
REDACTIONEEL

R.H. POSTMA

U zult vast hebben gehoord of gelezen over het millenium-probleem - het

moment waarop de hele wereld dreigt stil te vallen omdat computers de

jaarwisseling niet kunnen verwerken. Niettegenstaande deze berichten zijn

vele archiefonderzoekers maar wat blij met de computer. Dankzij de techniek

kunnen we eenvoudig over feiten en data beschikken die voorheen moeilijk of

zelfs niet te bereiken waren. Bovendien is de ontsluiting vaak eenvoudig te

realiseren.

Een huwelijk of overlijden waarnaar u jaren zocht, vindt u dankzij de

computer in een paar tellen!. 

Telefoonnummers  en  adressen  van  over  de  hele  wereld  vindt  u  dankzij

internet op eenvoudige wijze. Toch blijft het bladeren in de oude boeken

ook een aantrekkelijk iets dat zonder meer zijn charme heeft.

Sinds enige tijd beschikt de vereniging over het Andringa-boek, de eerste

publicatie uit 1983. Dit gedegen werk bevat veel informatie over de diverse

geslachten van deze naam. Enige tijd geleden verscheen deel twee maar dat

is niet in onze collectie opgenomen.

Mocht u nog boeken hebben staan die niet gebruikt worden of dubbel zijn dan

kunt  u  altijd  contact  met  iemand  van  de  redactie  of  van  het  bestuur

opnemen.

In dit nummer treft u weer artikelen over diverse zaken aan. Omdat we een

regenachtige periode achter de rug hebben, denken wij als redactie dat

velen van u extra tijd hebben besteed aan onderzoek. Daarom een vriendelijk

verzoek om eens een bijdrage te leveren zodat de verscheidenheid nog groter

wordt en anderen kunnen zien waarmee u bezig bent. Heeft u iets aardigs

gevonden? Stuur het op voor publicatie. Zit u met een vraag? Stuur die op

voor het hoofdstuk 'Vraag en Aanbod'.

We wensen u veel plezier bij het lezen van dit nummer.
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LEDENNIEUWS

E. Smits

We mogen weer enkele nieuwe leden verwelkomen binnen onze vereniging:

No.87 Mevr. M. de Vita, Pastoriestraat 5, 9141 VC Wierum

Geschiedenis huizen Wierum

No.97 Dhr. H. Ronner, Iepenhoven 25, 6225 GW Maastricht, 

tel: 043-362 32 91. 

FO. Ronner.

No.99 Dhr. P. de Haan, Holwerderweg 31, 9101 PA Dokkum, 

tel: 0519-29 29 24. 

FO de Haan.

No.101 Dhr. N.W.J. Speelman, Woudhorne 128 9101 NR Dokkum.

Bedankt als lid: 

No.32 dhr. H. Sterk Metslawier.

Adreswijziging:

No.66 dhr. Jouke Dantuma, van Sijtzamaweg 2, 

9114 RW Driesum

KWARTIERSTAAT VAN BOTE MOSSEL (deel 1)

R.H. Postma

Deze  (onvolledige)  kwartierstaat  van  Bote  Mossel  heeft  een  aantal

eigenaardigheden met betrekking tot de familienaam. Bij de naamsaanneming

in 1811 was er al een verschil tussen de namen die de verschillende leden

van de familie aannamen: Mosselman, Van der Mossel en gewoon Mossel. In

later tijd is er nog geregeld van naam veranderd zonder dat het bij de wet

werd vastgelegd. Zie daarvoor bij nummer 8 voor Mossel en Mosselman en bij

nummer  16  voor  Van  der  Mossel  en  Mosselman.  Het  is  duidelijk  dat

nakomelingen van dezelfde voorvader op deze manier hedentendage een andere

familienaam dragen: een andere naam, maar toch dezelfde familie!

Kwartierstaat van Bote Mossel

-- I --

1 Bote Mossel, geboren te Ee op 11 september 1932.
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-- II --

2 Klaas Mossel, geboren te Anjum op 2 januari 1886, overleden te Ee op 23

september 1951.

Klaas is getrouwd te Metslawier op 23 mei 1912 met

3 Attje Wouda, geboren te Ee op 31 juli 1890, overleden te Anjum  op

23 januari 1970.

Uit dit huwelijk:

- Yttje Mossel, geboren te Engwierum op 20 december 1912, overleden te Ee

op 13 oktober 1988.

Yttje  was  gehuwd  met  Jan  Grijpstra,  geboren  te  Ee  op  21  juli  1905,

overleden te Anjum op 28 maart 1956.

- Thomas Mossel, geboren te Engwierum op 18 augustus 1914, overleden op 17

december 1995.

Thomas was gehuwd met Tietje Braaksma.

- Jan Mossel, geboren te Engwierum op 6 maart 1918, overleden aldaar op 1

mei 1918.

- Jan Mossel, geboren te Engwierum op 21 november 1919.

Jan is getrouwd op 2 mei 1944 met G Cuperus.

- Jacob Mossel, geboren te Engwierum op 30 september 1921, overleden aldaar

op 22 februari 1922.

- Jacob Mossel, geboren te Engwierum op 31 december 1922.

Jacob is getrouwd op 29 mei 1947 met Jacoba Faber.

- Ale Mossel, geboren te Engwierum op 12 april 1924.

Ale is getrouwd te Ferwerd op 11 november 1952 met M. Kramer.

- Bote Mossel, geboren te Ee op 11 september 1932, zie 1.

-- III --

4 Thomas Mossel, geboren te Anjum op 30 september 1859.

Thomas is getrouwd te Metslawier 23 oktober 1884 met

5 Antje Dijkstra, geboren te Anjum op 6 oktober 1859.

Uit dit huwelijk:

- Klaas Mossel, geboren te Anjum op 2 januari 1886, zie 2.

