

116 Albert Sjolles DOUMA, landbouwer, gedoopt te Lioessens  

(Fr.) 13 mrt 1763, overleden aldaar 19 apr 1812.

Albert is getrouwd te Lioessens (Fr.) 25 mei 1789  

voor de kerk met

117 Akke Tjerks JOUSMA, renteniersche, gedoopt te Nes West-

dongeradeel (Fr.) 4 mei 1766, wonende te Lioessens  

(Fr.), overleden aldaar 6 nov 1829, begraven aldaar 10

nov 1829.
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118 Harke Jans DOUMA, landbouwer en boer, geboren te Metsla-

wier (Fr.) 29 jan 1775, gedoopt aldaar 5 feb 1775,  

wonende  te  Oostrum  (Fr.)  en  te  Lioessens  (Fr.),  

overleden aldaar 1 nov 1819, begraven aldaar.

Harke is later getrouwd te Anjum (Fr.) 25 sep 1812  

met Jiltje Jilts POSTMUS, boerin, geboren te Kollum  

(Fr.)  13  aug  1778,  gedoopt  aldaar  20  sep  1778,  

wonende te Lioessens (Fr.) en te Dokkumumer Nieuwe  

Zijlen (Fr.), overleden te Morra (Fr.) 7 nov 1826,  

dochter van Jilt Johannes en Jitske Tjeerds.

Harke is getrouwd te Metslawier (Fr.) 28 feb 1796  

voor de kerk (1) met

119  Tytje  Klases  KLOOSTRA,  naaister,  geboren  te  Niawier  

(Fr.)  2  jan  1778,  gedoopt  aldaar  25  jan  1778,  

overleden v 1812. Tytje was weduwe van Douwe Eelkes  

MEINDERSMA, geboren te Ee (Fr.), overleden v 1796.

-- VIII --

(oudovergrootouders)

128 Ype Dirks, boer, geboren ñ 1652, overleden te Akkerwoude 

(Fr.) v 1721. Ype is eerder in ondertrouw gegaan 25  

jun 1682 en getrouwd te Buitenpost (Fr.) 2 jul 1682  

met Antie Wobbes, wonende te Buitenpost (Fr.), over-

leden v 14 sep 1688. Ype is eerder getrouwd ñ 1688  

met Antie UWES, overleden v 1694.

Ype is getrouwd ñ 1694 (3) met

129 Auckjen Dirks, overleden te Akkerwoude (Fr.) n 1721.

130 Heerke Heerkes, boer, geboren te Hogebeintum (Fr.) 16  

aug 1675, wonende aldaar en te Reitsum (Fr.).

Heerke is getrouwd 16 jan 1701 met

131 Grietie Jacobs, gedoopt te Hogebeintum (Fr.) 4 jul 1675, 

overleden te Reitsum (Fr.) 4 jul 1675.

132 Oebele Harings, wonende te Wirdum (Fr.).

Oebele is getrouwd te Goutum (Fr.) 3 sep 1714 met

133 Sybrig Taekes, wonende te Goutum (Fr.).

134 Nicolaus-Olufsen LAS, executeur van Dantumadeel, geboren 

ñ 1681, overleden te Rinsumageest (Fr.) 1753/1754.

Nicolaus-Olufsen is getrouwd te Leeuwarden (Fr.) 14  

mei 1716 met

135  Geertruid  DELBURGH,  overleden  te  Rinsumageest  (Fr.)  

1750/1751.

138 Pier Willems.

142 Piebe Joukes, boer (?), geboren te Oenkerk (Fr.), over-

leden  te  Sybrandahuis  (Fr.)  n  1790.  Piebe  is  in  

ondertrouw gegaan te Holwerd (Fr.) 21 apr 1741 met

143 Maaike Andries, geboren te Bornwird (Fr.) (?), overleden 

te Giekerk (Fr.) 1788/1789.
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144 Hendrik Saapes, schoolmeester (vanaf 1731), gedoopt te  

Niawier (Fr.) 14 nov 1697.

Hendrik is getrouwd te Niawier (Fr.) 23 mrt 1721 met

145 Minke Melles.

152 Hilbrand Halbes, wonende te Anjum (Fr.).

Hilbrand is getrouwd te Anjum (Fr.) 3 mei 1726 met

153 Lysbeth Ates, wonende te Anjum (Fr.).

154 Arend Alberts.

Arend was gehuwd met

155 Jetske Pieters.

160  Boele  Wobbes,  meeldrager  in  1749,  geboren  te  Gerkes-

klooster (Fr.) ñ 1682.

Boele was gehuwd met

161 Teatje Fokkes, overleden te Buitenpost (Fr.) 16 aug 1745

164 Gosse Johannes, boer, geboren te Jelsum (Fr.) 31 jan  

1707, gedoopt aldaar 27 feb 1707, overleden te Raard 

(Fr.) 11 feb 1779.

Gosse is getrouwd te Jelsum (Fr.) 26 feb 1730 met

165  Klaaske  Jans,  geboren  te  Jelsum  (Fr.)  14  jun  1711,  

overleden te Raard (Fr.) v 1769.

166 Willem Idsz, gedoopt 14 okt 1703, overleden 21 aug 1786.

Willem was gehuwd met

167 Eelkje Jetses, overleden 22 okt 1773.

176 Gerben PYTERS, huisman, gedoopt te Driesum (Fr.) 15 okt 

1713, wonende aldaar, overleden te Wouterswoude (Fr.) 

aug 1759. Gerben is getrouwd ñ 1734 met zijn nicht

177 Boukjen Meinderts, gedoopt te Driesum (Fr.) 31 mei 1716.

180 Jan Goslings, schoolmeester en dorpsrechter, gedoopt te 

Anjum (Fr.) 16 jan 1698, wonende te Ee en Jouwswier  

(Fr.), overleden te Ee (Fr.) 20 mei 1771.

Jan is eerder getrouwd te Ee (Fr.) 29 mei 1718 met  

Trijntje Eelses SICCEMA, gedoopt te Ee (Fr.) 27 nov  

1698, overleden aldaar 25 apr 1724.

Jan is getrouwd te Ee (Fr.) 22 apr 1725 (2) met

181 Trijntje Minnes DONGA., gedoopt te Dokkum (Fr.) 5 okt  

1704, wonende aldaar en te Ee (Fr.), overleden aldaar 

2 dec 1781.

182 Jan Pijtters, boer, gedoopt 24 feb 1709, wonende te Ee 

(Fr.). Jan is getrouwd te Ee (Fr.) 24 dec 1735 met

183 Gertje Jacobs, gedoopt 1736.

184 =166 (Willem Idsz)

185 =167 (Eelkje Jetses)

186 =182 (Jan Pijtters)

187 =183 (Gertje Jacobs)

188 Watse Tjallings, geboren te Hantum (Fr.), gedoopt 10 apr 

1712, overleden te Hantum (Fr.) 12 jun 1776. Watse is 

getrouwd te Hantumhuizen (Fr.) 3 jun 1743 met

189 Maaike Johannes.
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190 Thomas Jans.

Thomas is getrouwd 1753 met

191 Boukje Gosses.

192 Oeds Andries BROUWER, veenbaas, geboren ñ 1705, over-

leden ñ 1782.

Oeds is getrouwd te Veenwouden (Fr.) 19 feb 1730 met

193 Tjetske Geertsd, geboren ñ 1710.

200  Hessel  Ringers,  boer  en  lekepreker,  geboren  ñ  1720,  

gedoopt ñ 1740.

Hessel is getrouwd ñ 1748 met

201 Sjoukje Geerts, geboren ñ 1728, gedoopt te Dantumawoude 

(Fr.) 2 jun 1748, wonende te Murmerwoude (Fr.), over-

leden 7 jan 1804. Sjoukje is later ondertrouwd te  

Akkerwoude (Fr.) 7 jul 1754 en getrouwd te Veenwouden 

(Fr.) 21 jul 1754 voor de kerk met Reitse Sakes, ge-

boren ñ 1725, gedoopt 1746, wonende te Murmerwoude(F)

202  Johannes  Douwes,  huisman,  graankoper,  ontvanger,  

arbiter, bijzitter en koopman, geboren De Valom (Fr.) 

