
REDACTIONEEL

O.F.Vos

In  dit  nummer  treft  u  een  aantal  artikelen  aan  die  een

vervolg zijn op bijdragen in het vorige nummer. De redactie

behoudt zich namelijk het recht voor langere artikelen in

stukken te verdelen, dit om onze lezers een verscheidenheid

aan artikelen aan te kunnen bieden. 

Bijzondere aandacht vraagt de redactie voor het artikel van

de heer E. Smits. De neven Smits zijn al geruime tijd bezig,

het totale project wordt door hen geschat op minstens vijf

jaar,  de  hele  binnenstad  van  Dokkum  in  kaart  te  brengen,

zowel kadastraal als visueel (met behulp van geveltekeningen

uit bouwaanvragen). Nadat deze gegevens aangevuld zijn met

bewoners  uit  de  bevolkingsregisters  zal  het  geheel  in

boekvorm worden uitgegeven. De redactie is verheugd u een

eerste indruk van dit magistrale werk te kunnen aanbieden.

Helaas is de kopyvoorraad van ons verenigingsblad momenteel

vrijwel geheel uitgeput. Daarom een verzoek aan allen om voor

het  volgende  nummer  uw  artikelen  in  te  leveren.  Met  een

aantal van 160 leden moet het toch mogelijk zijn om vier keer

per jaar een goed gevulde Sneuper uit te brengen.

Wij wensen alle leden en lezers van De Sneuper
Goede  Kerstdagen  en  een  plezierige  jaar-
wisseling naar het laatste jaar van deze eeuw!

Bestuur en Redactie

BESTUURLIJK

L. MEEREMA

Dokkum, 25 oktober 1998.

De  belangstelling  voor  onderzoek  naar  afkomst  en  vroegere

leefomstandigheden neemt nog steeds toe. Dit is o.m. op te

maken uit het aantal bezoekers dat op het Streekarchivariaat

in de archieven komt neuzen. 

Deze week kon de streekarchivaris, dhr. Medema, de duizendste

bezoeker welkom heten. Het waren dhr. en mevr. Visser uit

Delft. Zij zijn al jaren bezig met een onderzoek naar alle

nakomelingen van Gerlof Jacobs, gedoopt te Nes in 1665. Hij

en Janke, "syn wyf", worden in 1683 vermeld in de kerkelijke

boeken van de Nessumer kerk. 
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Niet  alleen  het  echtpaar  Visser,  maar  ook  namen  als

Basteleur, Dijkstra, De Haan, Hoekstra, Koudenburg en Post

zijn uit deze Gerlof en Janke voortgekomen.

Zaterdag 26 oktober was op het archief een open dag voor de

leden van de Vereniging. Ongeveer vijfentwintig belangstel-

lenden kwamen met hun vragen, informatie, materiaal en leuke

verhalen. 

Verder  konden  de  bezoekers  kennis  nemen  van  het  nieuwste

computerprogramma  Haza-Data,  gepresenteerd  door  dhr.  O.

Dieberdink. Het is mogelijk met dit programma professioneel

uitziende producten (boeken) te maken waar je met genoegen in

bladert.

De koffie en soep van mevr. De Vries maakten de geslaagde dag

compleet. Verschillende  leden kunnen  met nieuwe  informatie

verder met hun onderzoek.

LEDENNIEUWS

E. Smits

Deze keer mogen we drie nieuwe leden verwelkomen:

No. 43 Dhr. J Cuperus, Kempiusstraat 1, 9101 WG DOKKUM, 

tel. 0519 - 298087

FO Cuperus, Wybenga, Van der Velde in Ferwer-

deradeel/Dongeradeel. Schrijver Watze Cuperus.

No. 79 Mevr. J.ELZINGA, Zuringstraat 13, 9101 EB DOKKUM, 

tel.: 0519-293986.

FO Elzinga/Heeringa en Hoekstra/Bosma uit 

Dongeradeel, Kollumerland en Dantumadeel

No. 86 Dhr. S. Bijker, Leie 3, 9406 EH ASSEN, 

tel.: 0592-350610

Adreswijziging:
No. 41: Mevr. G. van der Meer, Enschede is verhuisd naar:

Hooijengastrjitte 57, 9251 RG BURGUM, 

tel.: 0511-464641

No. 65: Dhr. K. de Boer, Weidebeemsd 36, ASSEN

No. 71: Dhr. D.A.Zwart, van Aylvastrjitte 7, 9145 SN 

TERNAARD, tel.: 0519-572188

N0. 138 Centraal Buro voor Genealogie, Antwoordnummer 1013, 

2509 WD DEN HAAG

Bedankt als lid:
No. 148 Dhr. W. Entrop, KOLLUM

131



OVER ROSIERS MET EN ZONDER FRANS BLOED

P.F. VISSER

In het laatst van de 17e eeuw vestigde zich in Leeuwarden ene

Steven Rosier, wiens voorouders afkomstig zijn uit Rouen in

Frankrijk. Een familie met Frans bloed dus.

Aanvankelijk was men aangesloten bij de Waalse kerk, maar in

Leeuwarden gaat men langzamerhand over naar de Vaderlandse

Geref. kerk. Afwisselend laat Steven kinderen dopen in de

Waalse en in de St. Jacobskerk van zijn woonplaats.

Een kleinzoon van Steven, die vaak Stephanus wordt genoemd,

vestigde zich in het midden van de 18e eeuw als chirurgijn in

Ternaard. Hij had het daar niet ruim, wat ook blijkt uit het

Quotisatieregister in 1749: "Mr. Rosier, suinig in order". In

1752 krijgt hij de gelegenheid om onderwijzer te worden in

Hantum. Ook krijgt hij daar de functie van dorps-rechter. Tot

op hoge leeftijd oefende hij deze functie uit. Op 20 augustus

1812  overleed  hij  te  Hantum,  oud  86  jaar.  Over  zijn

belevenissen als dorpsrechter in Hantum publi-ceerde ik in

het  mededelingenblad  van  de  NGV  afd.  Friesland  van  april

1997.

Eén  van  de  zoons  van  Stephanus,  t.w.  Johannes  Rosier,

* Ternaard 8.9.1751, nam het oude beroep van zijn vader weer

op  en  werd  chirurgijn  in  Anjum.  Hij  huwde  daar  in  1777

Lijsbert Idses, d.v. Ids Kornelis, huisman op Boltastate en

zijn vrouw Grietje Geerts. Uit het huwelijk worden 6 kinderen

geboren, waaronder Jacoba, * 4.1.1783. Zij huwt in 1802 te

Anjum met Fokke Klazes. 

Zoals meer gebeurde, nam Fokke Klazes de geslachtsnaam van

zijn vrouw aan: Rosier. Zelf had hij er  geen  en  de  naam

Rosier gaf een zekere status. Schoonvader was toch maar Mr.

chirurgijn  en  zwager  Johannes  Rosier  gemeente-secretaris.

"Rosier" heten dus de kinderen uit het huwelijk van Jacoba

Rosier met Fokke Klazes.

Jacoba komt jong te overlijden, in 1813, nog maar 30 jaar

oud. Fokke Klazes blijft achter met een dochtertje, Lysbeth,

die in 1827 ongehuwd overlijdt en een baby, Doedtje Rosier

* 3.1.1813.  Geen  wonder  dat  Fokke  Klazes  reeds  in  1814

opnieuw trouwt en wel met Aaltje Jans Kingma * 19.8.1793.

Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren, waarvan 5 zonen,

die allemaal de geslachtsnaam Rosier dragen naar hun vader

Fokke Klazes (Rosier). Zes kinderen met een Franse naam, doch

zonder Frans bloed. 
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Doedtje Rosier, * 1813, de enige uit het eerste huwelijk van

Fokke  Klazes  die  trouwde,  zorgde  voor  Frans  bloed  in  de

aderen van een uitgebreide familie Visser. Doedtje huwde nl.

met Tjeerd Pieters Visser * Ee 15.2.1808, z.v. Pieter Wiebes

Visser en Klaaske Rinses. Zo kan het gebeuren dat bepaalde

Vissers kunnen bogen op Franse voorouders en sommige Rosiers

niet.

Bronnen:

1. Het ficher Wallons (C.B.G. te Den Haag).

2. DTB's Oost- en Westdongeradeel.

3. Burgerlijke Stand Oost- en Westdongeradeel.

4. Rechterlijke archieven Oost- en Westdongeradeel.

5. Quotisatiecohier 1749 Westdongeradeel.

GENEALOGIEËN

L. MEEREMA

Zoals er verschillende soorten historieschrijvers zijn, be-

staan er ook minstens twee soorten genealogieën. Sommige ge-

schiedschrijvers,  b.v.  biografen,  geven  een  uitvoerige

opsomming  van  feiten  en  feitjes,  terwijl  anderen  de

verbeelding laten spreken.

Er  worden  genealogieën  uitgegeven  die  een  gedetailleerd

verslag  geven  van  alle  leden  van  het  voorgeslacht  -

kwartierstaten waaraan geen enkele naam ontbreekt.

Een ander - geen beter - genre is de uitgave van familie-

geschiedenissen  waarin  de  omstandigheden  van  een  familie

wordt geplaatst tegen de achtergrond van de samenleving in de

regio  of  daar  buiten.  Hierin  wordt  de  vraag  beantwoord,

waarom  bepaalde  dingen  gebeurden  of  beslissingen  werden

genomen, b.v. aan het eind van de vorige eeuw emigreerden

veel  Friese  jonge  mannen  naar  Amerika.  Dit  kan  als  feit

worden genoemd, maar de vraag waarom zij dat deden vindt zijn

oorzaak in de toen heersende landbouwcrisis.

Niet altijd is dit ideale doel natuurlijk bereikbaar, maar

het geeft m.i. het genealogisch onderzoek wel een interes-

santer diepgang.

Genealogie: een  'verslavende' bezigheid  waarbij feiten  uit

het verleden als brug kunnen worden benut met als doel een

levendig beeld uit de historie tot leven roepen.