- Bote Mossel, geboren te Anjum op 25 juli 1903, overleden te Dokkum op 1

november 1958.

Bote  is  getrouwd  te  Metslawier  op  16  mei  1929  met  Trijntje  Hooghiem,

geboren te Anjum op 26 april 1906, overleden aldaar op 20 november 1991,

dochter van Gerrit Hooghiem en Neeltje Postmus.

6 Jan Wouda, geboren te Ee op 13 maart 1851.

Jan is getrouwd te Metslawier op 14 mei 1881 met

7 Ytje Schreiber, geboren te Ee op 30 oktober 1856.

Uit dit huwelijk:

- Jacob Wouda, geboren te Ee op 25 januari 1883, overleden aldaar op 9

november 1919.

Jacob  is  getrouwd  te  Metslawier  op  21  mei  1904  met  Trijntje  
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Weiland, geboren te Ee op 12 mei 1879, overleden te Dokkum op 16 maart

1966.

- Berend Wouda, geboren te Ee op 27 april 1885, ongehuwd overleden te

Oostdongeradeel op 15 november 1946.

- Gerben Wouda, geboren te Ee op 21 januari 1888, overleden aldaar op 14

januari 1923.

Gerben is getrouwd te Metslawier op 16 mei 1914 met Boukje de Jong, geboren

te Ee op 3 juni 1887, overleden te Dongeradeel op 20 oktober 1985.

- Attje Wouda, geboren te Ee op 31 juli 1890, zie 3.

- Tjitske Wouda, geboren te Ee rond 1 april 1894.

Tjitske was gehuwd met N.N..

- Marten Wouda, geboren te Ee op 19 december 1899, overleden te Veenwouden

in november 1993.

Marten is getrouwd te Metslawier in het jaar 1930 met Jantje Rozendaal,

geboren te Nijkerk op 1 december 1900, overleden te Dokkum rond 1963.

-- IV --

8 Ale Mosselman, geboren te Ee op 18 maart 1820, wonende aldaar  en  te

Anjum, overleden aldaar rond 15 november 1879.

Ale is later getrouwd te Metslawier op 20 september 1862  met

Trijntje Dijkstra, geboren te Anjum rond 17 februari 1837.

Ale is getrouwd te Metslawier op 17 mei 1845 (1) met

9 Doutzen Jacobs Wiersma, geboren te Anjum op 20 oktober 1821,  overleden

op 17 juni 1861.

Uit dit huwelijk:

- Jacob Mosselman, geboren te Ee op 4 april 1846.

Jacob is getrouwd te Metslawier op 13 mei 1871 met Iefke Jelles Postma,

geboren te Anjum op 28 februari 1848, overleden aldaar op 21 oktober 1905.

- Antje Mosselman, geboren te Ee op 14 december 1848.

- Fokeltje Mosselman, geboren te Anjum op 21 november 1852.

- Thomas Mossel, geboren te Anjum 30 september 1859, zie 4.

10 Klaas Dijkstra, geboren te Anjum rond 14 december 1829.

Klaas is getrouwd te Metslawier op 15 mei 1856 met

11 Janke Bandstra, geboren te Anjum rond 15 december 1832.

Uit dit huwelijk:

- Antje Dijkstra, geboren te Anjum op 6 oktober 1859, zie 5.

(Wordt vervolgd)
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OPROEP PROJECT 'GEAUTOMATISEERDE 

TOEGANG GEBOORTEAKTEN'

A. MEDEMA

Het is al weer enige tijd geleden dat de huwelijksakten van ons werkgebied

over de periode 1811-1922 via de computer toegankelijk zijn gemaakt op de

studiezaal van het streek-archivariaat. Dit project werd door vrijwilligers

van de vereniging, medewerkers van het archief en het Rijksarchief tot

stand gebracht. Inmiddels heeft men op het Rijksarchief ook de overlijdens-

akten op overeenkomstige wijze van een snelle toegang voorzien.

Maar........,  helaas  konden  wij  geen  medewerkers  vinden  vanuit  de

vereniging en het archief om aan dit project mee te werken. Het gevolg is

dan ook dat ons deze toegang niet ter beschikking wordt gesteld! Gezien het

grote gemak die deze toegangen opleveren bij het genealogisch onderzoek, is

dit natuurlijk eeuwig zonde!

Inmiddels heb ik hierover contact gehad met de heer mr. D. de Vries,

rijksarchivaris in Friesland. Dit overleg heeft tot resultaat gehad dat wij

alsnog de toegang op de overlijdensakten tegemoet kunnen zien,  mits wij

zorg dragen voor het invoeren van de namen uit de geboorteakten.

Zo ligt hier de mogelijkheid tot een "vrolijke ruil", naar een woord van

Maarten Luther, mutatis mutandis toegepast op onze situatie.

Vandaar de dringende roep om vrijwilligers, die enige tijd beschikbaar

willen stellen om deze klus te klaren.

Het is niet mogelijk om vooraf precies een tijdsduur te noemen, maar vele

handen maken licht werk.

Het  is  de  bedoeling  om  een  groep  mensen  te  rekruteren  waarvan  de

deelnemers,  na  een  degelijke  instructie  vanuit  het  Rijksarchief  bij

toerbeurt  op  één  of  meer  computers  van  het  streekarchivariaat  deze

werkzaamheden willen uitvoeren.

Ik behoef geen enkel lid van de vereniging te wijzen op het grote belang

van dit project!

Willen de mensen, die hier aan mee willen doen, telefonisch contact met mij

opnemen, zodat we om te beginnen een bijeenkomst kunnen organiseren, waarin

nadere uitleg wordt gegeven, ten einde het project op te starten?