ñ feb 1716, gedoopt te Dantumawoude (Fr.) 4 dec 1739, 

wonende De Valom (Fr.), overleden aldaar 24 feb 1780.

Johannes is getrouwd te Dantumawoude (Fr.) 1749 met

203  Eekjen  Halbes,  geboren  De  Valom  (Fr.)  6  dec  1728,  

gedoopt te Dantumawoude (Fr.) 24 aug 1777, overleden 

De Valom (Fr) 4-5-1809, begraven te Dantumawoude (Fr)

204 Auke Jans, timmerman, gedoopt te Akkerwoude (Fr.) 27 jun 

1732, overleden aldaar 1762.

Auke is getrouwd 19 aug 1753 met

205 Aukjen Rijkles FINCK, gedoopt 14 jan 1733, overleden n 

1775.

206  Anne  Teunis,  huisman,  boer  en  koopman,  geboren  te  

Bornwird  (Fr.)  2  sep  1723,  gedoopt  22  nov  1750,  

wonende te  Dantumawoude (Fr.), overleden  aldaar 13  

mrt 1766. 

Anne is getrouwd te Bornwird (Fr.) 25 apr 1745 met

207 Lysbeth Tjeerds, geboren 29 jan 1719, gedoopt 11 jun  

1740, overleden te Dantumawoude (Fr.) 6 feb 1763.

216  Pieter  Roelofs,  boer  en  lekepreker,  geboren  ñ  1695,  

gedoopt te Dantumawoude (Fr.) v 1728, overleden 14  

mrt 1752/14 mei 1752.

Pieter is getrouwd ñ 1720 met

217 Antje Popes, geboren 1700, overleden 1730.

218 Sjoerd Tjerks, geboren 4 jun 1702, overleden te Wouters-

woude (Fr.) ñ 1798.

Sjoerd was gehuwd met

219 Lysbeth Willems, geboren v 1726.

220 (?) SYTSE WYTSES, geboren v 1740, wonende te Wouters-

woude (Fr.).

(?) was gehuwd met
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221 (?) AALTJE SYGERS, geboren v 1742.

222 Auke Pieters, geboren te Hijlaard (Fr.) (?) v 1727,  

wonende te Driesum (Fr.).

Auke is getrouwd ñ 24 okt 1745 met

223 Antie Fokkes, geboren v 1729.

224 Kornelis Folkerts, geboren te Lioessens (Fr.) 1709.

Kornelis is getrouwd te Anjum (Fr.) 24 mei 1732 met

225 Dieuwke Sybes, geboren te Metslawier (Fr.), gedoopt 22  

nov 1711.

226 Uilke Jans, landbouwer, geboren te Anjum (Fr.), gedoopt 

7 aug 1707, wonende te Anjum (Fr.).

Uilke is getrouwd te Anjum (Fr.) 10 aug 1732 met

227 Grytje Jacobs, gedoopt te Nes Westdongeradeel (Fr.) 17  

mrt 1709.

228 Minne Harmens, gedoopt te Anjum (Fr.) 15 apr 1729.

Minne is getrouwd te Anjum (Fr.) 22 mei 1757 met

229 Tjamke Willems, geboren te Anjum (Fr.), gedoopt 8 feb  

1732.

230 Wigger Meinderts, gedoopt te Paesens (Fr.) 5 okt 1721.

Wigger is getrouwd 25 jul 1751 met

231 Berber Bokkes, gedoopt te Ternaard (Fr.) 30 mrt 1725.

232 Sjolle Jacobs DOUMA, gedoopt te Metslawier (Fr.) 12 aug 

1725, overleden te Lioessens (Fr.) 1777. Sjolle is  

getrouwd te Metslawier (Fr.) 11 mei 1755 met

233 Ytje Alberts DOUMA, gedoopt te Metslawier (Fr.) 15 mrt 

1733, overleden te Lioessens (Fr.) 1791.

234 Tjerk Hilles JOUSMA, landbouwer, gedoopt te Nes (Fr.) 19 

feb 1709, wonende aldaar, overleden aldaar.

Tjerk is getrouwd te Nes (Fr.) 1766 met

235  Minke  Durks,  geboren  te  Nes  (Fr.),  wonende  aldaar,  

overleden v 6 nov 1829.

236 Jan Alberts DOUMA, boer, geboren te Metslawier (Fr.),  

gedoopt  aldaar  24  mrt  1743,  wonende  aldaar  en  te  

Oostrum (Fr.), overleden 1804/1805.

Jan is getrouwd 22 nov 1772 met

237 Gepke Harkes, geboren te Metslawier (Fr.), gedoopt 7 okt 

1745, overleden te Oostrum (Fr.) 16 mei 1809.

238 Klaas Pieters KLOOSTRA, landbouwer, gedoopt te Engwierum 

(Fr.) 29 jul 1742, overleden te Niawier (Fr.) 2 aug  

1812. Klaas was gehuwd met

239 Trijntje Symens, gedoopt te Hantumeruitburen (Fr.) 29  

aug 1745.

-- IX --

(oudbetovergrootouders)

256 Dirk (JACOBS?).

Dirk was gehuwd met waarschijnlijk

257 (?) Ytje YPES.

65



260 Heerke Tjeerds, gedoopt te Hogebeintum (Fr.), overleden 

te Hogebeintum/Blija (Fr.) ñ 17 nov 1674. Heerke is  

getrouwd te Hogebeintum (Fr.) 28 nov 1669 met

261 Jelske Martens, wonende te Morra (Fr.).

262 Jacob Sytses.

Jacob is getrouwd te Hogebeintum (Fr) 26 feb 1670 met

263 Jilliske Andries.

264 Haring Jans, huisman (van 1698 tot 1714), wonende te  

Teerns (Fr.).

Haring was weduwnaar van Dieucke Sytses.

Haring was gehuwd (2) met

265 Bauck Ubles.

266 Tako Pyters, wonende te Leeuwarden (Fr.).

Tako was weduwnaar van Meinu Jans. Tako is getrouwd te

Leeuwarden (Fr) 8 mei 1680 (2) met

267 Antje Jelles, wonende te Huizum (Fr.).

288 Saape Gerbens.

Saape is getrouwd te Niawier (Fr.) 13 mei 1697 met

289 Mayke Clases.

328 Johannes GOSSES, boer, geboren te Jelsum (Fr.) ñ 1652, 

wonende te Wijns (Fr.) en te Jelsum (Fr.), overleden 

aldaar 8 sep 1731. Johannes is eerder getrouwd v 1702 

met ?? PHILLIPUS. Johannes is later getrouwd 8 nov 

1711 met Geiske Paulus. Johannes is getrouwd te Wijns 

(Fr.) 14 mei 1702 (2) met

329 Dirkjen ANNES, gedoopt te Oudkerk (Fr.) 17 okt 1680,  

overleden te Jelsum (Fr.) 18 dec 1709.

330 Jan SYDSES.

Jan was gehuwd met

331 Antie KEIMPES.

332 Ids Hessels, geboren te Hantum (Fr.) 8 mrt 1668. Ids is 

later getrouwd te Hantumhuizen (Fr.) 27 apr 1709 met 

Rixtje Jans, wonende te Hantumhuizen (Fr.). Ids is  

getrouwd te Hantumhuizen (Fr.) 20 jan 1695 (1) met

333 Trijntje Jans, wonende te Hantumhuizen (Fr.).

334 Jetse Tjeerds.

Jetse was gehuwd met

335 Antje Jans.

352  Pytter  Heines,  boer,  geboren  1674/1675,  wonende  te  

Driesum (Fr.), overleden nov 1746.

Pytter is later getrouwd n 14 okt 1718 met Fookeltje 

Jelles, overleden 28 okt 1728.