Lit.: M.P. van Buitenen: Genealogysk Jierboekje, blz. 19, 

Ljouwert, 1960.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

L. MEEREMA

Een zinvolle (vrije)tijdsbesteding, zo heb ik het genoemd in

de inleiding van mijn 'Familiegeschiedenis'.

Tijdens het onderzoek naar de genealogie van de fam. Van der

Meer/Kramer  kwam  ik  in  aanraking  met  het  beroep  van

chirurgijns en medicinae doctoren. Veel literatuur bestaat er

niet over dit beroep. Dit bracht mij op het idee om, toen

mijn  onderzoek  naar  mijn  familie  'klaar'  was,  over  deze

beroepsgroep in de stad Dokkum een onderzoek te doen. Vandaar

dat ik bezig ben met het onderwerp: De Ziekenzorg in de stad

Dokkum van 1580-1900.

Toen  ik  werd  gevraagd  voor  een  bestuursfunctie  bij  de

Archiefvereniging, hoefde ik niet (zo) lang na te denken.

Vandaar dat ik mij nu als secretaris voorstel.

Mijn naam is: Libbe Meerema, geboren te Wymbritseradeel. Ik

heb verschillende functies gehad binnen het onderwijs.

Studie: MO Nederlands, doctoraal Pedagogiek.

Hobby's: muziek, zang, lezen en enkele bestuursfuncties.

Hopende op een goede samenwerking tussen alle participanten

van  de  vereniging,  wil  ik  mijn  bijdrage  leveren  aan  het

realiseren van de belangen daarvan.
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NIEUWS EN VRAGEN VANUIT DE MUSEA

G.I.W. Dragt

Van de heer Barend Nagtegaal te Nes, Ameland, ontvingen wij

onlangs een stapeltje familiefoto's en enige bescheiden. Ook

voor  sneupers  kan  dit  interessant  zijn.  Het  betreft  hier

foto's van de familie Kreeft en Nobel. De moeder van dhr.

Nagtegaal is een Nobel, vandaar de relatie.

Wij hadden al uit andere bron enige foto's van deze families

in ons fotoarchief, en sommige foto's bleken doublures. 

Het betreft hier:

Anna Klazina Kreeft
* Dokkum 13.8.1880

+ Dokkum 2.2.1958

1. deel uitmakend van een groep schoolkinderen, foto op kar-

ton,  ca.  1883.  Naast  haar  haar  oudere  zuster  (?)  Metje

Kreeft, die helpster was op de Bewaarschool te Dokkum.

2. portret (3/4) op karton, ca. 1895-97, gemaakt te Leeuwar-

den

3. portretje (buste) op karton, ca. 1900-05, gemaakt te Am-

sterdam

4. studiofoto (3/4) op karton, ca. 1910, gemaakt in het bui-

tenland, samen met One Nobel (* Ballum 19.11.1880) met wie

Anna op 30.3.1905 trouwde, en met Ida Catharina Kreeft (*

Dokkum  12.4.1883)

5. foto'tje op tuinbank, ca. 1950

One Nobel 
* Ballum 19.11.1880

x 1905 Anna Klazina Kreeft

1. studiofoto (buste) op karton, 1899, gemaakt te Leeuwarden

2. ansichtkaart ca. 1911; dit is een beeld van de Zijl met

links het stadhuis en rechts Van Erp Damesmode magazijn. Op

de voorgrond staat One met zijn twee dochtertjes Wietske en

Jette  aan  de  hand.  Deze  ansicht  is  o.a.  gepubliceerd  in

"Dokkum, 'n stad vol herinneringen" door D. v. Minnen p. 46.

Johannes Bonifacius Kreeft
* Dokkum 3.9.1871 

+ 17.8.1943 Leeuwarden

Johannes woonde samen met zijn eveneens ongetrouwde zuster

Metje.

studiofoto (buste) op karton, ca. 1900, gemaakt te Leeuwar-

den
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Anna Klazina Kreeft One Nobel

Metje Johanna Kreeft
* Dokkum 24.8.1867

+ ca. 1939 (72 jaar oud)

studiofoto (buste) op karton, ca. 1900, gemaakt te Leeuwar-

den

Pier Kreeft
timmerknecht, * Dokkum 16.6.1839

+ Dokkum 22.9.1918

zoon van Johannes Bonifacius Kreeft (* Dokkum 12.7.1803) en

Mettje Osinga (Dokkum 25.4.1802 - 25.2.1876). Van vader JB

Kreeft was al een foto in het museum van ca. 1870; van zijn

moeder Mettje ook een foto uit ca. 1875 als oude vrouw met

Fries oorijzer.

1. foto op karton (buste), ca. 1910, gemaakt te Leeuwarden

Deze foto was al in de collectie van het Admiraliteitshuis;

bovendien waren er al 5 foto's van hem, waaronder een uit ca.

1885

Wietske Beitsma
* 17.8.1844 of 1846?

+ 5.4.1919

gehuwd  met  Pier  Kreeft;  dochter  van  Cornelis  Beitsma  (*

Dokkum 1800) en Sijke Wiersma (* Dokkum 1806)
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1. studiofoto (buste; met Fries oorijzer op) op karton, ca.

1900, gemaakt te Leeuwarden

Van Wietske waren al twee foto's van ca. 1890 in het museum

(ook met oorijzer) en een als meisje van 17 jaar oud, in

1863, zonder oorijzer.

Ida Catharina Kreeft
* Dokkum 12.4.1883

+ Groningen 23.8.1964

grote  studiofoto  (buste)  op  karton,  ca.  1900,  gemaakt  te

Leeuwarden

Sijke Kreeft
* Dokkum 23.1.1877 

portretje (buste) op karton, ca. 1900-05, gemaakt te Gronin-

gen

onbekende man uit de familie Kreeft
portretje (buste) op karton, ca. 1900, gemaakt te Groningen

onbekende baby uit de familie Kreeft
foto van baby (meisje) op karton, gemaakt te

Dokkum 

Kornelis Kreeft
* Dokkum 24.1.1869 

portretje (buste) op karton, 1895-1900, gemaakt te Leeuwar-

den

Mocht  iemand  opmerkingen  hebben  op  de  gegevens  hierboven

genoemd (fouten, aanvullende gegevens etc.), dan horen wij

dat graag. (tel. 0519-293134, vragen naar mevr. Damsma)

In museum het Admiraliteitshuis zal in de maanden februari,

maart en april een tentoonstelling gehouden worden van wat er

in de eigen collectie aan werk van Ids Wiersma (Brantgum 1878

- Dokkum 1965) bewaard wordt. Het museum organiseert vaker

exposities  van  werk  van  Ids  Wiersma,  zoals  enige  jaren

geleden "dorpen uit Dongeradeel in het werk van Ids Wiersma"

en  iets  recenter,  in  1997,  aanwinsten  van  Ids  Wiersma

waaronder tekeningen die hij in de hongerwinter te Amsterdam

maakte. Dit keer wordt de tentoonstelling georganiseerd met

de bedoeling eens alles te laten zien wat het streekmuseum

van  hem  bezit,  dus  ook  kleine  tekeningetjes  die  hij  op

kladpapier e.d. maakte. 

Ids Wiersma staat weer volop in de belangstelling, getuige de

plannen  van  het  gezamenlijke  dorpsbelang  van  Brantgum,

Foudgum en Waaxens om te komen tot een apart museum voor hem

in Brantgum. 
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In  september  zal  het  streekmuseum  een  andere  expositie

organiseren  rond  een  bekende  streekgenoot,  namelijk  de

uitgever,  boekhandelaar  en  "Sneuper  van  het  Eerste  Uur"

Doederus J. Kamminga (Dokkum 1884-1974). Deze expositie zal

worden  opgezet  in  samenwerking  met  in  ieder  geval  het

streekarchivariaat en de openbare bibliotheek in Dokkum.

In museum 't Fiskershúske zal van 10 april tot 1 november de

tentoonstelling te zien zijn, die ik de titel SALT WETTER -

SWIET WETTER heb meegegeven. Zelfs "Hollanders" zullen uit

dit Fries wel zout en zoet water weten te destilleren, want

dit zijn bij uitstek woorden, die verwant zijn aan de Engelse

woorden  "water,  salt  and  sweet".  De  ondertitel  van  de

expositie luidt:  Over zoetwatervoorziening  vroeger in  N.O.

Friesland. Erbij zal een boekwerkje verschijnen dat zo'n tien

gulden zal gaan kosten.

Sneupers die in kranten of archieven zaken tegenkomen, die

interessant voor dit thema kunnen zijn, roep ik graag op dit

even  aan  me  door  te  geven.  Ik  vond  zelf  bijvoorbeeld  al

aardige krantenartikeltjes over de warme zomer van 1885. Het

jaar ervoor had de gemeente Dokkum net een grote pomp bij de

Bonifatius  sloot/fontein  gezet,  en  daar  werd  nu  dankbaar

gebruik  van  gemaakt  door  de  talloze  burgers  van  wie  de

regenbak  inmiddels  droog  stond.  Waterdragers  liepen  af  en

aan; daarbij ook, die zich voor een gang (dat wil zeggen 2

emmers water) lieten betalen met 2 cent. Dus alles wat te

maken  heeft  met  putten,  zoetwaterbronnen,  waterzuiver-

apparatuur  voor  het  huishouden,  water  in  het  huishouden

vroeger etc. is welkom, maar ook aanverwante gebieden zoals

berichten over (zelf-)moord in een put, pompmakers, water en

hygiëne, maandag-wasdag en dergelijke. 

Berichten hierover graag naar I. Dragt, dir.cons. van museum

't  Fiskershúske  en  het  Admiraliteitshuis  (0519-293134  of

589454). Bij voorbaat dank.

(Bovenstaand artikel over foto's die in de loop der jaren in

het bezit zijn gekomen van het museum, bracht de redactie in

de zin dat er al eens eerder aandacht was besteed aan foto's

uit  het  Admiraliteitshuis.  Wie  daar  meer  over  wil  weten

raadplege De Sneupers 13, 14, 15, en 16 uit 1990/1991 waarin

de heer David van der Werff uitlegt wat de werkwijze bij het

beschrijven van de foto's is, hoe ze gebruikt kunnen worden

en in welke aantallen ze aanwezig zijn. De meer dan 2000

foto's, veelal beschreven, zijn de moeite van het raadplegen

waard !!!)
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KADASTERPROJECT DOKKUM

E. Smits

(Dit artikel beschrijft het doel van en de werkwijze bij het

Kadasterproject Dokkum dat uitgevoerd wordt door de neven E.