A. Medema,

streekarchivaris,

tel. 0519-294939.
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STAMREEKS BROEKSMA

H. Aartsma

Durkje Broeksma

Geb. 15-11-1902 te Anjum

Ovl. 25-5-1976 te Dokkum

Gehuwd: 26-5-1928 te Ternaard met Jacob Holwerda

Geb. 19-2-1898 te Nes

Ovl. 2-6-1965 te Dokkum

Beroep: Visser/transportarbeider

Wytze Broeksma

Geb. 18-12-1862 te Anjum

Ovl. 5-12-1935 te Anjum

Beroep: Gardenier/arbeider

Gehuwd: 27-12-1888 te Metslawier met Renske Haakma

Geb. 11-5-1866 te Engwierum

Ovl. 5-4-1935 te Anjum

Klaas Tjeerds Broeksma

Geb. 21-12-1823 te Anjum

Ovl. 15-11-1895 te Anjum

Beroep: Gardenier/boerenknecht

Gehuwd: 18-5-1852 te Metslawier met Geertje Wijtzes Westra

Geb. 28-3-1823 te Hiaure

Ovl. 9-1-1890 te Anjum

Tjeerd Harpes Broeksma

Geb. 20-7-1790 te Wouterswoude

Ovl. 3-5-1837 te onder Anjum

Beroep: Boerenknecht/gardenier

Gehuwd: 17-5-1816 te Anjum met Gertje Klazes Broeksma

Geb. 20-7-1795 te onder Anjum

Ovl. 27-7-1834 te onder Anjum

Harpes Aukes

Beroep: Schipper

Gehuwd: 9-4-1775 te Akkerwoude met Aukje Gerrits
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Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te

Lioessens (deel 1)

D. Douma en R. Tolsma

Zoals zoveel kerken bezit ook de uit de twaafde eeuw date-rende Ned. Herv.

kerk van Lioessens een aantal grafzerken, stammende uit de tijd dat er nog

in de kerk begraven mocht worden (tot 1828). Vooral de rijken konden zich

dat veroorloven en lieten zich zo dicht mogelijk bij het altaar begraven.

Zo'n begrafenis vond bij voorkeur 's avonds plaats wanneer bij het licht

van flakkerende fakkels het lichaam naar de laatste rustplaats gebracht

werd. Het bestaan van grafstenen in de kerk van Lioessens was in de vorige

eeuw reeds bekend, Andreae meldt er een achttal uit 1652-1763. In 1931 werd

de  houten  vloer  van  de  kerk  vernieuwd  en  kwamen  de  stenen  weer

tevoorschijn. Waarschijnlijk heeft bij die gele-genheid een inventarisatie

plaatsgevonden want in de collec-tie Roorda (Leeszaal RAF, 185) bevinden

zich de afschriften van 16 grafstenen uit Lioessens. Bij die beschrijving

valt op dat enkele stenen half zichtbaar waren: "stien foar in part ûnder

de banken". Tijdens de restauratie van het gebouw in 1997/98 werden vloer

en banken geheel verwijderd en kwamen de stenen  weer  tevoorschijn.  Er

bleken in totaal 36 grafstenen in de kerk te liggen. Deze werden in de

nieuwe vloer ingemetseld en zijn daardoor weer te bewonderen.

Hieronder volgt een opsomming van de genealogische opschrif-ten van de

grafstenen, verdere opschriften zijn hier weg-gelaten. Voor een integrale

versie van de opschriften en een bijbehorende plattegrond kunt u contact

opnemen met de schrijvers.

Bij de noten kunt u informatie vinden omtrent de eventuele vermelding bij

Roorda en worden, voor zover bekend, enkele genealogische gegevens vermeld

van de personen op de graf-stenen. Tussen [] staan de letters/woorden zoals

die door ons geïnterpreteerd/gelezen zijn.

Nummer 1 (1):

Groot formaat. In de vier hoeken de (doods)koppen. Randschrift:

Anno  1705  Den  6  Iannevary  is  in  den  [Heere]  gervst  de  Eer-same  ende

Devghtsame Dieuke Ates die Huijsvrou van Sije Jans ovt in haer 27 iaer ende

leit hier begraven

Op de steen:

Anno 1730 den 6 xber is in den [Heere].[gerust].....de eer-same Aucke Ubles

in leven huisman tot.....oudt in syn 33 iaer ende leit alhier begraven. 
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Aan beide kanten van uitgekapt wapen de letters D en A (2)

Nummer 2 (3):

Klein formaat. 

Anno 1809 den 22 dezember is overleden Ype Jans een soon van Jan Ypes en

Jantje Folkerts oud bijna 2 1/2 jaar en ligt alhier begraven.(4)

Nummer 3:

Klein formaat. Slecht leesbaar.

.8 januari sterf de eersame.....huijsfrou..... .an Rietsma .....ligt alhier

begraven

Nummer 4:

Groot formaat. De (doods)koppen in de vier hoeken. 

Randschrift:

Anno 1627 den 9 february ste[r]f den eersame Gercke Saepes zoon out ontrent

59 jaar ende leyt alhier begraven

Op de steen een vers. Aan beide zijden van het uitgehakte wapen de letters

G en S

Ook:

Anno [17]25 den 11 juni is gestorfen de eerbare [Rinske] Folkerts in leeven

de huisfrou van Auck Ubles In het 27 jaar haars ouderdoms en leit alhier

begraven met verwagtenge van een saalighe verrijsenisse (met een vers)(5)

Nummer 5 (6):

Klein formaat.