Pytter is getrouwd ñ 1705 (1) met

353 Trijntje Gerbens, overleden 14 okt 1718.

                                              Wordt vervolgd
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ONDERZOEKCENTRUM VOOR 

FAMILIEGESCHIEDENIS

O.F. VOS

De  "Kerk  van  Jezus  Christus  van  de  Heiligen  der  Laatste

Dagen" heeft een folder uitgegeven:

Onderzoekcentrum voor familiegeschiedenis.

Komt u met uw familie-onderzoek vast te zitten, dan kunt u

daar altijd nog terecht.

Wat heeft men daar:

- Gecomputeriseerde index van namen;

- Gezinslijstarchief: zie catalogus aldaar;

- Originele documenten, b.v.:

- D.T.B., B.R. Huw. volkstellingen, weeskamer-

  archieven, leenregisters, enz.

Zoals u ziet, materiaal genoeg.

Hoe werkt het:

- U kunt bellen voor een afspraak met dhr. M.E. Opperman.  

Hij is consulent familiegeschiedenis.

Tel.: 0511-452241

Adres: Halbertsmastr. 54, Kollum

De  kerk  waar  al  het  materiaal  ligt  opgeslagen,  staat  in

Leeuwarden.  Deze kerk staat tegenover het treinstation, in

het witte gebouw op de hoek van de V. Zwietenstraat.

Heel veel succes ermee!!
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Wens van notaris Beekhuis werd in 1860 

vervuld.

VAN EEN "VASTE BANK OF GESTOELTE IN DE

KERK DER HERVORMDEN TE BUITENPOST".

D.R. WILDEBOER.

Christiaan Houdijn Beekhuis, geboren in 1814 te Garijp, was

van 1842 tot 1880 notaris te Buitenpost. Hij was de jongste

uit een gezin met 8 kinderen. Bij de geboorte-aangifte was de

vader van Christiaan "predikant der Gereformeerde Gemeente"

te Garijp. 

Beekhuis woonde destijds in Buitenpost in het huis op de hoek

van  de  Stationsstraat/Voorstraat,  waar  nu  de  winkel  van

"Marskramer" is gevestigd.

Toen onze notaris in 1842 in Buitenpost kwam wonen, was hij

28  jaar  oud  en  nog  niet  getrouwd.  Blijkbaar  voldeed  zijn

ongehuwde  staat  op  den  duur  niet  meer,  want  op  40-jarige

leeftijd stapte hij in de huwelijksboot.

Een zeker Geesje Feddes uit Leeuwarden, die 17 jaar jonger

was, werd in 1855 zijn bruid. In de huwelijksakte kunnen we

lezen dat zijn schoonouders weinig waren ingenomen met hun

nieuwe schoonzoon. Geesje haar vader gaf geen toestemming tot

het huwelijk. De kantonrechter had hem in verband met deze

weigering opgeroepen, maar hij was niet verschenen. Moeder

Feddes had wel toestemming verleend. Dit gebeurde echter bij

notariële akte. Beide ouders waren bij de trouwerij op het

stadhuis van Leeuwarden dus niet aanwezig.

Waarom haar ouders zo negatief waren over haar keus, valt

niet  te  achterhalen.  Misschien  was  het  grote  leeftijds-

verschil een struikelblok. In ieder geval was de vermogens-

positie van Christiaan Houdijn geen probleem. Men kan wel

stellen dat het financieel een uitstekende partij was voor

Geesje Feddes.

Drie  ooms  van  Geesje  waren  echter  wel  present,  want  deze

fungeerden als getuigen. Dit was familie van de kant van haar

moeder en het waren heren met prima posities. 

Onder hen waren Meester Anne van der Laan, Griffier van de

Staten van Friesland, Ridder van de Militaire Willemsorde en

Kommandeur  der  orde  van  de  Eikenloven  en  Haije  Beekkerk

Heymans, goud- en zilversmid te Leeuwarden.

En broer van de bruidegom was ook getuige. Dit was Theodorus

Beekhuis, genees-, heel- en verloskundige te Wirdum.

Toen het jonge paar trouwde in 1855 woonde Christiaan zijn

moeder ook in Wirdum. Zijn vader was al overleden.
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Christiaan en Geesje kregen in de periode van 1856 tot 1872

samen 6 kinderen. In 1880 verhuisde het gezin Beekhuis naar

Leeuwarden, waar moeder Geesje in 1882 kwam te overlijden.

Beekhuis  bleef  in  Leeuwarden  zijn  ambt  uitoefenen  tot  de

datum van zijn dood op 12 oktober 1885. Na zijn overlijden

werd een memorie van successie en hierin kunnen we lezen dat

de notaris een vermogend man was geweest met vele bezittingen

in  land  en  effecten.  De  zuiver  nalatenschap  had  de

respectabele waarde van maar liefst f.187.106,47; in 1885 een

enorm bedrag.

Twee  maanden  voor  zijn  dood  had  hij  een  testament  laten

opmaken en hierin kunnen we het volgende lezen:

Hij wilde dat de nalatenschap, waarop zijn kinderen recht

hadden, onverdeeld zou blijven totdat het jongste kind de

leeftijd van 26 jaar zou hebben bereikt. Omdat de jongste was

geboren in 1872, zou de erfenis eerst in 1898 kunnen worden

verdeeld. De kinderen moeten dus 13 jaar (van 1885 tot 1898)

wachten op hun deel. Deze periode wordt in het testament de

bewindsperiode  genoemd.  Beekhuis  zijn  tweede  zoon,  t.w.

Meester  Cornelis  Beekhuis,  geboren  in  1858,  werd  tot

bewindvoerder  van  de  onverdeelde  boedel  benoemd.  Uit  de

inkomsten  van  het  erfdeel  mochten  gedurende  de  bewinds-

periode  de  studiekosten  van  de  kinderen  onder  bepaalde

voorwaarden worden betaald. De bewindvoerder moest dit dan

regelen.

Verder trof de notaris nog bijzondere voorzieningen voor zijn

dochters,  die  bij  zijn  overlijden  nog  niet  zouden  zijn

getrouwd. Bij de definitieve verdeling van het erfdeel zouden

zij nog eens f.2000,-- extra krijgen in de vorm van een gift.

Deze  bepaling  moeten  we  zien  in  het  licht  van  die  tijd.

Destijds waren er nog maar weinig vrouwen met een baan en een

eigen inkomen. Ten opzichte van de mannen waren ze financieel

meer afhankelijk. Wie niet aan de man raakte, werd vaak in

die stand door de familie onderhouden. Werken werd als een

schande beschouwd en een teken van armoede.

Dan waren er ook nog een aantal goede doelen waar geld heen

ging. Het Diaconessenhuis te Leeuwarden (bij de Dubbele Pijp)

kreeg jaarlijks  tijdens de  bewindsperiode f.400,--.  Verder

konden  de  Maatschappij  van  Weldadigheid,  het  Ned.

Zendingsgenootschap en het Ned. Bijbelgenootschap rekenen op

de dubbele contributie.

Terug naar de periode in Buitenpost.

Naast  zijn  notarisambt  was  hij  ook  actief  op  kerkelijk

terrein en in het verenigingsleven van Buitenpost.

Onder meer in de jaren 1847 en 1848 was hij administrerend-

diaken van de Hervormde kerk. In deze functie nam hij het

initiatief om iets te doen aan de grote werkeloosheid en
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armoede in die jaren. Beekhuis vroeg in een brief aan de

kerkenraad om goedkeuring van een plan om voor rekening van

de diaconie een werkplaats voor de armen te bouwen i.v.m. de

bewerking  van  vlas.  Ook  was  het  de  bedoeling  dat  met  de

verbouw van vlas door de diaconie zou worden begonnen. Na

verloop van tijd kwam inderdaad dit "werkverruimingsproject"

van de grond. Het mes sneed op deze manier aan twee kanten:

de "niet geregelde steunvragers" hadden werk en de diaconie

kon toe met minder ondersteuning. Op veel andere plaatsen

deed men hetzelfde. Beekhuis zal waarschijnlijk het wiel op

dit gebied niet hebben uitgevonden.