Smits en E. Smits. Een project waaraan al enkele jaren wordt

gewerkt en waarvan de voltooiïng nog wel enkele jaren zal

vergen.)

KADASTER
Het kadaster, ingesteld door Napoleon in 1812 en 1825 als

registratie van alle onroerende goederen ten behoeve van de

grondbelasting, kwam definitief tot z'n recht wat onze omge-

ving betreft vanaf 1832.

Sindsdien zijn alle grondpercelen opgemeten en vastgelegd in

de zg. OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel). Van hieruit

wordt dan ook gewerkt als men met het kadaster bezig is.

Voor de kadaster periode had men het floreencohier, hetgeen

een grondpacht/belasting inhield van eigendommen, maar daar

er binnen afzienbare tijd een Prekadastrale Atlas komt van

Dokkum was het niet zinvol de periode voor 1832 mee te nemen.

DOELSTELLING
De doelstelling was een overzichtelijk geheel te maken van

perceel/pand met eigenaren en bewoners en een herleiding op

huisnummers over de periode 1832 - ca 1970.

Daar de huisnummers in Dokkum nogal eens veranderden geeft

deze herleiding soms een verwarrend beeld. Duidelijke bronnen

die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn niet aanwezig.

In dit geheel gezien was het een goed idee om ook tekeningen

van straatbeelden op te nemen. Hiervoor werd gekozen voor het

jaar 1945 met schaal 1:100. Tevens werd gekozen voor een toch

redelijk  eenvoudig  zoek  systeem  naar  combinaties  van

jaar/persoon  en  huisnummer  binnen  de  grachtengordel  van

Dokkum.

OPZET
Met  reden  is  niet  gekozen  voor  een  dBase  doch  voor  een

tekstverwerker,  daar  het  om  vaste  gegevens  gaat  en  de

zoekfunctie belangrijk  is, alsmede  de mogelijkheid  geboden

wordt  om  eigen  gegevens  per  perceel  gemakkelijk  toe  te

voegen.

Het geheel wordt t.z.t. aangeboden in boekvorm/als CD-rom  
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over alle ca 900 nummers binnen de grachten van Dokkum.

Dit wordt bereikt door alle straten van Dokkum te herleiden

naar  de  toestand  van  1945  aan  de  hand  van  oude  foto's,

bouwtekeningen  en  andere  zaken.  Met  name  noem  ik  in  dit

verband dhr. E.Smits van de Steenendam te Dokkum, die als

onvolprezen  tekenaar,  met  soms  de  moed  der  wanhoop,  alle

tekeningen maakt.

Het zal dan t.z.t. ook een Smits & Smits presentatie worden.

Niet onbelangrijk zijn ook de gegevens die van derden zijn

ontvangen  en  die  zeer  zeker  bijgedragen  hebben  aan  het

geheel.

OVERZICHT VAN DE TE PUBLICEREN GEGEVENS

Inleiding: Het Kadaster 

Doelstelling van het project 

Werkwijze en opzet van het project 

Afbeelding pand anno 1945, schaal 1:100

Foto eventueel aanwezig met jaartal

Situatie  schets  binnen  het  kadastrale  plan:  binnenstad

Dokkum.

Eigenaren 1832 - ca 1970

Bewoners 1829- ca 1970.

Bijzonderheden

Huisnummering: 1830-heden

We kunnen U thans een voorbeeld geven van wat de bedoeling

zal zijn in deze opzet:

1832: kad. A848/ A849, thans de Dijk 4/ 6 (de Friesland Bank)

We hebben een willekeurig pand(en) gekozen en hoewel niet

vrij  van  eventuele  wijzigingen  geven  we  u  toch  een  vrij

redelijke indruk. De eventuele data die in de tekst voor-

komen  zijn  overgenomen  uit  het  bevolkingsregister  en  als

zodanig moet men rekening houden met de juistheid. Ook de

genoemde perioden zijn vaak globaal en kunnen afwijken van de

exacte data. 

Gezien de gehele opzet is er voor U misschien een aanleiding

om nog rondslingerende gegevens aan ons op te sturen.

U  begrijpt  dat  dit,  een  werk  voor  jaren,  niet  direct

beschikbaar zal zijn, doch wij houden u op de hoogte.

140



1832: kad. A848/ A849, 
thans de Dijk 4/ 6 (de Friesland Bank)

Eigenaren:

1832 A848 188 FRANS ALLES KLAVER en MEDE ERFGEN., koop-

man Dokkum, huis en erf 127m2, bel.105, 

na herwaardering bel.250.

                  dj1878 legaat en scheiding.

1878        1517  ALLE KLAVER,

                  dj1884 redres, afscheiding, groot 147m2.

                  dj1888 scheiding

1888    1798  FRANS ALLES KLAVER, huis en erf 147m2, 

bel.150.

                  dj1892 successie

1892     1825 FRANS ALLES KLAVER, *Dk1851, kruidenier  

en gehuwd met Hermina Demmink, *Hummelo  

(Gld) 1866/ +1901 a/d Dijk D51, huis en 

erf 147m2 bel.250.

                  dj1900 bijbouw, bel.350

                  dj1906 redres, samen met A849.

1906  A2395       huis en erf 144m2, bel.350, met A849 

bel.372 later 397.

dj1920 vereniging.

1920  A2827       de Zijl/de Dijk D50, 229m2 bel.397

                  dj1926 verkoop

1926        3385  SIJBREN STOLTE, zie verder onder A849.

                  dj1969 de Dijk 4 

1969        885  COOP- ZUIVELBANK Leeuwarden 

Bewoners:

1830: Frans Alles Klaver, *1794 Dokkum, koopman, x  

Sytske Sjoerds Gorter, *1792 Dokkum.

     1840: Frans Alles Klaver, *1794 Dokkum, koopman, x  

Sytske Sjoerds Gorter, *1792 Dokkum.

   1850-1860:  Alle  Franses  Klaver,  *1817  Dokkum,  koop-

man, x Maria Elisabeth van der Werff, *1826 Dokkum.

      1860-1870:  Alle  Franses  Klaver,  *1817  Dokkum,  koop-

man, x Maria Elisabeth van der Werff, *1826 Dokkum

    1870-1880: Alle Franses Klaver, *1817 Dokkum, kruide-

nier, x Maria Elisabeth van der Werff, *1826 Dokkum.

    1880-1890: Frans Alles Klaver, *1854 Dokkum, koopman, 

x Elisabeth Osinga, *1855 Dokkum, +6-6-1884 Dokkum.

      1890-1900:  Frans  Alles  Klaver,  *1854  Dokkum,  hande-

laar, x Harmina Demmink, *1866 Hummelo.

     1900-1910: Frans Alles Klaver, *1854 Dokkum, kruide-

nier, x Harmina Demmink, *1866 Hummelo.
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Bijzonderheden:

De Dijk 4: woonhuis met verdieping en zolderverdie-

ping  onder  zadeldak,  voor  afgeschuind  en  van  top-

schoorsteen met bord voorzien. Alle dagkanten voor  

zien  van  blokken,  op  de  verdieping  geprofileerde  

nissen,  kroonlijst  met  fronton;  zesruitsvensters.  

Annex onderkelderde vleugel onder dwarsdak.

Huisnummering:

1830-1870 De Dijk D49

      1870-1920 D51

      1920-1969 D50

      1969-heden 4

Eigenaren: 

1832  A849  188   FRANS ALLES KLAVER en MEDE ERFGEN., koop-

man, pakhuis 85m2. huisnummer D52, bel.30 

later herwaardering naar 70.

                  dj1878 legaat,scheiding en verkoop.

1878    1517  ALLE KLAVER Fransz, koopman Dokkum.

                  dj1888 scheiding

1888   1798  FRANS ALLES KLAVER, *1854 Dokkum, koop-

man/kruidenier Dokkum, x Harmina Demmink, 

*1866 Hummelo(Gld). Vruchtgebruik Maria 

Elisabeth van der Werff, wed. Alle Fransz 

Klaver.
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                  dj1892 successie

1892   1825  FRANS ALLES KLAVER, koopman Dokkum.

                  dj1900 bijbouw, nu pakhuis en boven-

woning, bel.350 (samen met A848)

                  dj1906 redres (A848), later samen met 

A2395 nu bel.372

                  dj1920 bijbouw.

1920  A2827       de Zijl wordt nu de Dijk 50a, huis en erf 

229m2, bel.397

                  dj1926 verkoop

1926        3385  SIJBREN STOLTE, vertegenwoordiger Dokkum.

                  dj1945 verkoop

1945  A3089 4209  SYTSKE STOLTE, winkelierster Dokkum, 

samen met Pietje en Antje, de Dijk huis, 

hok en erf 155m2, bel.248.

                  dj1958 verkoop

1958        4959  FOEKE ZIJLSTRA, later de wed. Akke 

Stolte, winkelierster Dokkum.

                  dj1963 scheiding

1963        5340  AKKE STOLTE, Dokkum.

                  dj1968 verkoop

1968        5885  COOP. VER. ZUIVELBANK Leeuwarden.

                  dj1969 de Dijk 6, verbouw tot bankgebouw 

met erf, bel.848 

Bewoners:

1830: geen bewoning, pakhuis

      1840: idem

      1850-1860: idem

     1860-1870: idem

      1870-1880: idem

     1880-1890: idem

      1890-1900: idem

      1900-1910: idem

Bijzonderheden:

1945:  Stokvis:  Grossierderij  Kruidenierswaren  en  

Grutterswaren.

Huisnummering:

1830-1870: de Dijk D50

      1870-1920: D52

      1920-1969: D51 pakhuis Klaver, 

later D50a fa. K. Wijnberg.