1634  den  17  febr.....den  eersame  Sibren H[e]erkes.....64  jaar  en  leit

alhier begraven. Met het volgende vers:

Al die hier op mij treden

Die neem exempel aen mij

Al lig ick hier beneden

Ick ben geweest als gij.(7)

Nummer 6(8):

Heel klein formaat. Aan beide zijden van weggekapt wapen de letters F en R

Ao 1652 den [8] november sterf de eersame Frouck Reintsdr de huisfrou van

Rinnert Ianssen oud 49 jaren en leit alhier begraven (met een vers)(9)

Nummer 7(10):

[Ao 1811 den 26] okt is overleden [Jantje] Folkerts in leeven huijsfrou van

Jan Ypes in de  ouderdom van  32 jaaren  en .....  weken en  ligt alhier

begraven.(4)
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Nummer 8:

Klein formaat, steen aan de rechterkant enigszins weggebro-ken

1716 is Trijntje Folkerts in den Heere geru[ust] .....is Douwe Folkerts in

den Heere gerust 

Met een lang vers.(11)

Nummer 9:

Deze steen is onleesbaar, alleen het woordje .....den.....is te herkennen

Nummer 10(12):

Groot formaat. Vier (doods)koppen in de hoeken. 

Randschrift:

A 1743 den 18 julius is in den Heere gerust Trijntje Saapes in haer leven

geweest de Huisvrouw van  Folkert Douwes oud zoals wij meenen in haar 69

jaar en leit alhier begraven

Op de steen een vers.(11)

Nummer 11:

Klein formaat.

Anno 1775 den 11 december is overleden Pijter Heinis huisman op Klein Ropta

Sathe onder Metslawier oud bijna 75 jaar en leit alhier begraven.(12)

1811 den 8 oktober is overleden Kornelis Douwes oud 35 jaar 4 maanden en 8

dagen en ligt alhier begraven.(14)

Nummer 12:

Klein formaat.

1785 den 12 november is overleden Cornelis Sijbes en den 14 [dec.] 1788 is

overleden [Dieuwke Sybes] 

Met een vers.(15)

Noten:

1. Roorda 49 nummer 6

2. Genealogische gegevens: 

Auke Ubles, steen nr. 1.

* 1697 

† 6-10-1730

getr. (1) 13-6-1723 te Lioessens met

Rinske Folkerts, zie steen nr. 4

ged. 30-10-1698

† 11-1-1725

d.v. Folkert Douwes en Trijntje Sapes

Kinderen:

1. Trientje Aukes ged. 12-5-1724

2. Trientje Aukes ged. 10-6-1725
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getr. (2) 7-7- 1726 te Lioessens met

Tetje Fransen

3. Roorda 49 nummer 12: de ouders

4. Genealogische gegevens: 

Jan Ypes Jousma, steen nr. 2 en 7 

* 28-6-1772 Lioessens

† 29-12-1849 Oosternijkerk

z.v. Ype Lieuwes (Boer) en Trijntje Lieuwes

getr. 3-6-1805 te Lioessens met

Jantje Folkerts Wierstra, steen nr. 7.

* 1779

† 26-10-1811 Lioessens

Kinderen:

1. Ype Jans, steen nr. 2.

* 20-7-1806 Anjum

† 22-12-1809 Lioessens

2. Ype Jans Jousma * 10-3-1810 Anjum

getr. 19-7-1832 te Metslawier met

Hiltje Lieuwes Huizinga

Jan Ypes Jousma is eigenaar/bewoner in 1818 van Op de Soen, floreennummer 6

te Lioessens en eigenaar van floreen nr 19.

5. Genealogische gegevens, zie: Auck Ubles

6. Zie steen nummer 36: de vrouw van Sybren

7. Heerke Sybrents woonde 1640 op floreenr 19 te Lioessens

8. Deze steen is langer geweest

9.  Rinnert  Jans  was  in  1640  bewoner  van  Huichwerd,  floreen-nummer  1

Lioessens

10. Roorda 49, nummer 12

11. Genealogische gegevens:

Folkert Douwes, steen nr. 10.

* 1667

† 21-9-1724 Lioessens

ondertr. te Anjum 29-5-1697 met

Trijntje Sapes,

* 1674

† 18-7-1743 Lioessens

Kinderen:

1. Rinske, steen nr. 4

ged. 30-10-1698 Lioessens

†     11-1-1725

getr. met Aucke Ubles, steen nr. 1.

2. Lieuwe ged.  2-12-1703

getr. met Grietje Sijbes

3. Anne ged.   2-4-1706 Lioessens

4. Kornelis *          1709     ,,

†     rond 1759     ,,

ondertr. te Anjum 10-5-1732 met

Dieuke Sijbes.
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5. Trientje ged.  1-12-1715 Lioessens

In 1700 is Folkert Douwes bewoner van Nieuw Heenstra State, floreennummer

18 te Lioessens en 1708-1728 van Ysalda Sathe, floreennummer 2.

12. Roorda 49, nummer 9

13.  Genealogische gegevens:

Pijter Heinis, steen nr. 11.

* rond 1700

† 11-12-1775 te Lioessens

afkomstig van Engwierum

getr. (1) te Morra/Lioessens 7-8-1728 met

Sjieuwke Jacobs, 

afkomstig van Lioessens

Kinderen:

 1. Hein ged. 18-12-1729 Engwierum

 2. Jacob ged.  27-1-1732    ,,

 3. Trijntje ged.  31-5-1733    ,,

 4. Jasper ged.   6-3-1735    ,,

 5. Jasper ged.  30-9-1736    ,,

getr. (2) te Engwierum 11-5-1738 met

Trijntje Clases,

afkomstig van Engwierum

Kinderen:

 6. Tryntje ged.   1-3-1739 Engwierum

 7. Klaas ged.  29-7-1742    ,,

 8. Jacob ged.   7-6-1744    ,,

 9. Botte ged.  26-6-1746    ,,

10. Akke ged.   6-7-1749    ,,

11. Haye ged. 31-10-1751    ,,

12. Akke ged.  24-2-1754    ,,

Pieter Heins is in 1758 bewoner van Klein Ropte te Metsla-wier.