In het jaar 1861 werd in het dorp een vereniging "Ons Nut"

opgericht. Notaris Beekhuis was "president" van het eerste

definitieve bestuur. De vereniging sloot zich eerst 8 jaar

later  aan  bij  de  landelijke  organisatie  en  werd  toen  een

departement van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Vanwege "de kosten" had men dit niet eerder gedaan.

In het verleden was het regel dat de zitplaatsen in ver-

schillende  kerken  werden  verhuurd,  waaronder  ook  de

Nederlands Hervormde kerk te Buitenpost. Dit gebeurde ieder

jaar bij opbod en de ontvangen huur was jaren lang één van de

vaste inkomsten van de kerkvoogdij. De opbrengsten per jaar

(over 1852 was dit f.257,50) waren heel verschillend. In de

loop van de jaren nam het aantal verhuurde zitplaatsen af en

zo rond 1918 werden lang niet meer alle plaatsen verhuurd.

Omstreeks 1953 kwam aan de verhuur te Buitenpost een einde.

We kunnen in de boekhouding van de kerkvoogden lezen dat C.H.

Beekhuis in 1852 een stoel huurde voor een bedrag van f.5,60,

wat in dat jaar de duurste stoel was.

Dat  elk  jaar  opnieuw  weer  naar  de  verhuring  van  de

zitplaatsen gaan en maar afwachten waar hij nu weer kwam te

zitten in de kerk, was waarschijnlijk niet naar de zin van

onze notaris. Misschien had hij onder de preek onwillekeurig

wel eens gekeken naar de familiebanken van de adel en rijken

en was het plan bij hem opgekomen om ook over iets dergelijks

in de kerk te kunnen beschikken. 

Hoe Beekhuis dat aanpakte om zijn doel te bereiken, kunt u

hierna lezen.

Op 30 december 1859 stond er een advertentie in de Leeuwarder

Courant,  waarin  de  Hervormde  Floreenplichtigen  werden

opgeroepen  om  te  beraadslagen  en  te  besluiten  over  een

voorstel van de Heeren Kerkvoogden van de dorpen Buitenpost

en Lutjepost tot "daarstelling en verpachting eener Bank" in

de kerk.
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Wanneer  men  nu  deze  advertentie  tegenkomt,  roept  dat  de

nodige vragen op. Wat zou hier aan de hand zijn geweest?

Het  volgende  was  gebeurd.  Notaris  Beekhuis  had  aan  de

Kerkvoogdij een brief geschreven met het verzoek om 

"de  noodige  ruimte  in  de  Hervormde  Kerk  te  Buitenpost  te

"erlangen  tot  daarstelling  eener  vaste  bank  of  gestoelte.

"Een en ander voor eigen rekening om die bij voortduring in

"gebruik  te  hebben,  tegen  betaling  eener  som  in  eens  of

"tegen eener vaste jaarlijksche huur of pacht".

Wat was meneer de notaris precies van plan?

Hij wilde een vaste bank in de kerk en stelde voor om onder

het orgel de kerkzaal wat groter te laten maken en daar een

nieuwe bank te plaatsen.

Maar het was niet zo eenvoudig om de wens van Beekhuis te

vervullen, dat ging beslist niet zo maar. Hoe dat allemaal in

zijn werk ging, kunnen we nog lezen in het "Proces-verbaal

van  het  verhandelde  in  de  Vergadering  van  Kerkvoogden  en

Hervormde  Floreenplichtigen  van  Buitenpost  en  Lutjepost,

gehouden 4 January 1860".

Voor het houden van een dergelijke vergadering waren nog al

wat regels. De stemgerechtigden, dat waren in die tijd nog de

Floreenplichtigen  (waarover  later  meer)  moesten  per

advertentie  worden  opgeroepen,  het  bericht  moest  worden

rondgezegd, de "huiskondiging" en de torenklok behoorde een

aantal malen te worden geluid, de z.g. "klokkleppingen".

Verder  had  het  gemeentebestuur  ook  nog  een  taak,  want  de

oproep  voor  de  vergadering,  werd  op  verzoek  van  de  kerk-

voogden, door  burgemeester en  wethouders van  Achtkarspelen

gedaan. De burgemeester was voorzitter van de vergadering en

de dorpsrechter was ook verplicht daar aanwezig te zijn.

Uit het proces-verbaal van de vergadering valt op te maken

dat  de  kerkvoogden  positief  tegenover  het  verzoek  van  de

notaris  stonden.  Men  vond  dat  achter  de  zuidermannenbank,

onder het orgel, nog wel ruimte was voor een nieuwe bank. De

voordelen waren naar hun mening: meer zitplaatsen in de kerk

en een hogere opbrengst van de verhuur. Bovendien vonden deze

heren dat het kerkgebouw hierdoor "in fraaiheid zou winnen".

Van argumenten tegen het voorstel valt niets te lezen, maar

deze zijn er zeker wel geweest.

De voorzitter van de vergadering, Jonkheer Volkert Adrianus

Heringa van Haersma de With, burgemeester van Achtkarspelen,

bracht  het  voorstel  van  de  kerkvoogden  om  de  concept-

overeenkomst goed te keuren in stemming. Met 91 stemmen voor

en 75 tegen werd de goedkeuring verleend. Met een meerderheid

van slechts 16 stemmen kreeg de notaris dus zijn zin en kon

met de "operatie bank" worden begonnen.

Het  lijkt  er  veel  op  dat  Beekhuis  zelf  de  concept-

overeenkomst destijds heeft opgesteld. De stijl is echt die

van een notaris.
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Welke bepalingen stonden onder meer in het contract?

We kunnen lezen dat de kosten van het aanbrengen van de bank,

het  onderhoud,  alsmede  de  kosten  wegens  het  maken  van  de

opening in het beschotwerk en het opnieuw afsluiten van de

ingekorte bergplaats daarachter, voor rekening van Beekhuis

waren. De bank moest aan minimaal 5 personen een zitplaats

bieden. Hij moest jaarlijks een bedrag van 15 gulden aan de

kerkvoogdij  betalen  (een  vaste  onopzegbare  grondpacht).

Verder kreeg de notaris het recht om de bank te allen tijde

aan  de  kerkvoogdij  af  te  staan  tegen  een  prijs,  die  zou

worden bepaald door wederzijds te benoemen deskundigen. Na

zijn  vertrek  naar  Leeuwarden  gebeurde  dit  inderdaad.  Voor

f.100,-- werd de kerk toen eigenaar.

Zoals eerder werd verteld, gold in die tijd nog het Floreen-

stelsel, dat het "collatierecht" (stemrecht) opdroeg aan de

grondbezitters, die floreenrente betaalden.

Het aantal uit te brengen stemmen was dus gekoppeld aan het

hebben van bepaalde bezittingen in een plaats. Mensen met

veel  bezit  hadden  dus  ook  veel  stemmen  en  uiteraard  een

bepaalde macht.

In  het  kerkarchief  is  een  bewaard  gebleven  een  lijst  van

Floreenplichtigen, die aan de stemming voor de kerkbank in

1860  hebben  deelgenomen.  Op  deze  lijst  komen  16  personen

voor,  die  in  totaal  166  stemmen  mochten  uitbrengen.  De

grootste bezitter was de voorzitter van de vergadering, de

eerder  genoemde  burgemeester  Van  Haersma  de  With  met  45

stemmen. Notaris Beekhuis, die zelf 3 stemmen had, was de

gemachtigde  voor  Hector  Luvius  Baron  van  Heemstra  met  28

stemmen.

Verder komen op de lijst voor de namen van o.a. Anne Jakobs

Hoeksma,  Teunis  Ebes  Rispens  en  Elze  Louwes  Sikkama,  met

respectievelijk 25, 16 en 14 stemmen.

Uit het forse aantal tegenstemmen kunnen we wel concluderen

dat niet iedere floreenplichtige, die aan de stemming had

meegedaan, een vriend was van de notaris. Waarschijnlijk werd

hem een vaste bank in de kerk niet door iedereen gegund. De

beschikking over een dergelijke bank kunnen we voor die tijd

nog wel als een statussymbool beschouwen.