      1969-heden 6 
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Belgische en Franse vluchtelingen te gast in Oosternijkerk

ASIELZOEKERS 1914 - 1919, deel 2

R. Tolsma

Inleiding(1)
Na de eerste snelle successen van de Duitse legers in 1914,

op 5 september waren de Duitsers al bij de rivier de Marne in

Noord-Frankrijk  op  100  kilometer  van  Parijs,  verzandde  de

strijd  in  een  loopgravenoorlog:  de  terreinwinst  na  weken-

lange strijd werd soms, ten koste van duizenden doden, in

enkele dagen weer teniet gedaan. Jarenlang bewogen de legers

zich langzaam heen en weer op Noordfranse bodem. In juli 1918

stonden de Duitse legers, net als vier jaar eerder weer aan

de rivier de Marne, maar daarna werden ze, gedwongen door

uitputting, toch definitief achteruit geworpen. 

De  grote  klap  kwam  op  8  augustus  1918  toen  een  grote

overwinning werd behaald door de Britse legers aan de rivier

de  Somme,  in  het  gebied  bij  Amiens  en  Noyon.  De  steden

Rijssel (Lille) en Douai werden door de Britten beschoten en

daardoor en door de zich terugtrekkende Duitsers kwam een

grote vluchtelingenstroom op gang. De Duitsers riepen de hulp

in van Zwitserland en Nederland om iets aan deze situatie te

doen omdat de paniek onder de vluchtelingen groot was. De

vluchtelingen zouden door de Duitsers met treinen naar Essen

aan  de Belgisch-Nederlandse  grens worden  gebracht. Vandaar

moesten de vluchtelingen lopend naar Roosendaal waar op het

station tientallen treinen gereed stonden om ze verder te

vervoeren.  In  het  Zuidlimburgse  plaatsje  Thorn  kwamen  ook

vluchtelingen  uit  Doaui  de  grens  over.  Onder  hen  een  oud

vrouwtje van 87 dat de reis van Doaui naar Thorn deels te

voet en deels in een kinderwagen had afgelegd.

De vluchtelingen komen naar het Noorden
Net als in 1914 begint de bemoeienis van Noordoost Fryslân

met de vluchtelingen na een schrijven van de Commissaris van

de Koningin aan de burgemeesters(2). Burgemeester Sijtsma van

Oostdongeradeel  denkt  meteen  een  50-tal  vluchtelingen  te

kunnen  onderbrengen  in  "de  z.g.n.  catechisatielokalen  der

respectieve kerken" en in het uiterste geval wel aan een 500

vluchtelingen onderdak te kunnen geven "waarvoor kerken en

scholen moeten worden ingericht"(3). Moeilijkheden verwacht

de burgemeester te ondervinden bij de voeding van de vluch-

telingen, immers door de oorlogstoestand bestaat er voor veel

artikelen  distributie.  Hij  wil  daarom  kunnen  beschikken  
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"...over  de  in  de  gemeente  aanwezige  voedingsmiddelen,  zo

noodig met afwijking van distributievoorschriften". 

Ook andere burgemeesters klagen over de voedselvoorraad en

daarom schrijft de Commissaris een brief naar de Minister van

Binnenlandse  Zaken  met  de  mededeling  dat  het  "onverant-

woordelijk  zou  zijn  vluchtelingen  naar  hier  te  dirigeeren

indien  niet  van  Rijkswege  voor  dekking  en  voedsel  wordt

gezorgd".  De  in  de  provincie  aanwezige  meelvoorraad  is

nauwelijks voldoende om de eigen inwoners te voeden en voor

de huisvesting is ook "...dekking, kleeding en verwarming"

nodig. Deze is niet te krijgen, schaars en/of veel te duur,

alleen  van  turf  is  nog  een  voorraad  in  de  veenderijen

aanwezig. De burgemeester van Franeker gaat een maand later

nog een stapje verder. Hij zegt dat er al gemord wordt onder

de bevolking omdat de vluchtelingen een ruimere rantsoene-

ring krijgen en daarom "Achten wy het ten eenenmale in stryd

met de billykheid dat aan vreemdelingen, al zyn het dan nood

gedrongen onze gasten, die reeds veel moesten ontberen, meer

voedsel wordt verstrekt dan aan de eigen ingezetenen te meer

waar  die  gasten  behooren  tot  de  landen,  wier  regeeringen

oorzaak  zyn  dat  ons  volk  met  het  veel  te  lage  rantsoen

levensmiddelen genoegen moet nemen..."(5)

De voorbereidingen gaan echter door en om de vluchtelingen op

een juiste manier te ontvangen denkt burgemeester Sijtsma in

eerste instantie 30 kilo carbid nodig te hebben om de 15

lampen die gebruikt moeten worden voor de verlichting, te

laten  branden.  Mochten  er  "bij  uiterste  noodzakelijkheid"

daarna nog kerken en scholen moeten worden ontruimd om nog

eens 500 vluchtelingen te herbergen dan zouden de benodigde

50 lampen daartoe 100 kilo per week verbruiken. Het vestigt

weer  eens  de  aandacht  op  het  feit  dat  in  de  gemeente

Oostdongeradeel pas in 1926 werd overgegaan tot electrifica-

tie van de straatverlichting. Particuliere huizen waren in

sommige dorpen al eerder van electriciteit voorzien.

Huisvesting in Oosternijkerk
Vanaf Leeuwarden worden de vluchtelingen net als de vorige

keer per spoor vervoerd. De N.F.L.S. (Noord Friese Lokaal

Spoorweg) brengt op dinsdagmiddag 30 oktober een honderdtal

Franse  vluchtelingen  naar  Dokkum.  Net  als  de  vorige  keer

staat het ontvangstcomité gereed:

"De commmissie voor ontvangst, de Burgemeesters van Dokkum en

Oostdongeradeel, namen op het perron, een afwachtende houding

aan.  De  trein  kwam,  onder  hoerageroep  en  gewuif  van  de

honderden  toeschouwers,  circa  een  half  uur  te  laat,  het

station  binnen.  Er  bevonden  zich  in  de  2  wagons  een

honderdtal vluchtelingen, waarvan 52 voor Dockum bestemd en

de rest voor Nijkerk (O.D.)."
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De schifting tussen de mensen die in Dokkum blijven en die

welke doorgaan naar Oosternijkerk neemt nogal wat tijd in

beslag zodat de trein naar Metslawier een uur te laat ver-

trekt. De vluchtelingen in Dokkum worden naar de voormalige

openbare school aan het Oosterbolwerk gebracht waar voor een

warme  maaltijd  gezorgd  was.  Uit  verhalen  van  de  vluchte-

lingen blijkt dat de meesten afkomstig zijn uit Doaui of uit

het nabij gelegen Aniche (deze plaatsen liggen ongeveer 50 km

ten zuiden van de Belgische grens). Sommigen waren al twee

maanden op de vlucht, anderen hadden hun huis pas tijdens de

beschieting ontruimd "...en namen in haast aan een eindtje

touw eenige bagage en hun hond en kat mee". Twee vrouwen

waren hun man al sinds het begin van de oorlog uit het oog

verloren en hadden weinig hoop hen ooit nog levend terug te

zien.  "Een  teken  van  sterke  gewoonte  uit  hun  landaard

openbaarde zich na hun eten, toen de meesten vroegen waar de

konijnen  waren.  De  konijnenteelt  wordt  in  Noord  Frankrijk

veel beoefend; het overschot van het morgen of middagontbijt

is voor de konijnen". De vluchtelingen werd wel te verstaan

gegeven  dat  zij  voedsel  zouden  krijgen  naar  gelang  de

voorraad toe zou laten. De correspondent merkt nog op dat er

in het schoolgebouw nog echt wittebrood bij de vluchtelingen

aanwezig was "...zoodat dus blijkbaar de voed-selvoerziening

in Frankrijk beter is dan hier".

Anders  dan  de  vorige  keer  worden  de  vluchtelingen  in  de

gemeente  Oostdongeradeel niet  over de  verschillende dorpen

verdeeld. Het is de burgemeester ten gehore gekomen dat er in

Oosternijkerk  een  geschikte  plek  is  om  een  groot  aantal

vluchtelingen tegelijk op te nemen: het kunstmestpakhuis van

de firma Slagter en Zwart. Deze firma had eerst een vestiging

in de kern van het dorp maar bouwde in 1911 een nieuw pakhuis

buiten het dorp aan de Opslag bij de dorps-vaart. Het pakhuis

stond  in  de  wintermaanden  waarschijnlijk  meestal  leeg

aangezien kunstmest vooral in het voor- en najaar gebruikt

wordt. Daar komt bij dat een van de eigenaren, Jacob Slagter,

in het vluchtelingencomité zitting heeft. De andere leden van

het  comité  waren:  Ds  Pieter  Steenbeek,  voorzitter,

schoolhoofd Pieter Reiding, penning-meester, Sijtze Blom en

Jacob  Stiemsma.  Beide  laatsten  woonden  tegenover  het

kunstmestpakhuis.

In  eerste  instantie  komen  42  vluchtelingen  uit  Douai  en

omgeving naar Oosternijkerk maar al gauw komen er meer:

"OOSTER-NIJKERK,  5  Nov.  Wederom  zijn  hier  een  100-tal

Fransche vluchtelingen gearriveerd die evenals de vorige in

het  pakhuis  van  de  firma  Slagter  en  Zwart  zijn  onderge-

bracht. Er zijn er thans dus een 150-tal. Naar men verneemt

komen er hedenavond nog een 30-tal bij.
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't  Is  jammer  voor  de  burgers  van  ons  dorp,  dat  ze  de

vluchtelingen niet kunnen verstaan. Slechts een enkele kan

zich met de vreemdelingen onderhouden."