14. Genealogische gegevens:

Kornelis Douwes Dijkstra, steen nr. 11.

* 31-5-1776 Lioessens

† 8-10-1811 Lioessens

z.v. Douwe Kornelis Dijkstra en Hiltje Uilkes

getr. te Lioessens 19-4-1801 met zijn nicht

Tjitske Sijbes de Boer,

* 19-8-1778 Lioessens

† 13-1-1848 Lioessens

d.v. Sijbe Kornelis de Boer en Sibbeltje Rimmerens

Tjitske is later getrouwd (2) te Anjum 24-5-1816

met Taeke Pieters Klimstra.

Kinderen:

1. Sibbeltje *  20-1-1802 Lioessens

†  1-12-1848 Morra

getr. met Albert Jans Alberda
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2. Douwe *  18-3-1804 Lioessens

†  20-5-1836 Lioessens

getr. met Grietje Doekes Fokma

3. Hiltje * 11-10-1806 Lioessens

†  19-5-1813     ,,

4. Siebe *  11-2-1811     ,,

†  12-2-1813     ,,

Kornelis D. Dijkstra is in 1858 eigenaar van Jouwersma Sathe te Lioessens,

floreennummer 13.

15. Genealogische gegevens: 

Sijbe Kornelis de Boer, steen nr. 22.

ged.   5-6-1747 Lioessens

†     1-11-1817 Lioessens

z.v. Kornelis Folkerts en Dieuke Sijbes

getr. 16-9-1770 te Lioessens met

Sibbeltje Rimmerens, steen nr. 17.

ged.  21-9-1749 Niawier

†      6-8-1811 Lioessens

d.v. Rimmeren Sapes en Tjitske Jans.

Kinderen:

1. Cornelis, steen nr. 12.

ged. 18-8-1771 Lioessens

†    3-11-1785     ,,

2. Hendrik *     3-9-1774     ,,

†    5-12-1831

getr.(1) met Tettje Jacobs Dijkstra

getr.(2) met Renske Folkerts Zijlstra

3. Tjitske *    19-8-1778 Lioessens

†    13-1-1848     ,,

getr.(1) met Kornelis Douwes Dijkstra,

steen nr. 11

getr.(2) met Taeke Pieters Klimstra

4. Dieuwke, steen nr. 12.

*    27-5-1782 Lioessens

†   14-12-1788     ,,

5. Folkert *    16-8-1785     ,,

†     8-6-1840     ,,

getr. met Neeltje Crans

6. Cornelis *    4-11-1790 Lioessens

†    24-5-1824 Dokkum

getr. met IJbeltje Posthumus
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EEN HUIS VAN STAND (deel 1)

Bouw- en bewoningsgeschiedenis van De Dijk 16

R. Tolsma en H. Aartsma

Tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Dokkum op 30 maart 1961 viel er

een  belangrijke  beslissing  betreffende  het  huis  De  Dijk  16,  prachtig

gelegen op de hoek van de Doorbraak met aan de voorkant van het huis een

schitterend uitzicht op het Grootdiep en de Diepswal daarachter. De heer

Van der Woude, raadslid, vraagt het woord over voorstel 12: aankoop pand

van de heer J. Wiemers c.s.

"De heer Van der Woude is het met dit voorstel wel eens, doch heeft de

gedachtengang van het college niet helemaal kunnen volgen. Wanneer dit pand

te eniger tijd zou moeten verdwijnen zou men van de Diepswal een doorkijk

krijgen rechtstreeks naar de Woudpoort, wat de beslotenheid van de stad zou

schaden. Men moet nu wel die lastige bocht maken, maar deze situatie geeft

daar op De Dijk nog enige beslotenheid..."

"De heer Miedema (ook raadslid) is van oordeel dat men dit pand voor Dokkum

moet  behouden.  Wel  is  het  eerst  de  bedoeling  geweest  (in  een  bepaald

ontwerp-komplan) dat het zou verdwijnen, maar naderhand is  men  op  een

andere oplos-sing gekomen, waardoor dit pand kan worden gespaard."

De voorzitter is blij met de reacties van beide raadsleden maar kan niet

zeggen wat er na korter of langer tijd met het pand moet gebeuren. "Het kan

zijn dat de ideeën omtrent het komplan zich zo ontwikkelen dat het niet

meer nodig is het af te breken, zodat men deze monumentale gevel dan kan

sparen..."(1)

Dit laatste is gelukkig het geval geweest zodat er nu nog genoten kan

worden van dit prachtige pand daar op de hoek van de Doorbraak, waardoor

van Monumentnummer 13117 nog steeds gezegd kan worden:

"Pand onder zadeldak,  voor  afgeschuind  en  van  topschoorsteen  voorzien.