Hoeveel  van  de  16  stemmers  tegen  het  voorstel  van  de

kerkvoogdij  waren,  kunnen  we  uiteraard  niet  nagaan.  In

principe kunnen dit er slechts 3 zijn geweest. Van Haersma de

With, Van Heemstra en nog iemand met 2 stemmen, zoals b.v.

Daniel Hermanus Andrea, bezaten in totaal 75 stemmen. Het

aantal tegenstemmen was ook 75.
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Anno 1998 is de bewuste bank bij een aantal kerkgangers in de

kerk van Buitenpost nog zeer in trek. Minstens een half uur

voor de aanvang van de dienst wordt de bank al ingenomen door

een vast groepje. Men komt zo vroeg om beslist op deze bank

te zitten, voordat andere kerkgangers de plaatsen in beslag

zouden kunnen nemen.

Het  heeft  ook  wel  wat,  om  via  een  aparte  ingang  in  het

voorportaal, een kerkbank te bereiken. In welke andere kerk

vindt  men  zo  iets?  Nu  nog  is  de  bank  bekend  als  de

"notabelenbank". Verbastering van "notarisbank"?

We kunnen wel aannemen dat bijna niemand meer weet heeft van

de geschiedenis, die aan deze bank is verbonden. Inmiddels

zijn we dan ook weer ruim 4 generaties verder in de tijd.

Gebruikte bronnen / literatuur.

Rijksarchief Friesland, Leeuwarden.

Archief Ned. Herv. kerk te Buitenpost.

"Buitenpost, halfweg tussen ús mem en het peerd van ome  

Loeks",  eindred.  A.J.  Wijnsma,  uitg.  Ver.  v.  

Plaatselijk Belang te Buitenpost, 1995.
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 Het genealogisch onderzoek is (bijna)

afgerond,  we  willen  het  in  een  boek

laten uitgeven en dan.........

Na jarenlang onderzoek kom je op een punt, dat het meeste

werk is gedaan en dat je het vele  werk  eigenlijk  wel  in

boekvorm wilt laten uitgeven. Is dat mogelijk, hoe moet dat

en welke stappen moet je ondernemen om een goede voorberei-

ding te treffen. Graag doen we u, als schrijvers van het

familieboek “Douma is de naam” een kort verslag toekomen.

1. Neem een besluit en verzamel adressen

2. Zoek een uitgever, drukker

3. Hoe groot dient de oplage te zijn

4. Bepaal de verkoopprijs van het boek

5. Bestellijsten

6. Wat te doen met familieleden overzee

7. Verzamel adressen tussentijds

8. Organiseer een familiedag, handtekeninglijsten

9. Verzend de boeken

10. Het diepe gat.

1. Neem een besluit.

In  de  jaren  van  onderzoek  vroegen  veel  familieleden  in

Nederland alsook daarbuiten in Amerika en Canada wat wij met

de  gegevens  gingen  doen.  ”Wij  willen  een  boek  uitgeven,”

zeiden we. Naarmate de tijd verstreek, vroeg men: Wanneer

komt nu het boek ? We realiseerden ons, dat we nooit zouden

kunnen zeggen: “nu zijn we helemaal klaar”. Altijd opnieuw

duiken er weer nieuwe gegevens op, foto’s e.d. Tot we op een

gegeven ogenblik in april 1997 zeiden: “Nu gaan we het doen”.

Van te voren waren wij al begonnen met het verzamelen van

adressen. Aan de hand van de genealogische gegevens konden we

bepalen wie we zouden kunnen aanschrijven, maar we hadden de

adressen niet. Een schrijven is toen van ons uitgegaan met

daarbij  de  mogelijkheid  om  de  adressen  van  kinderen  en

kleinkinderen te vermelden. Op die wijze, dit kost toch echt

enkele  maanden,  kregen  we  een  bestand  van  ongeveer  250

adressen,  die  door  ons  in  bepaalde  familie-groepen  werden

ingedeeld.

2. Zoek een uitgever.

Nadat het besluit is genomen, ga je je oriënteren op degene,

die het boek moet gaan uitgeven. Het is zeer aan te bevelen,

diverse drukkerijen aan te schrijven. De reden is gelegen in

het feit, dat de uitgebrachte offertes onderling sterk ver-

schillen  voor  dezelfde  uitvoering.  Draag  zorg  voor  kwali-

teit. Zo hebben wij gekozen voor het formaat 16,5 x 24 cm, 
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genaaid  gebonden  in  balacronband,  ronde  rug,  kapitalen  en

goudfolie, 115 gr. silk m.c.. Los van de prijs dient men

extra te betalen voor de ingescande foto’s. Het totaal wordt

verhoogd met 6 % B.T.W. De prijs van het boek is lager als

men  het  geheel  cameragereed  inlevert.  Dit  is  de  eerste

besparing. Ons bestand in Hazadata 7.2. werd via de meege-

leverde  macro  in  W.P.6.1.  geconverteerd,  aangepast  aan  de

eisen  van  marges  en  hoofstukindeling  (altijd  op  rechter-

pagina) (vraag instructies drukkerij!!!) en uitgeprint, nadat

we op die plaatsen waar foto’s moesten komen, zwarte vlakken

hebben gemaakt met het bijbehorende onderschrift. 

Van  dit  cameragereed  klaarmaken  hebben  we  best  slapeloze

nachten gehad, omdat na het opslaan van de gegevens bij het

openen van het bestand bleek dat bepaalde gedeelten niet meer

op hun plaats stonden, of dat de schijfruimte van het interne

geheugen vol was. Met de versie WP. 7.0. schijnt het beter te

gaan. Uiteindelijk hadden we het bestand geheel uitgedraaid

en meegenomen naar huis. Daar heeft het tot aan het moment

van overhandigen aan de drukkerij onder het bed gestaan, om

in  geval  van  brand  als  eerste  in  veiligheid  gebracht  te

worden. Onderschat het cameragereed maken dus niet!!

 Aangezien we veel familieleden in het buitenland hebben,

hebben we, voorafgaand aan de betreffende genea-logie, een

uitgebreid voorwoord, waarin diverse onderwerpen naar voren

komen,  zoals  de  geschiedenis  van  een  aantal  dorpen,

onderwijs,  boerenbedrijf,  emigratie,  familiewapen,

statistiek,  etc.  door  een  familielid  in  het  Engels  laten

vertalen,  zodat  men  ook  daar  de  vroegere  tijden  mee  kon

beleven .

3. Bepaal de oplage

Dat zal een moeilijk punt zijn voor iedereen. Hoeveel willen

een  boek  bestellen.  Men  krijgt  over  het  algemeen  wel  een

indicatie  aan  de  hand  van  reacties  of  voorinformatie  van

familieleden.  Van  het  aantal  adressen,  ons  op  dat  moment

bekend (250), hebben wij 80 % genomen en daar een offerte

voor aangevraagd, dus voor 200 stuks, met daarbij omstreeks

140 in te scannen foto’s. Vraag ook wat het meer kost per

boek, wanneer er eventueel meer dan de gevraagde hoeveelheid

gedrukt mooeten worden.

4. Bepaal de prijs

Nadat de drukkerij is gekozen, is bekend wat de stuksprijs is

per boek. Dat is natuurlijk het grootste gedeelte, maar we

zijn  er  dan  nog  niet.  Familieleden  zullen  moeten  worden

benaderd. Kosten zijn in het voortraject al gemaakt, maar er

zullen  ook  kosten  zijn  voor:  papier,  enveloppen,  copieën,

postzegels, verpakkingsmateriaal en autokosten. De verzend-

kosten in Nederland zijn al snel f 8,50 en naar het buiten-

land f 12,00 (zeepost). De aldus verkregen kostprijs is door 
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ons afgerond op f 75,- per boek in Nederland en f 90,- voor

Amerika,  Canada  en  de  rest  van  de  wereld  inclusief  de

verzendkosten.