Hetzelfde  bericht  maakt  melding  van  het  voorkomen  van  de

Spaanse  griep  in  het  dorp.  Het  lijkt  in  eerste  instantie

"niet van ernstige aard", maar deze ziekte en het voorkomen

van Diphteritis en Roodvonk maakt "dat de beide scholen voor

een  deel  ontvolkt  zijn".  Deze  ontvolking  maakt  het  veel

gemeenten  mogelijk  om  de  vluchtelingen  in  hun  scholen  te

vestigen,  dat  is  echter  in  Oosternijkerk  niet  nodig.  Het

voorkomen van de Spaanse ziekte, waardoor in Wolvega reeds 15

personen zijn overleden vanwege het kwaadaardige karakter van

de ziekte daar, is voor de burgemeester van Weststel-lingwerf

aanleiding  om  te  verzoeken  geen  vluchtelingen  te  hoeven

opnemen in zijn gemeente, temeer daar ook "...dokter Italie

ziek" is.

Als op 5 november nog eens 32 vluchtelingen in Oosternijkerk

aankomen, worden er in totaal 179 ondergebracht in het pak-

huis. Eind november vertrekt weduwe Henriëtte Eve met drie

kinderen naar Markelo waar ze in hetzelfde gebouw gehuisvest

kan worden als haar zes andere kinderen en kleinkinderen en

daarmee komt het aantal in Oosternijkerk verblijvende vluch-

telingen op 174, een aantal dat lange tijd gelijk blijft(6).

Kleine persoonlijke tragedies komen ook voor, natuurlijk. Zo

zijn er tijdens de reis naar het hoge Noorden een aantal

zaken verloren. Theodore Darte verloor al zijn bagage reeds

in Nivelles, Eugène Bavet verloor in de Beurs te Leeuwarden

een zak met twee "costumes" en Raymonde Floreau raakte zijn

"parapluie" kwijt in de trein te Metslawier. Augustine Crapez

heeft verloren: une malle jaune avec deux serrure aux clefs

(terug), une panier avec du grain" (een ambtenaar schreef

hierbij: moeite niet waard)(7).

Vluchtelingen  verloren  ook  familieleden.  In  het  Bulletin

Périodique(8) van 4 dec. staan enkele voorbeelden:

M. Deloffre, Constantin, à Oosternijkerk (Friesland) recher-

che: famille Dufour

Mlle Jeanne Pichon, Ooster-Nijkerk, recherche: Irma Plichon

Mmme  Marcelle  Guilbert,  réfugiée  francaise,  à  Dokkum,  re-

cherche: ses deux filles dont elle est séparée depuis Saint-

Trond (Belgique): Mmme Havet-Guilbert, 36 ans, et Mme Bail-

let-Guilbert, 30 ans, originaires toutes deux de Cuincy, près

Douai.

Helaas verloor een tweetal vluchtelingen ook het leven in

Oosternijkerk. Op 19 december 1918 stierf Aline Eve, vijftien

jaar oud, geboren en wonende te Aniche. Haar moeder was met

vijf  kinderen  in  Oosternijkerk  gekomen,  zij  zou  met  vier

kinderen  terugkeren.  Haar  vader  was  niet  in  Ooster-
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nijkerk.  Een  week  eerder,  op  11  december  1918  stierf  de

kleine Emile Victor Lecointe, vier jaar oud, afkomstig van

Courcelles les Lens. Zijn ouders waren beiden, met nog twee

kinderen waaronder de twee maanden oude Francois, naar het

noorden gevlucht. Zij zouden hun zoon moeten begraven op de

Rooms Katholieke begraafplaats te Dokkum.

Daarmee  komt  een  ander  punt  naar  voren.  De  vluchtelingen

waren  allen  afkomstig  uit  streken  waar  de  godsdienst

hoofdzakelijk rooms-katholiek was. Ze kwamen terecht in een

streek  waar  het  Protestantisme  de  boventoon  voerde.  Toen

bleek ook hoe belangrijk het was dat de vluchtelingen bij

elkaar gevestigd waren want nu was het voor de pastoor van

Dokkum mogelijk om alle vluchtelingen tegelijk te bedienen.

Volgens  de  burgemeester  vond  "godsdienstige  verzorging

geregeld plaats door den Heer Pastoor te Dockum" en had hij

dienaangaand geen bezwaren vernomen.

Wapenstilstand, dus naar huis?
Op 11 november 1918 nam de Duitse regering de voorwaarden

voor een te sluiten wapenstilstand aan. Daarmee kwam er een

eind aan de vijandelijkheden, de Duitse Keizer vluchtte naar

Eijsden  en  de  Nederlandse  regering  kondigde  demobilisatie

aan. Overigens werd de definitieve vrede pas op 28 juni 1919

gesloten.

Voor de vluchtelingen uit Frankrijk betekende dit alles niet

dat er een eind aan hun gedwongen verblijf in Oosternijkerk

was gekomen. Het tegendeel was waar: de langste periode moest

nog komen. Daarbij was de winter op komst, een winter die zou

moeten worden doorgebracht in een niet voor een dergelijk

verblijf geschikt pakhuis. Er waren intussen wel een groot

aantal  dekens  en  tijken  ontvangen(9)  maar  burge-meester

Sijtsma maakte zich zorgen en stuurde een brief naar de CdK

waarin hij drie punten naar voren bracht waarom hij verzocht

de  in  Oosternijkerk  gevestigde  vluchtelingen  zo  spoedig

mogelijk de gelegenheid te geven naar huis terug te keren:

"1. daar het gebouw van hout is opgetrokken is het voor de

uit zuidelijker streken afkomstige menschen dikwijls te koud

2. het verblijf van zoovele personen tezamen in een gebouw is

anders dan in geval van nood, moeilijk overeen te brengen met

de eischen van de gezondheidsleer enz. (er zijn enkele T.B.C.

patienten)

3. daar alle comfort ontbreekt valt het den menschen op den

duur moeilijk zich in de omstandigheden te schikken, te meer

wijl verveling en verlangen naar hun land, hen minder tot

lijdzaamheid en geduldoefening geschikt maken."(10)

Van onlusten onder vluchtelingen in Oosternijkerk is niets

gebleken  maar  uit  verschillende  plaatsen  zijn  ongeregeld-
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heden bekend. Zo wil burgemeester Okma van Franeker Gilbert

Moclet en familie naar Zeist vervoerd zien vanwege diefstal

van  aardappelen  van  het  land  en  George  Rohaut  en  Jean

Baptiste vanwege verzet tegen de politie. De burgemeester van

Achtkarspelen  wil  graag  Eugène  Verin  naar  het  interne-

ringsdepot  Bergen  sturen.  Deze  vluchteling  verbleef  op

Surhuisterveensterheide  en  "beweegt  de  alhier  verblijvende

vluchtelingen  tot  ontevredenheid  omtrent  het  aan  hen  ver-

strekt wordende eten enz." Het bontst maken de vluchtelingen

het  die  gehuisvest  zijn  in  het  Armhuis  te  Berlikum.  Zij

hebben een klachtenbrief gestuurd aan de Engelse consul (via

Madame Lefêbre, een dame met een hoge positie die heel wat in

de melk te brokkelen had). De burgemeester van Menalduma-deel

doet in een lange brief een en ander uit de doeken(11):

"Reeds eenige dagen na hun komst in deze gemeente(...) bleek

dat onder de te Berlikum vertoevende vluchtelingen elementen

schuilden, die er steeds op uit waren, de meer bezadigden op

te ruien en waar mogelyk ontevredenheid te stichten...

"Zy wenschten vry te zyn om dans- en braspartyen te houden.

Enkele uren na de eerste geldelyke uitkeering moest reeds een

totaal beschonkene worden opgeborgen...

"Zy wilden hoewel ongehuwd, samenhokken en gaven door onze-

delyke handelingen aanstoot...

"... dan zou, gezien hun verregaande slordigheid en luiheid,

zy zyn zelfs te lui 's morgens hun bed op te maken, het

Armhuis spoedig een Augiusstal gelyk zyn...

"Men had toch niets te doen en bleef liever den halven dag te

bed...

"De laatsten tyd is de brutaliteit der onruststokers dermate

aangewakkerd, dat zy zich niet ontzien te trachten deuren in

te trappen en zyn zy zelfs zoover gegaan om de ambtenaren,

belast  met  het  toezicht,  onheusch  te  bejegenen  en  met

handtastelykheden te dreigen..."

Om te bewijzen dat er in Berlikum goed voor de vluchtelingen

gezorgd wordt, geeft de burgemeester een opsomming van het

eten dat voor de vluchtelingen wordt klaargemaakt (terzijde

zij nog opgemerkt dat in Gaasterland burgers weigerden om

Belgische vluchtelingen op te nemen, toen zij hoorden welk

rantsoen dagelijks verstrekt moest worden: zoveel kregen zij

zelf vaak niet!)

"Per dag ontvangen zy:

's morgens 8 uur: koffie met brood, voorzien van boter en

kaas

9 1/2 uur: koffie met 1 snede brood voorzien van boter

11 1/2 uur: middagmaal, bestaande uit vleesch, aardappelen en

groenten, afgewisseld met soep

14 uur: koffie

17 uur: koffie met brood, voorzien van boter en belegd met

kaas, jam of vleesch
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19 1/2: aardappelen met pap

Aan brood ontvangen zy per dag 400 gram

Aan vleesch ontvangen zy per dag 200 gram

Aan suiker ontvangen zy per week 1/2 pond..."

(dit waren trouwens de officieel vastgestelde hoeveelheden)

Een en ander is voor de CdK aanleiding om de Minister van

Binnenlandse Zaken te vragen de burgemeesters de mogelijk-

heid  te  bieden  "ongunstige  elementen"  naar  een  speciaal

ingericht  kamp  te  sturen  of  "dat  althans  voor  hen,  die

strenge toezicht vereischen, van Rijkswege een afzonderlijke

verblijfplaats worde ingericht". 

De terugkeer
Vrij  snel  na  de  wapenstilstand  kunnen  de  eerste  vluchte-

lingen alleen terug naar huis "indien zij op eigen kosten

willen terugkeeren en dringende omstandigheden aanwezig zijn

en er toestemming is van CdK". Het aantal plaatsen op het

Engelse convooi dat vanuit Rotterdam onderweg zal gaan naar

Noord Frankrijk is dan nog beperkt. Mensen van goede familie

moeten  naar  Hindeloopen  worden  gezonden  "waar  de  beter

gesitueerden  worden  verzameld".  Zelfs  in  oorlogsomstandig-

heden blijft er onderscheid tussen rangen en standen!