Kroonlijst en deuromlijsting met gesneden orna-ment. Zesruitsvensters. Vier

stoeppalen en hekken."(2)

Op de plaats waar het huis De Dijk 16 nu staat is al eeuwen-lang bewoning

geweest. Op de pas uitgegeven De Robles-kaart van Dokkum uit 1572 is al

bewoning te zien al is niet helemáál duidelijk om welke panden het gaat. De

Bleau-kaart van 1654 is daar duidelijker over: de hele streek vanaf de

Vlasstraat  richting  de  Halvemaanspoort  is  voor  driekwart  bebouwd,  het

laatste  gedeelte  wordt  ingenomen  door  scheeps-  
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werven en een lijnbaan. (Zie kaart, x = De Dijk 16)

kaart 1654

De oudst bekende bewoner van een huis op deze plaats is Minne Lourens. Deze

was pompmaker en gebruikte voor de uitoefening van zijn beroep een naast

dit huis staande pompmakerij. Deze oude pompmakerij, waarin in later tijd

ook een mastmakerij gevestigd was (deze beroepen zijn waar-schijnlijk nauw

aan  elkander  verweven  geweest  want  de  bewoners  van  dit  huis  worden

geregeld, en door elkaar, Mr. Pompmaker of Mr.  Mastmaker  genoemd),  is

afgebroken om plaats te maken voor de Doorbraak. Er was nog wel een steeg

tussen het huis en de pompmakerij zoals te zien op bijgaande kaart. Dat er

een pomp- en mastmakerij op deze plaats aan het Grootdiep gevestigd was,

duidt nog eens op het Dokkumer verleden van havenstad. Dit bedrijf was dus

een toe-leveringsbedrijf van de verderop gelegen scheepswerven waaronder

die van de Admiraliteit.

Minne Lourens was in 1685 getrouwd met Inske Alles. Hij kwam zelf van

Berlikum en zijn bruid van Beetsterzwaag. In 1699 trouwt hij nog eens, nu

met Fettje Fokkes, weduwe van Auke Johannes. Hij wordt nu Meester Mastmaker

genoemd en het is aanneemlijk dat hij toen al op De Dijk woonde. 

Zeker is dat als in 1711 het reëelcohier(3) begint. Deze belasting op de

huurwaarde werd ingesteld om de kosten van de Spaanse Successie-oorlog te

bekostigen maar is nadien niet beëindigd en daardoor is er een vrijwel

ononderbroken  
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serie cohieren beschikbaar van 1711-1805 waarin eigenaren en huurders van

alle onroerend goed vermeld staan. Het huis aan De Dijk wordt gewaardeerd

op bijna 33 gulden en de ernaast staande pompmakerij op bijna 17 gulden

huurwaarde. Minne Lourens is niet altijd bewoner van het huis, vooral na

1718 verhuurt hij de pompmakerij bijna 10 jaar lang aan Hendrik Jans. 

In 1729 neemt zoon Alle Minnes de zaak over. Hij is getrouwd in 1713 met

Grietje  Seerps,  jongedochter  van  Hallum  en  in  1723  met  Claaske  Jans,

jongedochter  te  Holwerd.  In  dit  laatste  jaar  wordt  hij  Mr.  Mastmaker

genoemd. Helaas heeft hij niet lang in het ouderlijk huis mogen werken want

in  hetzelfde  jaar  komt  hij  te  overlijden.  Zijn  tweede  vrouw  is

waarschijnlijk ook overleden want De Dijk 16 komt nu in handen van de erven

Alle Minnes en wordt weer verhuurd. Ook nu aan Hendrik Jansen, maar ook

Claas Folkerts wordt een aantal keren genoemd.

Vanaf 1730 is Jan Bock huurder van het pand naast De Dijk 16 en dat is

interessant want hij zal vanaf 1741 de nieuwe eigenaar zijn van het huis en

de mast-/pompmakerij. Hiermee breekt een periode aan van meer dan 115 jaar

waarin leden van de familie Bock eigenaar-bewoner van het huis zijn. Bijna

altijd als mast- en/of pompmakers.

Leden van de familie Bock (Bok, Bockx) komen in Dokkum voor vanaf 1673 (4).

Mogelijk liggen er familiebanden in Gronin-gen want in 1694 komt Jacob

Jansen Bock, volgens het Burgerboek, van Leek en in 1731 trouwt Jan Harmens

Bok  met  Hiltje  Andrijs  van  Enumatil.  Zakenman  Harmanus  Bock  had  veel

contacten met kooplui in Groningen. Het naast elkaar voorkomen van dezelfde

namen in deze familie bemoeilijkt een duidelijk inzicht. Zo trouwt in 1712

een Jan Harmens Bock, grootschipper, met Trijntje Piers. Zij krijgen tussen

1714 en 1741 maar liefst 12 kinderen. Alleen door zijn beroep is hij te

onderscheiden van (zijn neef??) Jan Harmens Bock, de mastmaker. Hetzelfde

geldt  voor  Harmen  Jans  Bock,  mastmaker  en  Harmanus  Bock,  houtkoper,

handelaar en vroedsman (5).

In het Quotisatiecohier van 1749 staan vier leden van de familie Bock

vermeld:

Roelof Bok oude menschen 2 p. 11-9-0

Harmanus Bok houtcoper, begoedigd 4 p. 70-1-0

Freerk Bok touwslager, begoedigd 4 p. 55-9-0

Jan Bok mastmaker, begoedigd 6 p. 48-14-0

Dat Freerk Harmens Bock en Jan Harmens Bock broers waren, wordt duidelijk

uit een hypotheekakte uit 1754 als Jan Harmens Bock "bekent schuldigh te

wesen aen de weduwe van Freerk Harmens Bock 699 cg en 4 strs te reste

gebleven  van  het  gemaeckte  slot  van  rekeninghe  dd  29-8-1750".  Waar-

schijnlijk  is  hier  sprake  van  een  boedelscheiding  van  hun  
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ouders. Registratie van deze schuldbekentenis werd nodig omdat Jan Harmens

Bock de mastmaker in de loop van 1753 gestorven was (6).

In dat jaar en in 1754 nemen de erven Jan Bock het huis over en wordt de

mastmakerij voor 36 cg verhuurd aan Rooterp, maar in 1755 gaat alles naar

zoon Harmen Jans Bock, eveneens mastmaker. Hij zal zijn broers en zusters

uitgekocht hebben en bewoont nadien meer dan 30 jaar De Dijk 16.