5. Verzendlijsten

Het leuke werk begint. Een lijst wordt opgesteld waarin de

uitgifte  van  het  boek  bekend  wordt  gemaakt.  Een  stukje

geschiedenis  wordt  gegeven,  meegedeeld  wordt  dat  het  een

éénmalige uitgifte zal zijn, hoe het boek eruit zal zien en

de  kosten  worden  vermeld.  Men  kan  het  boek  of  meerdere

bestellen door het totale bedrag van te voren over te maken

op  een  bankrekening  of  girorekening  (vermeld  beide).  Wij

hebben er een aparte rekening voor geopend. Pas wanneer het

bedrag binnen is, is de bestelling genoteerd. Stel de termijn

van inschrijving ruim, maar houd daar strikt aan vast (dit in

verband met de afspraken bij de drukkerij). Dit schrijven

wordt  gestuurd  naar  alle  bekende  familieleden.  Zijn  er

familieleden niet bekend, dan kan een copie van dat schrijven

ook  worden  gebruikt.  We  hebben  ook  de  mogelijkheid

opengelaten, om naast het bedrag een gift over te maken om

daardoor het boek nog meer te kunnen verfraaien of om de

kosten te kunnen dekken. Dit heeft een goed resultaat gehad.

6. Wat te doen met familieleden overzee

Uiteraard gaan ook daar de bestellijsten naar toe. Het is

echter heel verstandig een familielid ter plaatse te laten

fungeren  als  verzamelpunt  van  de  bestellijsten  en  van  de

bedragen. Dit komt omdat men niet gewend is aan cash geld

maar aan international money orders. Als je een cheque ont-

vangt voor het totaal bedrag en je gaat dit incasseren, dan

zijn de chequekosten f 21,60 per cheque. Kijk dus goed uit.

Onze oplossing was: laat de boeken in b.v. Amerika bestellen

bij een familielid in Amerika, laat daar ook de cheques komen

en laat het familielid voor het totaalbedrag 1 cheque sturen.

Dit scheelt enorm, want ook hiervoor betaal je dezelfde f

21,60. Op deze wijze hebben wij het gedaan met andere landen.

Bovendien is men er sterk bij betrokken en geeft het in het

betreffende land ook iets vertrouwds.

7. Verzamel de adressen tussentijds

De  bestellingen  komen  binnen.  Er  komen  meer  contacten  en

adressen. De een hoort het van de ander. Zorg er dus voor dat

ieder  binnenkomend  adres  goed  vermeld  is,  met  de  juiste

postcodes e.d. Ook bibliotheken kunnen worden aangeschreven,

het buro voor genealogie etc. Iedere dag kijk je uit naar de

post. Wéér geen bestellingen of plotseling 6 op een dag, dan

weer niets etc, tot je zegt: wat moeten we doen: doorgaan of

stoppen. 

Bij ons leek het er eerst op dat we het betreffende aantal

niet zouden halen en misschien alles moesten laten overgaan.

Opnieuw werd een mailing verstuurd: een dringend beroep op de

familieleden.  Het  effect  was  omstreeks  10  
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bestellingen extra. Extra kosten gemaakt aan porti, maar toch

weer dichter bij ons doel. 

Het resultaat op 31 augustus was dat van er 198 bestellingen

binnen waren. 90 uit het buitenland en 108 uit Nederland.

Spraken de “roots” meer in het buitenland? We konden gelukkig

het  groene  licht  aan  de  drukker  geven;  voor  de  zekerheid

bestelden we 250 stuks. Momenteel zijn er 228 verkocht.

8. Organiseer een familiedag

Nadat de boeken waren besteld bij de drukkerij, werd door hen

een datum genoemd waarop de boeken klaar zouden zijn. In ons

geval duurde dat een maand. We hebben daarop 14 dagen na die

datum  een  familiedag  gepland  en  al  degenen  die  een  boek

hadden besteld uitgenodigd. (ook weer porti!!!). Men kon een

antwoordcoupon terugzenden met de namen daarop vermeld, die

wij  vervolgens  op  badges  vermeldden  met  een  bijbehorende

kleur per familie, zodat men herkenbaar was voor elkaar. 

Een  programma  van  11.00  tot  16.00  uur  werd  door  ons

opgesteld, met daarbij een Friese broodmaaltijd voor tussen

de middag. De kosten voor die dag bedroegen in ons geval f

25,- per persoon. 

Moeilijkheid  daarbij  was,  moeten  we  nu  wel  een

“toegangsbedrag”  vragen  voor  die  dag  of  niet.  Dit  is

afhankelijk van het feit of men nog reserves heeft. In ons

geval hadden we extra giften binnengekregen vanuit Nederland

maar ook vanuit Amerika. We besloten geen “bijdrage vooraf“

te vragen, maar tijdens de presentatie mee te delen dat er na

de maaltijd een collecte zou worden gehouden. (Immers na het

eten is men royaler) De giften, en liefst de gevouwen giften,

waren hartelijk welkom. Wij zijn er niet in teleurgesteld, al

dekte de collecte niet de kosten voor de 150 bezoekers van

die dag. 

Een angstig moment beleefden we nog, dat de boeken niet na

een maand gereed waren, maar twee dagen voor de presentatie.

Neem er dus ruim de tijd voor!!! 

We hebben een geweldig mooie dag gehad. Uit Amerika was een

gezin overgekomen. Van te voren belden ze dat ze aankwamen in

Brussel en of “Brussel ver van Dokkum aflag.” 

Toen zij dit er voor over hadden, hebben wij ze uit Brussel

gehaald en gebracht. 

Al met al een ervaring om niet te missen. 

Let  op:  de  familieboeken,  die  besteld  waren,  zijn  op  de

familiedag uitgereikt. Maar hoe houd je daarop controle? 

We  hebben  lijsten  gemaakt  met  daarop  vermeld  het  aantal

bestelde exemplaren en ruimte voor ontvangst. Ieder die zijn

postcode  noemde  kon  gecontroleerd  worden  op  de  lijst  en

tekende  vervolgens  voor  ontvangst  voor  één  of  meerdere

exemplaren.

9. Verzenden van de boeken

De overgebleven boeken werden ingepakt in speciaal daartoe

verkrijgbaar karton, dichtgetaped en voorzien van stickers.

Een telling van de boeken werd uitgevoerd en de adressen  
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werden opnieuw gecontroleerd om doublures te voorkomen. Let

erop dat zendingen naar het buitenland voorzien moeten zijn

van een groen douanelabel, waarop de inhoud van het pakketje

staat vermeld alsmede de waarde. 

Om  kosten  te  besparen,  zijn  de  boeken  voor  overzee  per

zeepost verzonden. 

Dinsdag 4 november om 11.57 uur werden de laatste boeken (109

stuks) verzonden vanaf het postkantoor te Bedum. Daar gingen

ze. Het werk zat erop.

N.B.

Groot was onze schrik toen wij bemerkten dat na 6 weken de

boeken nog niet in Amerika waren aangekomen. Navraag bij de

P.T.T.  leerde,  dat  alle  postzendingen,  aangeboden  in  de

periode  van  1  tot  14  november,  verzonden  waren  met  een

vrachtboot, die eind november was gezonken bij de Azoren. We

hebben  een  inventarisatieformulier  naar  de  familieleden

verzonden, die snel reageerden, waarbij bleek, dat 56 boeken

niet  waren  aangekomen.  Verhaal  bij  de  P.T.T.  was  niet

mogelijk. Internationale regels geven aan dat dit overmacht

is. Aangezien de boeken niet waren geregistreerd (aangete-

kend of i.d.) kon niet tot (beperkte) vergoeding worden over

gegaan. Gelukkig bleken we nog 42 exemplaren over te hebben,

maar tekort voor iedereen. Bovendien waren de tarieven per 1

januari  gestegen  van  f  12,-  tot  minimaal  f  33,-  voor

hetzelfde boek. Goede raad was duur. Ondanks de negatieve

mondelinge reacties, werd door ons een brief gezonden naar

PTT Klantenservice, waarin de situatie werd uitgelegd. Reeds

de volgende dag ontvingen we bericht, dat dit wel een heel

unieke situatie was en dat men bereid was de verzendkosten

voor rekening van de PTT te nemen, als wij de boeken zouden

kunnen aannemen. Dit werd gedaan en dank zij de bereidwillige

medewerking  werden  de  boeken  met  priority-post  verzonden.