De eerste vluchtelingen uit Oosternijkerk vertrekken op 24 en

25 december naar Rotterdam, het zal best een vreemde kerst

voor  hen  zijn  geweest.  In  Rotterdam  zullen  zij  worden

ingescheept  voor  een  korte  zeereis  naar  hun  vroegere

woonplaatsen. Deze zeereis lijkt de beste oplossing omdat de

infrastructuur in België na de slopende oorlog grotendeels

vernietigd is. 

Eind december vertrekken nog eens 34 personen naar huis terug

en de laatste 101 vluchtelingen brengen Oud en Nieuw nog in

Oosternijkerk  door  waarna  voor  hen  op  4  januari  1919  de

terugreis begint:

OOSTER-NIJKERK

Nadat voor een paar weken een 30tal der Fransche vluchte-

lingen  naar  hun  land  waren  teruggekeerd,  zijn  heden  de

overige - een 150-tal - vertrokken.

Vooraaf gegaan door het Geref. fanfarecorps, zijn ze heden

morgen afgereisd naar 't station Metslawier en gevolgd door

een groot aantal belangstellenden, die allen meetrokken, om

de  naar  hun  land  trekkenden  aan  het  station  een  laatst

vaarwel ! toe te wenschen. Dat het de vertrekkende zuide-

lijke broeders in hun verwoest land wel moge gaan !

Deze  vluchtelingen  gaan  samen  met  die  uit  Dokkum  en

Rinsumageest met het spoor naar Vlissingen vanwaar zij met de

boot naar Duinkerken zullen worden gebracht.
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Daarmee is er wel een eind gekomen aan het verblijf van de

Franse vluchtelingen, echter niet alle vluchtelingen zijn al

naar  huis  teruggekeerd  want  op  10  februari  1919  schrijft

burgemeester Sijtsma aan de CdK dat er nog één gezin uit

België in de gemeente verblijft. Het is het gezin van J.P.

Geybels, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen, dat pas

op 19 maart 1919 de terugreis naar Antwerpen aanvaardde.

De afwikkeling
In  de  eerste  plaats  moest  er  een  financiële  afrekening

plaatsvinden. Penningmeester Pieter Reiding had in de tien

weken dat de vluchtelingen in het pakhuis te Oosternijkerk

verbleven  in  ieder  geval  zeven  keer  een  uitbetaling

gedaan(12). De eerste uitbetaling op 5 november omvatte een

bedrag van f 2117,- en een tweede op 24 december f 1185,-.

Van de tweede afrekening is een lijst bewaard gebleven, die

opgestuurd werd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Keurig  staan  alle  bedragen  achter  de  betreffende  personen

vermeld, met aan het eind een verklaring voor de afwijkingen

met de eerste lijst: er werd secuur gewerkt. Dat het om vrij

grote bedragen ging, wordt duidelijk uit de eindafrekening,

opgemaakt  in  oktober  1919:  f  17.576,45  was  er  in  totaal

uitgegeven. Het meeste door Reiding en kleinere bedragen door

veldwachter  C.  Kruisinga  te  Metslawier  (toch  ongere-

geldheden?) en voerman R. Wouda "voor gedane vrachten". In

het geheel van de uitgaven "in verband met de heerschende

buitengewone omstandigheden" was dit echter maar een klein

bedrag want al in april 1918 stond het totaal daarvoor uit-

gegevene al op f 99.400,-!

In de tweede plaats moest er beslist worden wat er met het

voor de vluchtelingen gekochte materiaal gebeuren moest. De

gemaakte inventaris wordt opgestuurd naar de CdK met verzoek

om alles per opbod te mogen verkopen. Toestemming volgt en op

donderdag 30 januari 1919 stromen de kooplustigen van alle

kanten op het pakhuis in Oosternijkerk toe (de verste koper

komt van Birdaard) om hun slag te slaan. De verkoping neemt

geruime tijd in beslag want er zijn 413 nummers! Alleen al

aan hout zijn er 103 percelen die voor prijzen van f 2,- tot

f 60,- van de hand gaan. Op het eerste gezicht lijkt dit te

betekenen dat er voor de verschillende gezinnen "kamertjes"

in het pakhuis gemaakt waren maar ooggetuigen spreken dat

tegen. Er was weliswaar een ziekenzaaltje, er was een keuken,

maar  de  rest  van  het  pakhuis  werd  gebruikt  als  slaapzaal

waarbij de houten britsen op lange rijen stonden. Inderdaad,

aan  privacy  werd  toen  nog  niet  veel  aandacht  besteed.  In

tegenspraak daarmee lijkt het aantal van 23 deuren te zijn

(voor f 3,- per stuk verkocht). Waarvoor die gebruikt zijn is

onduidelijk.
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Andere verkochte materialen (de prijs is gemiddeld genomen en

per stuk):

2 partijen steen f 7,50

4 stookpottenf 5,15

24 banken f 2,70

2 kachels f 13,-

16 tafels f 5,25

25 kachelpijpen f 2,60

2 ramen f 3,25

telegraafdraad f 2,40

3 korven met rapen f 2,20

16 lege korven f 1,50

2 korven met kool f 1,40

6 carbidlampen f 2,60

12 sleven f 0,90

4 broodmessenf 0,80

7 waterpottenf 0,25

3 ketels f 4,25

110 vorken à 6 st. f 1,40

8 potten à 2 st. f 0,85

150 lepels à 6 st. f 1,80

16 emmers à 2 st. f 7,50

13 waskuipen f 4,25

13 privaattonnen f 4,50

16 schalen à 2 st. f 5,25

4 tobben f 4,50

115 koppen à 10 st. f 1,60

221 borden à 10 f 2,50

11 lantaarns f 4,50

weegschaal f 7,50

enzovoorts, enzovoorts. De

totale  opbrengst  van  de

verkoping  beliep  een

bedrag  van  f  3286,96,

voorwaar  geen  gering

bedrag voor die tijd. Het

lijkt  voor  de  hand  te

liggen  dat  dit  bedrag

gekort werd op de Rijks-

bijdrage(13).

En de Oosternijkerkers?
Hoe hebben de Oosternijkerkers deze onverwachte invasie (zo

kan de komst van 180 Franse vluchtelingen het best omschre-

ven worden) beleefd? In 1914 bleef het aantal vluchtelingen

nog beperkt tot een 24-tal, in 1918 lag dat heel anders. Van

de komst van de Belgische vluchtelingen in 1914 is vrijwel 
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niks blijven hangen, ook niet bij de ouderen, de invasie uit

1918 daarentegen heugt de ouderen nog best, ook al noemen zij

die (Franse) vluchtelingen: "De Belgen". Dat is ook best te

begrijpen: ineens komen er 180 vreemdelingen in een gesloten

gemeenschap  van  840  zielen.  Ze  spreken  een  andere  taal,

hebben andere kleren, andere gewoonten. Er kan best gesproken

worden van een cultuuromslag in deze kleine ge-meenschap waar

auto en electriciteit nog onbekend waren en het wereldnieuws

zonder  televisie  en  radio  alleen  via  de  krant,  meestal

behoorlijk later, binnenkwam (niet iedereen kon lezen of de

krant betalen).

Alleen al de aankomst moet een groot gebeuren geweest zijn:

op boerenwagens werden de vreemdelingen van het station te

Metslawier opgehaald en onder het toeziend oog van de com-

plete dorpsbevolking naar het inmiddels enigszins ingerichte

pakhuis gebracht.

Jongens van de boerderijen buiten het dorp kwamen naar het

pakhuis en stonden met grote ogen de vreemdelingen aan te

kijken,  meisjes  speelden  met  de  Franse  meisjes  en  waren

jaloers op de prachtige lange haren. Ze haalden een kleedje

bij moeder en bonden die op hun hoofd om die lange haren na

te bootsen.

Stiekem gluurden de dorpsjongens bij de slager naar binnen

als er een varken geslacht werd waarbij enkele vluchtelingen

aanwezig waren. Tot hun stomme verbazing zagen ze hen het

bloed in kommetjes opvangen en meteen opdrinken!

Winkelier Wouda wist meteen wanneer er uitbetaling was ge-

weest: zijn winkel stond dan vol Fransen die allemaal Kwatta

repen kochten. Ze zullen wel gek op chocola zijn, moet hij

gedacht hebben. Bekend is echter dat Belgen meesters waren in

het  vervaardigen  van  ringen  door  zilverpapier  om  te

smelten(14). Mogelijk beheersten de Fransen deze kunst ook.

Vol  verwondering  bezagen  de  dorpskinderen  die  met  Franse

kinderen speelden, de lange rijen britsen in het pakhuis, de

rijen  privaattonnen  die  buiten  het  pakhuis  tegen  de

dorpsvaart stonden, het koken door de vrouwen die met droog

weer buiten met grote kookpotten bezig waren.

Grote indruk maakte ook het overleden jongetje Emile. Hij lag

in een kist met in zijn handen een sleutel, dat was voor hen

iets totaal onbekends. Hun ouders zullen verteld hebben dat

roomsen  geloofden  dat  daarmee  de  hemelpoort  geopend  kon

worden. Voerman Ealse Weidenaar bracht de kist in zijn glazen

wagentje  naar  Dokkum,  naar  de  rooms-katholieke  be-

graafplaats.

Er was zelfs een Oosternijkerker die aan het verblijf van de

Fransen  een  bijnaam  overhield.  Rienk  Blom,  zoon  van

commissielid Sietse Blom, woonde tegenover het pakhuis, wist

iets van de Franse taal en kwam daarmee in een bevoorrechte 
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positie  terecht.  Hij  was  nog  jong  maar  werd  toch  vaak

gevraagd om te helpen vanwege zijn talenkennis. Van de dokter

kreeg hij eenvoudige medicijnen en daarmee hield hij elke

ochtend zitting. Omdat er veel gehoest werd (denk aan het

houten gebouw!) was het meest gebruikte medicijn "pour la

toux": voor de hoest. Een tijdlang heette hij daarom "pour la

toux"! Hij had trouwens ook een tijdje verkering met een van

de Franse meisjes en liep gearmd met haar in het dorp (wat

weer jeugdige gluurders trok).