Bij de overname moet Harmen Bock, in januari 1756 getrouwd met Marijke

Christoffels Vaas, schulden gemaakt hebben of de zaken liepen in het begin

niet geweldig. In ieder geval komt hij dan een aantal keren voor in het

hypotheekboek(7).  Zo  wordt  in  1759  een  volledige  rekening  opgemaakt

"tusschen Harmanus Bock, houtcooper, ter eenre en Harmen Jans Bock, Mr.

Mastmaker, ter andere" waaruit blijkt dat Harmen Jans Bock burgemeester

Ripperda bedragen van 1090 en 1200 cg schuldig is. Later lenen Harmen Jans

Bock en zijn vrouw nog eens 800 en 999 cg. Het lijkt er op dat Harmanus

Bock zijn "neef"(?) te hulp komt. Of hij daar geen goed aan heeft gedaan of

dat zijn zaken een dramatisch negatieve wending nemen, is niet duidelijk

maar een feit is dat rond 1766 Harmanus Bock, Coopman en Vroetsman tot

Dockum en Jufvrou Anna Wigeri vele keren in het hypotheekboek voorkomen

waarbij enkele tientallen akten beschreven worden waarin zij verklaren geld

schuldig te zijn aan:

G. Schults, advocaat Hof van Friesland (3 akten: 8000 cg)

Scrs Bote Suiderbaan (3 akten: 4886 cg)

Scrs Jan Lolkes Suiderbaan (1 akte: 5500 cg)

Paulus Smedema, rentmeester van Dokkum (1 akte: 300 cg)

Jan de With, olde Capitein (1 akte: 1200 cg)

Ayzo van Boelens, raad Hof van Friesland (6 akten: 16000 cg)

Pier Dircks en Jan Arents Cok (1 akte: 3425 cg)

Epke S. Roos te Sneek (3 akten: 10.600 cg)

Burgemeester Sinia te Dokkum (6 akten: 15.500 cg)

en vele anderen in 16 akten een bedrag van meer dan 16.000 cg. Het totaal

beloopt dus meer dan 82.000 cg, een kapitaal bedrag voor die tijd. Zijn

vrouw Anna Wigeri moet haar eigen goederen in Weststellingwerf onder de

hypotheek brengen, maar toch lijkt Harmanus Bock kredietwaardig te zijn.

Hoewel de schuldeisers bijna dag na dag hun akten laten inschrijven (31 mei

1766, 1, 2, 4, 5 en 6 juni bijvoorbeeld, waarbij opvalt dat hoe verder zij

weg wonen des te later zij hun akten laten registreren: een Groninger

koopman  als  laatste  op  1-11-1766)  en  het  hypotheekboek  meer  dan  35

bladzijden  lang  begint  met  "Harmanus  Bock,  houtkoper..."  hij  nog  in

augustus 1766 geld kan lenen. Trouwens hij lost in 1767 zijn schuld af bij

de Groninger koopman Lubbertus Luppus, hij schijnt het dus gered te hebben.

Harmanus Bock was van 1748-1767 lid van de Dokkumer Vroedschap.
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Na dit uitstapje bij "grote neef" Harmanus Bock wordt het tijd meer te

vermelden van Harmen Jans Bock, de mastmaker. Dat valt tegen want, hoewel

hij meer dan 30 jaar in zijn mastmakerij aan De Dijk werkte, is er weinig

over hem bekend geraakt. Dat geldt ook voor zijn huis of het moest het feit

zijn dat in 1768 ook een koe tot de inventaris behoorde. Nergens in de

speciecohieren (8) staat een vermelding met betrekking tot het huis, pas in

1803 maakt opvolger/zoon Freerk Harmens Bock een halve schoorsteen dicht.

Tot die tijd had het huis 1 1/2 schoorsteen waarbij die halve schoorsteen

moet worden verstaan als een "vuurharntje", de plaats  waar  in  vroeger

tijden het eten gekookt werd, soms los van het huis staand.

Pas na zijn overlijden in 1787 komen er meer gegevens boven water. Zijn

vrouw Marijke Christoffels en de minderjarige kinderen Jan en Christoffel

en  de  meerderjarige  kinderen  Hiltje,  getrouwd  met  Christiaan  Plijger

"paruikmaker", Antje getrouwd met Arjen Roelofs te Harlingen en Freerks

Harmens Bock, Mr. Mastmaker, laten dan namelijk een inventaris opmaken die

getaxeerd wordt. Daarbij komt de indeling van het huis ook naar voren omdat

de inventaris per vertrek wordt opgemaakt (9):

In de Voorkamer - In het Schrijfkamertje - In het Voorhuis - In de gang -

In de Agterkamer - In het keukentje - Op de solder - In de Pompmakerij

Het is aanlokkelijk om een lange lijst weer te geven van genoemde spullen

en  hun  waarde.  Daar  wordt  van  afgezien  maar  een  enkel  artikel  ter

illustratie moet kunnen:

Een Vogelkooij met drie Canarjes 5 cg

Een bed en peul 22 cg

Een dekbed 12 cg

Een silveren brandewijnskop 30 cg

Een Coffemoolen 12 strs

Neegen pannen op de schoorsteenmantel 2 cg 10 strs

Twaalf koppen op de Richel 3 cg

Goederen in de tinkast (16 percelen)

Een Cabinet met een stel 32 cg

Een koperen bakaker met een ketting 3 cg

Een vleesvat en een hondehok 2 cg 16 strs

De inventaris wordt afgesloten met twee bladzijden vol met spullen uit de

Pompmakerij. De gehele waarde van de inventa-ris wordt getaxeerd op 653 cg,

niet echt een indrukwekkend bedrag. Dan blijkt dat deze goederen ook niet

het eigendom van de erfgenamen genoemd kunnen worden maar meteen overgaan

naar de "Heeren Folkert Rypperda en Johannes Verblans, Bur-gemeesteren der

Stad Dockum, welke ons het selve hebben voldaan en betaalt met gelijken

summa af te schrijven in vermindering van sodanige gelderen als haar Ed.

van  ons  sijn  
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competerende".  Harmen  Jans  Bock  moet  dus  schulden  hebben  gemaakt  bij

genoemde heren die, na zijn dood, zekerheid willen hebben en daarom de

inventaris als hun eigendom mogen beschouwen. Ze zijn wel zo goed dezelfde

goederen "praeca-rie, en alsoo te leen" terug te geven, waarschijnlijk

tegen een jaarlijkse vergoeding (gezien de term precario). 