Binnen 1 week ontvingen we telefonische reacties uit Amerika

dat de boeken waren gearriveerd. Conclusie: Het zal wel niet

meer  voorkomen,  maar  houd  rekening  met  onvoor-ziene

omstandigheden en bestel voldoende boeken. De extra boeken

kosten zelf niet veel meer.

10. Het diepe gat

Nadat er een hele druk is weggevallen, voel je een leegte

ontstaan.  De  contacten  met  de  anderen  zijn  direct  minder

intensief. Vragen zijn er niet meer direct. Het is goed dat

nu ook de tijd er weer is voor vrouw en kinderen, die altijd

klaar hebben gestaan. Hulde aan hen.

Een  vervolg?  Het  boek  veroudert  snel  wat  de  nieuwere

generaties betreft, maar wat geweest is, is vastgelegd en

naar de reacties te horen, mogen we trots zijn op “ons boek”.

Mocht u nadere informaties willen, dan kunt u altijd contact

met ons opnemen.

Doede Douma Doede Douma

Noordwolderweg 122b Tunstrjitte 21

9781 AL Bedum 9123 JG Metslawier
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PAS VERSCHENEN

R. Tolsma

Geregeld publiceren leden van onze vereniging de resultaten

van hun (vaak jaren durende) genealogisch onderzoek in de

vorm van een familieboek. Twee daarvan worden hier besproken

Douma is de naam, door Doede Douma en Doede Douma.
De neven Douma hebben met dit schitterende boek een knap stuk

werk afgeleverd. Het in 24 x 16 formaat in kunstleren band

met "goud"opdruk uitgevoerde, 388 bladzijden dikke, van 150

fraaie  foto's  voorziene  familieboek  is  gedrukt  op  prima

papier.  Vooral  de  foto's  komen  daardoor  prachtig  tot  hun

recht.  Voor  leden/genealogen  is  het  uitgebreide  (dubbel)

register met ongeveer 4800 namen om te smullen.

Het genealogische gedeelte wordt voorafgegaan door een aan-

tal bladzijden over de geschiedenis van de dorpen waarin veel

Douma's  leefden  en  enkele  algemene  geschiedkundige  zaken

zoals belasting, onderwijs, armenzorg e.d.. Vooral voor de

(uitgebreide)  Amerikaanse  tak  van  de  familie  is  dat

natuurlijk prachtig, gezien ook de Engelse vertaling van dit

gedeelte, ook opgenomen in het boek. Dat sommige onderdelen

daardoor, onnodig, dubbel voorkomen kan op de koop toe worden

genomen.  Een  beschrijving  van  het  familie-wapen,  een  kort

vertoog  over  emigratie  en  enkele  statis-tische  gegevens

sluiten het eerste gedeelte af.

De genealogie van Douwe Douwes, landbouwer te Nes, begint

rond 1630. De eerste feitelijke gegevens zijn van 8-11-1661

als Douwe Douwes zijn zoon Douwe Douwes ten doop houdt. Deze

tweede Douwe verhuist naar Metslawier en in dit dorp zal voor

het eerst de naam Douma (= zoon van Douwe) gebruikt worden.

Hoewel de derde generatie uit acht personen bestaat, zorgt

alleen  Albert  Douwes  Douma  voor  de  voortzetting  van  de

familie. Daarbij dient als bijzon-derheid te worden opgemerkt

dat de schrijvers niet alleen de zoon Jan Alberts Douma en

zijn nakomelingen volgen, maar ook de dochters Ytje, Jantje,

Trijntje, Baukje en Rigstie. Zij trouwden met leden van de

families Tijmens, Sinia en Alberda, terwijl twee echtgenoten

de naam Douma van hun vrouwen overnamen. Hierdoor ontstaat

voor een buiten-staander een verwarrende situatie: is deze

persoon (bijv. V-f) een "echte" Douma of kwam de naam van

moederskant.  In  het  laatste  geval  hoort  deze  persoon

eigenlijk  niet  in  een  genealogie  thuis,  eerder  in  een

parenteel. Ook in latere generaties, als de auteurs zeggen

dat zij alle nakomelingen van Doede Jilts Douma en Jelske

Luinstra  willen  vermelden  (de  vrouwelijke  gedurende  
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één  geslacht)  is  dit  niet  consequent  gedaan.  Zie  vooral

generatie  VIII.  Ter  illustratie  nog  de  zusters  Jelske  en

Grietje  Douma  (IX-al  en  IX-am).  Jelske  trouwde  met  Klaas

Faber  voor  1929  en  hun  kinderen  worden  wel in  de  10de

generatie  vermeld.  Grietje  trouwde  in  1933  met  Markus

Bandstra  en  hun  kinderen  worden  niet vermeld  in  de  10de

generatie.  De  schrijvers  geven  hiervoor  geen  verklaring,

mogelijk  dat  gebrek  aan  medewerking  door  de  betreffende

familie de oorzaak is.

Het  valt  op  dat  de  schrijvers  veel  gegevens  boven  water

hebben gekregen van emigranten, al moeten ook zij wel eens

constateren: "Van deze familie tot op heden niets bekend". In

de beschrijving van de eerste generaties worden geregeld de

genealogische  gegevens  van  geboorte,  huwelijk,  overlij-den

enz. aangevuld met korte beschrijvingen van bewoonde huizen

of boerderijen, aankopen, leningen, inventarissen, grafstenen

en  zelfs  dichtwerken.  Deze,  in  hele  kleine  letters

geschreven, aanvullingen verlevendigen de tekst ten zeerste.

Helaas is dat in latere generaties vrijwel niet voortgezet. 

Slotconclusie is dat ondanks enkele tekortkomingen dit boek

een  plaats  verdient  in  de  boekenkast  van  alle  DOUMA's  en

aanverwante  families.  Genealogen  zullen  blij  zijn  met  de

uitgebreide registers.

Parenteel  van  Jan  Popes  uit  Engwierum, door

Reinder H. Postma, is een boek van geheel andere orde. In de

eerste plaats door de opzet van het boek. Het boek begint met

een korte kwartierstaat, in drie generaties, van Jan Popes.

Schrijver komt uit bij grootvader Jan Popes, geboren rond

1680. Dan volgen er eveneens korte kwartierstaatjes van de

beide  vrouwen  van  Jan  Popes,  Gerrytje  Tyssens  en  Aafke

Andries. Gezinsstaten van de drie kinderen van Jan Popes,

Gerritje (Tibstra),  Pope (Hiemstra)  en Andries  (Hooghiem),

besluiten het eerste gedeelte van het boek. Daarna volgt het

leeuwendeel van het boek waarin alle nakomelingen van Jan

Popes, ook de vrouwelijke, worden beschreven. Door het ver-

melden en uitwerken van de vrouwelijke lijnen komen er vele

families in dit boek voor en bedraagt het aantal vermelde

personen ongeveer 2800, allemaal terug te vinden in het mooi

opgezette register.

Een tweede verschil is het formaat, 21 x 29, terwijl het

papier ook van een andere kwaliteit is. Of het daardoor komt

of dat er een andere reden is maar de foto's in het boek,

ongeveer 150 in getal, zijn helaas van mindere kwaliteit, een

enkele is bijna geheel onduidelijk (bl 62 en 182 bijv.). In

de tekst vallen de streepjes van de z en de e nogal eens weg.

Jammer voor dit verder goed verzorgde boek, voorzien van een

stevige  band  waarop  in  zilver  drie  hoofdelementen  
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van de familiegeschiedenis zijn afgedrukt: de kerk van Ee,

het Vrijheidsbeeld en een molen.

Een belangrijk deel van het boek handelt over de emigratie.

De oorzaak daarvan en de manier van reizen wordt behandeld

terwijl  ook  over  de  aankomst  en  de  eerste  jaren  van  de

emigranten hier en daar in het boek informatie te vinden is.