"Beppe Minke", zij werd 102 jaar, herinnerde zich op late

leeftijd  nog  steeds  de  Franse  vluchtelingen.  "It  wie  wol

frjemd  folk,  hear,  want  dy  froulju  dy  stiene te  pisjen!"

Beppe Minke was duidelijk nog nooit in Frankrijk geweest!

Noten:
1. Voor de inleiding werd vooral gebruik gemaakt van berichten uit de

Nieuwe Dockumer Courant en uit: Oorlog en Crisis, Lekturama 7000 jaar

Wereld Geschiedenis, 1977

2. Provinciaal Bestuur 1813-1922, Kabinet van de Commissaris van de

Koningin, RAF Leeuwarden, Archief 11, nr. 9839: verzonden stukken, 9

oktober 1918 Opgemerkt zij dat van de in de agenda's (9852, 9853,

9854, 9855) genoemde stukken minstens de helft niet aanwezig is

3.  Streekarchivariaat  Dokkum,  archief  Oostdongeradeel,  nr.  691,

afschriften  van  verzonden  stukken,  betrekking  hebbende  op  de

oorlogsomstandigheden, dd 14-10-1918

4. Zie 2, Kabinet nr. 30, dd 11-10-1918

5. Zie 2, nr. 9836, ingekomen stukken, dd 11-11-1918

6. Exacte aantallen zijn moeilijk te geven, berichten spreken elkaar

soms tegen. Zo meldde de NDC op 6-11-1918: "In het geheel zijn thans

in de gemeente Oostdongeradeel aangekomen 183 Fransche vluchtelingen,

die allen ondergebracht zijn in het ruime pakhuis van de firma Blom

en  slager(sic!)  te  Nijkerk.  Gemeentelijke  berichten  in  november-

december spreken echter steeds van 174 vluchtelingen.

7. Streekarchivariaat Dokkum, afkomstig uit doos "Evacué's, Document.

Tweede (sic!) Wereldoorlog", niet geïnventariseerd

8. Zie 7

9. Zie 3, dd 23 november 1918: tussen 28 okt. en 5 nov. werden

ontvangen: 229 dekens en 155 tijken

10. Zie 3, dd 13 december 1918

11. Zie 2, nr. 9836, ingek. st., dd 29-11, 2-12, 11-12 en 30-12-1918

12. Zie 3, nummer 692. Zeker tot mei 1921 kwamen er bij de gemeente

verzoeken binnen van voormalige vluchtelingen om gegevens over de

geldelijke  vergoedingen  die  zij  in  hun  vluchtelingentijd  in

Oosternijkerk  hadden  ontvangen.  Waarvoor  zij  deze  opgave  nodig

hadden, is niet duidelijk. Moesten zij op deze manier aantonen dat

zij  werkelijk  vluchteling  waren  geweest?  De  gemeente  antwoordde

steevast: twee keer een uitbetaling van La Commission for Relief en

Belgium, te weten f 10,- voor het hoofd en f 5,- voor elk lid van het

gezin voor de eerste levensbehoeften,

vijf keer per week f 2,50 als zakgeld van het Amsterdams Comité. 

13. Zie 3: Akten en minuten van de gemeente Oostdongeradeel

14. Interneringsdepot Gaasterland, Belgische vluchtelingen 1914-1918,

H. Doeleman e.a. 1996
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EEN CONFLICT TUSSEN JAGERS EN KOOIKERS
IN 1795

 (deel 2)

G. Mast

Vervolgens de kooikers uit Suawoude en Wartena.

De vierde kooiker is Klaas Sytses. 
Hij is in 1795 gebruiker van de eendenkooi onder Suawoude. De

kooiplaats, d.w.z. de boerderij en de eendenkooi, is in 1793

door zijn vader, Sytse Klases, gekocht. De kooi ligt aan de

westkant van het dorp in het gebied de “Aldemiede”. 

Momenteel is deze eendenkooi ook in het bezit van It Fryske

Gea en heeft de naam “Van Asperenkoai” gekregen.

De vijfde kooiker is Melle Johannes. 
Hij is in 1794(6) eigenaar en gebruiker van een huis, kooij

en 2 mad (1 mad = ca. 50 are) land vrij van florenen onder

Wartena. Verder gebruikt hij hierbij aansluitend 23 mad, vrij

van  florenen,  van  ‘s  Lands  secretaris  Arent  Johannes  van

Sminia. Naast de grondpacht moet Melle Johannes jaarlijks 3

war “smeunten” aan zijn verpachter leveren. Aangezien er 2

smienten in één war gaan, komt dit neer op 6 smienten. De

eendenkooi van Melle Johannes ligt ten Zuiden van Wartena in

het natuurgebied dat nu de “Alde Feanen” heet en eigendom van

It Fryske Gea is. De laatste registratie van deze eendenkooi

is door Melle Johannes Kooistra in 1824 aangevraagd en is aan

hem in datzelfde jaar verleend(7). Rond 1830 is het daar met

het kooibedrijf afgelopen. Melle Johannes Kooistra overlijdt

op 29 november 1831 en is dan 87 jaar oud. Hij is de laatste

kooiker in Idaarderadeel. De Kooiplaats blijft als gebouw en

als naam bestaan. 

Het naast liggende natuurontwikkelingsgebied (ingericht 1990)

heeft (onderdeel van de “Alde Feanen”) nog de naam “de Koai”.

Nog meer kooien

Behalve de vijf genoemde kooikers met hun kooien waren er in

de directe omgeving nog twee kooikers die met hun kooien en

hun zone van 400 Roeden een overlapping hadden met de nabij

gelegen  eerder  genoemde  kooien  en  de  bijbehorende  zones.

Waarom ze niet meededen met het verzoek van 1795 is niet

terug  te  vinden.  Het  zijn  de  volgende  twee  personen,  de

eerstgenoemde woont in de Kleine Geest en de tweede onder

Wartena:

Jacob Teunis is in 1795 gebruiker van Plaats nummer 23, in
het  Floreenkohier  van  Tietjerk.  De  grootte  van  deze

kooiplaats is 120 pondemaat. De kooi ligt iets noordelijk van

de kooi van Teunis Douwes. Dat is dus zuidelijk van de Kleine

Geest.  Ook  deze  eendenkooi  is  eigendom  van  het  Sint  
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Anthony Gasthuis te Leeuwarden. De laatste registratie van

deze kooi als vangmiddel is van 1829(7). Bij de instelling

van het Kadaster in 1832 wordt deze kooi nog als vangende

eendenkooi belast. Deze kooi moet kort daarna in verval zijn

geraakt  en  niet  weer  opnieuw  geregistreerd.  Hij  is  als

opvallend  element  dus  al  heel  lang  uit  het  landschap

verdwenen. 

Willem Sipkes is in 1794(6) de gebruiker van een ‘zathe land’
onder Wartena groot 56 pondemaat met huis enz. Deze plaats,

nummer 22 is eigendom van de heer ‘s Lands secretaris Arent

Johannes van Sminia. De huurwaarde is 120 gulden exclusief 20

war vogels. De waarde van de vogels wordt vastgesteld op 4

gulden waardoor de totale huurwaarde 124 gulden is. De prijs

van één war, vergelijkbaar met één wilde eend, is dus vier

stuivers. Bij de eerste registratie van deze kooi in 1807/08

is Sjoerd Tjerks de gebruiker. Ter verduidelijking van de

lokatie  wordt nog opgegeven “Magere Weide onder Wartena”(8).

De  laatste  registratie  van  deze  kooi  is  van  1819(7).  Het

Kadaster  maakt  in  1832  slechts  melding  van  “water  of

vogelkooi” en legt geen extra heffing op. Dat betekent dat de

kooi niet meer in bedrijf is. Het beeld is duidelijk: ook

deze  eendenkooi,  de  op  een  na  laatste  eendenkooi  in

Idaarderadeel is al ter ziele gegaan.

Overzicht.

Van  alle  zeven  genoemde  kooien  zijn  op  een  actuele  ver-

kleinde kaart van de Topografische Dienst, schaal 1:25.000,

de cirkels van 400 Roeden getrokken. Duidelijk is te zien hoe

deze cirkels elkaar overlappen. Voor de jagers in 1795 zijn

deze omcirkelde gebieden lastig, want ze beslaan een grote

oppervlakte  van  het  jachtveld  en  het  schieten  binnen  die

gebieden was en bleef verboden. Die oppervlakte was voor de

rust om de kooien ook van groot belang. De overheid had oog

voor de belangen van de kooikers. 

Daarnaast zijn aan de hand van de oudste kadastrale kaarten,

van 1832, de vormen van de onderhavige kooien nagetekend. De

namen en de nummers van de kooikers uit 1795 staan er naast.

Helaas  heeft  de  landmeter  bij  de  “Van  Asperenkoai”  niet

aangegeven of er ook vangpijpen in deze kooi waren.

Dat het voortbestaan van eendenkooien de laatste twee eeuwen

een overwegend aflopende zaak is, blijkt ook nu weer. Van de

zeven zijn er nu drie over. Deze drie eendenkooien zijn nog

steeds  geregistreerd  en  zouden  in  principe  nog  voor  hun

oorspronkelijke  doel  gebruikt  kunnen  worden.  Van  de  “Van

Asperenkoai” is het afpalingsrecht van 1200 meter, gemeten

uit het midden der kooi, nog daadwerkelijk aanwezig. Ondanks

dat de oude zakelijke rechten van de twee andere kooien door

deze studie aangetoond zijn, worden ze in het veld niet meer 
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door afpalingsborden geëffectueerd. Het afpalingsrecht is de

laatste twintig jaar bij deze twee kooien niet gehandhaafd.

In die periode zijn er jachthuurovereenkomsten aangegaan op

landerijen  binnen  de  afpalingskringen  en  wordt  er  gejaagd

binnen die cirkels. It Fryske Gea heeft, na de verwerving in

1989  van  deze  kooien  van  het  Sint  Anthony  Gasthuis,  nog

geprobeerd om het afpalingsrecht opnieuw te doen gelden. Dit

stuitte op groot verzet van de aanliggende veehouders en de

jagers(9). Deze rechten zijn dus opnieuw omstreden. 