In  bepaalde  lijnen  (van  de  tien  lijnen  die  er  vanaf  de

kinderen  van  Jan  Popes  beschreven  worden)  komen  zoveel

emigranten voor dat bijvoorbeeld de bladzijden 64-94 bijna

geheel over emigrantenfamilies gaan, waarvan de schrijver tot

aan vandaag de dag genealogische gegevens vermeld. Dat zoiets

een onnoemlijk stuk werk met zich mee brengt, spreekt voor

zich  en  dat  er  hier  daar  (door  mindere  medewerking?)  wat

gegevens  ontbreken  ligt  daarom  voor  de  hand.  Het  taal-

probleem  wordt  handig  opgelost.  De  gegevens  van  geboorte,

huwelijk enz. worden in het Nederlands afgedrukt terwijl van

emigrantenfamilies veel van de verdere tekst in het Engels

wordt  geschreven.  Een  fraaiere  oplossing  dan  het  in  twee

talen weergeven van grote gedeelten van het boek, zoals bij

de "Douma's" het geval was.

Elk van de tien "stamdragers" krijgt een uitvoerige levens-

beschrijving in dit boek. Daarbij wordt uit velerlei bronnen

geput, zo blijkt. Helaas is dat niet doorgezet bij de andere

personen  (behalve  een  enkele,  subjectieve?,  uitzondering)

waardoor vele bladzijden slechts saaie opsommingen vertonen,

zoals  in  meer  genealogieën  het  geval  is.  Daardoor  komen

dergelijke personen niet tot "leven", wat mijns insziens toch

een opgave voor de genealoog moet zijn. Daar tegenover staat

dat de schrijver waar nodig wel algemene informatie over de

godsdienstgeschiedenis of bepaalde beroepen geeft.

Een sterk punt van het boek is de heraldische afdeling. In

het boek zijn vele familiewapens opgenomen, veelal ontworpen

door de schrijver zelf, terwijl een tweetal in kleur afge-

drukte wapens de familieheraldiek completeren. Bij elk wapen

wordt een uitvoerige beschrijving en motivatie meegegeven.

Aan  alles  is  te  zien  dat  er  veel  werk  is  verzet  om  de

genealogische gegevens zo compleet mogelijk te krijgen. Naast

de  emigrantenfamilies  zijn  er  ook  Groninger  takken  en

families waarvan personen over geheel Nederland, ja over de

gehele wereld, verspreid zijn geraakt. Personen uit Austra-

lië, Noorwegen, Duitsland, Canada, het reeds genoemde Ameri-

ka en uit alle delen van Nederland worden genoemd. In het

voorwoord wordt de belofte gedaan dat ook de laatste tak, de

familie van der Tuin waarover noodgedwongen nu slechts een

halve bladzijde kon worden geschreven, in de toekomst nog

beschreven zal worden.

Hoewel over vele families wordt geschreven bestaan de hoofd-

lijnen uit de families: Dreijer, Hoekstra, Tibstra, Hofman,

Van der Zweep, Raadsma, Van der Velde, Hiemstra en Hooghiem.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

Na het grote aantal antwoorden in de vorige Sneuper nu een

aantal vragen waarvoor uw medewerking wordt gevraagd. 

De  heer  Visser  te  Langweer  vraagt  naar  gegevens  van  een

familie Visser uit Wierum. Gerrit Jans en Sibbeltje Nannes

trouwen  op  25-6-1797  te  Ternaard,  van  Gerrit  Jans  wordt

vermeld  dat  hij  "van  Wierum"  komt.  Sibbeltje  is  in  1803

hertrouwd (na de dood van Gerrit Jans) en overleed op 19-9-

1814  te  Ternaard  waar  zij  op  24-10-1767  was  geboren.  Van

Gerrit Jans zijn ook de ouders Jan Hinnes en Janneke Hendriks

bekend maar dan houdt alles op. Waar zij vandaan kwamen, waar

Gerrit Jans is geboren of er meer kinderen waren, verdere

gegevens ontbreken. Wie kan helpen?

De  heer  Van  der  Berg  uit  Gorredijk  heeft  een  vraag  over

wedstrijdschaatsers uit de familie Van der Berg uit de vorige

eeuw.  De  meeste  leden  van  deze  schaatsenrijders-familie

kwamen uit Rijperkerk, Okke, Thijs en Trijntje, terwijl Wiebe

Tjipkes de Vries uit Oenkerk kwam. De eerste echter van deze

familie  die  veel  prijzen  won  was  Auke  Klazes

Bosma/Boskma/Boschma  afkomstig  van  Veenwoudsterwal.  Hij  is

mogelijk geboren op 17-4-1836 en een zoon van Rinske Wybes

van der Berg en Klaas Gerbens Boskma. De vraag is of deze

gegevens kloppen en of er al eens iets over hem geschreven

is. Zijn de gegevens juist dan is hij de vader van Trijntje

Jansma-Boskma die 109 jaar oud werd en onlangs overleden is.

Zijn er uit haar familie nog mondelinge gegevens bekend of is

er misschien ooit eens iets opge-schreven of van hem bewaard.

Wie kan helpen?

De heer De Vries uit Amsterdam zag in de vorige Sneuper een

korte opmerking over Lieuwe Hylkes uit Anjum waarnaar een

onderzoekje  was  verricht.  Deze  Lieuwe  Hylkes  blijkt  een

stamvader van hem te zijn en op deze  manier  kwam  hij  in

contact met de eerste vragensteller. Hijzelf heeft nu ook een

vraag.  Douwe  Hylkes  de  Vries  trouwde  op  31-1-1768  te

Harlingen met Jantje Ates, afkomstig van Anjum. Ze hadden

waarschijnlijk twee kinderen: Lysbeth Douwes de Vries (*4-10-

1768  Harlingen)  en  Jan  Douwes  de  Vries  (*7-11-1771

Harlingen).  Van  Lysbeth  ontbreken  verdere  gegevens.  Jan

Douwes de Vries trouwde op 16-4-1796 te Harlingen met Eelkjen

Hendriks Bleeker. Omdat niet bekend is of dit echtpaar de

naam De Vries aangenomen heeft, zijn er geen kinderen bekend

en is ook niet duidelijk of zij in Harlingen gebleven zijn of

dat  zij  naar  een  andere  plaats  vertrokken  zijn.  Wie  kan

helpen?
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OVER ONZE AUTEURS

Doede Douma: geboren 1948 te Lioessens, wonende te Metslawier en van

beroep  timmerman.  Bezig  met  genealogie  van  de  Douma's  en  andere

families  uit  de  Dongeradelen.  Verzamelt  gegevens  over  Lioessens,

Morra en Metslawier.

Oebele Ypes Viersen: Geboren 1926 te Lioessens, woonde ook aan Alddyk

onder Anjum, ging in 1937 naar Wieringermeerpolder.  Werd boer te

Kolhorn en vanaf 1966 te Swifterbant. Sinds 1991 "ambteloos burger"

te  Swifterbant.  Onderzoekt  alle  Viersen's  (genealogie)  en  alle

voorouders (kwartierstaat). Zoekt partner om samen een boek over de

Viersen's samen te stellen. tel. 0321-321317

Otto F. Vos: geboren in 1935 te Rotterdam, niet meer aktief werkzaam.

Heeft belangstelling voor genealogie en voor de geschiedenis van de

gemeente Dongeradeel. Legde een grote verzameling foto's van Dokkum

aan.

Dirk Reinder Wildeboer, geboren 1935 te Sexbierum, sinds 1964 wonende

te Buitenpost. Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de gemeente-

administratie in 1992 in de VUT. Is o.m. secretaris van de Stichting

Oud-Achtkarspelen  en  heeft  namens  deze  stichting  in  de  afgelopen

jaren regelmatig gepubliceerd in de "Feanster" en in het "Nieuwsblad

van  het  Noorden".  Deze  bijdragen  hadden  allemaal  rechtstreeks  of

zijdelings  te  maken  met  Achtkarspelen.  Houdt  zich  ook  bezig  met

familieonderzoek.
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