De conclusie is dat alhoewel in 1795 de jagers terug moesten

naar hun oorspronkelijke posities, zij in de loop van de tijd

vrijwel alle ruimte hebben verworven die hun voor-gangers al

rond deze kooien wilden hebben. Aan de ene kant komt dat door

het verdwijnen van eendenkooien met hun afpalingscirkels, aan

de andere kant ook door het in de loop van de tijd kleiner

worden van de afpalingscirkels in Friesland. De jacht bij de

Kleine  Geest  kent  helemaal  geen  beperkingen  meer  door  de

eendenkooien. Zelfs tot op de rand van de kooi mag de jacht

met  het  geweer  uitgeoefend  worden.  De  jagers  zijn

uiteindelijk toch de winnaars.

Bronnen:
1. 

Verzameling van Placaaten enz. 7-2-1795 / 23-6-1796. Leeszaal

Ryksargyf Leeuwarden.

2. 

Verzameling van Placaaten enz. 1-6-1748 /31-12-1755. Leeszaal

RAF Leeuwarden.

3. 

Resolutie Boek der Representanten van Friesland, BRF 26, RAF

Leeuwarden.

4. 

Verzameling  van  Placaaten  enz.  zie  bron  1,  op  blz.  449

“Overgeslagen Publicatien”.

5. 

Archieven  van  het  Provinciaal  Bestuur  van  Friesland  1813-

1918. Hoofdarchief C. d. K. nummer 9483. RAF Leeuwarden.

6.

Reëelkohier van 1794 Idaarderadeel,Wartena nummer 50 en 22.

RAF Leeuwarden.

7. 

Archieven  van  de  Opperhoutvesterij  1814-1857.  Algemene
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Algemeen Rijksarchief Den Haag.

8. 

Archief van de opperjagermeester van koning Lodewijk Napoleon
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Algemeen Rijksarchief Den Haag.

9. 
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1997-2022. Opgesteld door J.D. v.d. Meulen en D.A. Zijlstra.
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Auteursrechten voorbehouden aan de auteur: 

Gerard Mast Noardkromp 28 te Stiens. 

Overname  alleen  toegestaan  na  voorafgaande  schriftelijke

toestemming van de auteur.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

Op de vraag van Frits Houwaart in de vorige Sneuper werd

spoedig gereageerd door Klaas J. Bekkema. Het blijkt dat de

in de vraag genoemde Obbe Bauckes ook in de voorvaderen van

Bekkema voorkomt. Intussen zijn er contacten gelegd tussen

hun en volgt hier de uitvoerige reactie op de vraag:

-- I --

1 Lieuwe Obbes, geb. te Holwerd ± 1647, boer en houtkoper, 

ovl. te Holwerd.

Lieuwe tr. te Holwerd 18.7.1669 (1) met Dieuwke 

Gerryts, geb. te Holwerd ± 1647, ovl. ald. v1671. 

Lieuwe tr. te Holwerd 24.12.1671 (2) met Geertje 

Benedictus, geb. te Holwerd ± 1648, ovl. ald. v1694, 

d.v. Benedictus Minnes en Antje Pyters. Lieuwe tr. te 

Holwerd 22.4.1694 (3) met Antje Gabes, geb. te 

Holwerd ± 1660, ovl. ald. n1705.

-- II --

(ouders)

2 Obbe Baukes, geb. te Holwerd ± 1610, huisman, wonende te 
Holwerd en te Hantumhuizen, ovl. ald. 6.4.1655. 

Obbe tr. te Holwerd ± 1633 met

3 Jantjen Lieuwes, geb. te Holwerd ± 1611, ovl. te Hantum-

huizen v1644. Op 18-1-1646 met attestatie van Holwerd 

naar Hantumhuizen. Wed. Q11-16, dd 25-4-1655; t.s.v. 

wijlen Obbe Baukes en Jantien Lieuwes, i.l. el. te 

Hantumhuizen; Dieuke 11jr; Lieuwe 8; Aefke 7; Janke 

1½; alle onmondige kinderen, verder Harmen Obbes, 

won. te Amsterdam; Baucke, Lysbeth en Auke Obbes, 

meerderjar. kinderen.

Uit dit huwelijk:

-Harmen Obbes, geb. te Holwerd ± 1635, ovl. te 

 Amsterdam n1666. Harmen tr. ± 1658 met N.N.

-Bauke Obbes, geb. te Holwerd ± 1638, ovl. n1656.

-Lysbeth Obbes, geb. te Holwerd ± 1640, ovl. n1656.

-Aucke Obbes, geb. te Holwerd ± 1642, ovl. n1656.

-Dieucke Obbes, geb. te Holwerd ± 1644, ovl. n1656.

-Lieuwe Obbes, geb. te Holwerd ± 1647, zie 1.

-Ave Obbes ook genaamd Aafke Obbes, ged. te Hantum-  

 huizen 10.12.1648, ovl. n1656.

-Jan Obbes, ged. te Hantumhuizen 19.5.1650, ovl.  

 v1655.

-Geertje Obbes, ged. te Hantumhuizen 29.6.1651, ovl. 

 v1655.
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-Jancke Obbes, geb. te Hantumhuizen ± 1652.

-- III --

(grootouders)

4 Baucke .., geb. te Holwerd ± 1570, boer, wonende te Groot 

Baarda te Holwerd, ovl. te Holwerd v1634.

Baucke tr. te Holwerd ± 1595 met

5 Aafcke Reinders, geb. te Holwerd ± 1573, ovl. ald. n1634.

Uit dit huwelijk:

-Jantje Bauckes, geb. te Holwerd ± 1603.

 Jantje tr. te Holwerd ± 1625 met Geert Geerts, geb. 

 te Holwerd ± 1600.

-Baucke Bauckes, geb. te Holwerd ± 1605.

-Lysbeth Bauckes, geb. te Holwerd ± 1608.

 Lysbeth tr. te Holwerd ± 1630 met Baucke Everts,  

 geb. te Holwerd ± 1605.

-Obbe Baukes, geb. te Holwerd ± 1610, zie 2.

De werkgroep beantwoordde de laatste maanden een aantal vra-

gen (om onze kas te spekken). Uit Brugge in België kwam een

vraag van P.R. Statema over de familie Poortinga van Waaxens
en aanverwante familieleden. Iebe Jacobs trouwde in 1773 voor

de kerk in Waaxens met Grietje Jacobs de Haan. Iebe woonde op

Sjuxma,  bekend  van  de  nog  overgebleven  stinspoort.

Waarschijnlijk heeft de familie aan deze poort de familie-

naam ontleend. De zusters Foekje Sybes Poortinga en Grietje

Sybes Poortinga trouwden met de broers Pier Pieters Bosch en

Klaas  Pieters  Bosch  waardoor  ook  leden  van  deze  familie

werden getraceerd. Gegevens tussen 1750 en 1900.

Een uitvoerig onderzoek vond plaats naar de familie  Venema
van Ternaard. Oudst gevonden voorvader was Jan Durks die rond

1750 in Dantumawoude leefde. Zoon Durk Jans Venema nam in

1811 in Driesum de naam Venema aan voor zijn vijf zonen. Een

van  hen,  Sijbe  Durks  Venema,  kwam  rond  1810  in  Ternaard

terecht en sindsdien woont deze familie daar, een aantal van

hen op It Skoar. In totaal werden negen generaties opgesnord

tot aan 1994.

Voor W.W.CH. de Vries werd gezocht naar het overlijden van

Jan Douwes  (waarschijnlijk De Vries) in Harlingen. Gevonden
werd een overlijden op 25-3-1820 van Jan Douwes, getrouwd met

Eelkje Hendriks Bleeker. Hiermede is vastgesteld dat Jan niet

voor de familienaam de Vries heeft gekozen, maar voor Douwes.

De  heer  Visser van  Langweer  moest  helaas  worden  teleur-

gesteld:  er  zijn  gegevens  gevonden  van  Gerrit  Jans  van

Wierum.  Voor  Van  der  Berg uit  Gorredijk  geldt  hetzelfde:

schaatsenrijders van de familie Bos(k)ma konden niet worden

getraceerd.
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Over onze auteurs

Klaas Jelle Bekkema: Geboren 1950 in Drachten, volgde een bouwkundige
opleiding  en  was  werkzaam  als  bouwkundig  tekenaar,  assistent-

archeoloog en keramiek restaurateur, secretarieel medewerker. Vanaf

1995 archiefmedewerker bij Hûs en Hiem en bij het Ryksargyf.

Heeft meer dan 100 publikaties op zijn naam staan over genealogie,

geologie,  archeologie  en  historie  (vooral  van  Smallingerland).

Bekleedde functies in werkverbanden van de Fryske Akademy. Een van de

laatste publikaties betreft het Familieboek Bekkema (1995), terwijl

in verband met familie-onderzoek vrijwel 'alle' genealogieën Holwerda

in Oostdongeradeel tot ca 1900 werden bijeen gezocht.

Eimert Smits, geboren 1946 te Dokkum. Na LS en ULO-B al meer dan 30
jaar werkzaam als vertegenwoordiger. Heeft een brede belangstelling

voor regionale geschiedenis en doet veel aan genealogisch onderzoek.

Publiceerde  over  deze  onderwerpen  reeds  enige  boeken.  Huidig

onderzoek de kadastrale geschiedenis van Dokkumer panden.

Reinder Tolsma werd geboren in 1950 te Lollum, Wonseradeel. Volgde
een onderwijzersopleiding in Sneek en werd leraar te Oosternijkerk.

Publiceerde  over  dorpsgeschiedenis,  boerderijen  en  familie-

geschiedenis.

P.F. Visser:  geboren in 1942 op Schiermonnikoog. Was 10 jaar lang
voorzitter van de NGV, afd. Friesland. Vice- voorzitter van de Fryske

Rie  foar  Heraldyk.  Publicaties  over  familie  Schregardus.

Belangstelling voor regionale geschiedenis en genealogie.
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