Marijke Christoffels Vaas vertrekt in 1788 naar Holwerd maar blijft tot

1800 nog wel eigenares van De Dijk 16. Zoon Freerk Harmens Bock, Mr Pomp-

en Mastmaker, neemt de leiding over, bewoont het huis en betaalt jaarlijks

27 cg huur aan zijn moeder.

Freerk Harmens Bock was in 1787 getrouwd met Maike Klaases. Zij stierf in

1796 waarna hij in 1797 opnieuw trouwde, nu met Wytske Jans van Kollum. Bij

zijn eerste vrouw kreeg hij drie kinderen (Harmen, Antje en Klaas) bij zijn

tweede vrouw twee (Jan en Wytze). Als jongste zoon Wytze op 14 juni 1800

wordt  geboren  sterft  Wytske  Jans  in  de  kraam:  Freerk  Harmens  is  weer

alleen.

Na het overlijden van zijn moeder krijgt hij bij de scheiding tussen de

broers en zusters "de huijsinge cum annexes op de Dijk te Dockum door mij

debiteur  selve  bewoont  beneffens  de  daar  naast  staande  huisinge  en

Pompmakers Winkel en de daar in sijnde en behoorende gereedschappen". Hij

krijgt echter ook de schulden over die sinds 1787 na het overlijden van

zijn vader op de boedel rusten. Hij leent daarom 750 cg van Albert van Loo

om de (old) burgemeesters Ripperda en Verblans af te kunnen lossen (10).

Freek Harmens Bock schijnt zich na 1800 vooral te hebben toegelegd op het

maken van pompen, de beschrijving uit 1802 duidt daar op maar ook wordt hij

later steeds pompmaker genoemd. De zaken moeten wat beter zijn gegaan want

als hij in 1820 komt te overlijden heeft hij zowel huis als pomp-makerij

nog in bezit en rusten er geen schulden meer op de eigendommen. De kinderen

Antje Freerks Bock, naaister te Oostrum en Jan Freerks Bock, bakkersknecht

te Dokkum, verkopen hun deel van huis en pompmakerij in oktober 1821 aan

broer Klaas Freerks Bock, Mr. Pompmaker, voor een bedrag van f 520,-,

waardoor de gehele waarde van beide huizen gesteld kan worden op f 780-.

Klaas Freerks Bock beschikt niet over dat bedrag en daarom leent hij op

dezelfde  dag  in  oktober  f  1000,-  van  Cornelis  Helder,  houtkoper  te

Sybranda-huis tegen 5% rente. 

Klaas Freerks Bock was in 1815 getrouwd met Aaltje Klazes Visser, afkomstig

van Schiermonnikoog. Het gezin krijgt drie kinderen maar Klaas Freerks

heeft ze niet op zien groeien, hij stierf al op 34 jarige leeftijd in 1828,

pompmaker van beroep. Zijn vrouw stond er alleen voor en moest de zaak

verder  runnen.  Het  ligt  voor  de  hand  dat  ze  een  knecht
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binnenhaalde,  waarschijnlijk  Jan  Hendriks  Aikema,  een  mast-,  blok-  en

pompmaker, afkomstig van Grootegast. In ieder geval trouwde ze in 1831 met

Jan Aikema. Zoon Klaas Klazes Bock was pompmakersleerling maar ook hij werd

niet oud, hij stierf in 1833, 14 jaar oud. Zo waren er van de familie Bock

nog maar twee leden in leven: de zusjes Maaike en Ytje Bock. In 1842,

Maaike  was  intussen  getrouwd  met  Benedictus  van  Rijs,  ontvanger  der

plaatselijke  belastingen  en  Ytje  met  Dirk  Anjema,  koffiehuishouder,

verkochten de beide zusters hun vaderlijk deel in het bedrijf aan moeder en

stiefvader voor f 650,-. Het geheel was dus f 1300,- waard, terwijl ook een

pakhuis in de Koningstraat tot het bezit behoorde. Twee jaar later, in

1844, is Aaltje Klazes Visser weer alleen na de dood van haar tweede man.

Het is niet duidelijk hoe de zaak toen werd gerund: de bevolkingsregisters

vermelden het niet. Duidelijk is wel dat na de dood van Aaltje in 1857 de

beide zusters Maaike en Ytje Bock alles verkopen aan de familie Frans Alles

Klaver. Daarmee komt er een eind aan een periode van 117 jaar waarin een

lid van de familie Bock eigenaar en/of bewoner was van De Dijk 16.

kadasterkaart

Tot slot van dit eerste deel een stukje van de eerste kadasterkaart van

Dokkum, ca. 1830. Het geeft een goed beeld van de toen bestaande situatie

(zie kaartje). Nummer A864 is De Dijk 16, A860 de pompmakerij. De steeg

tussen beide huizen en de nummers A860 en A 862 heeft plaats gemaakt voor 
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de Doorbraak. Omdat er, nog in 1930, een pompmaker in het genoemde steegje

woonde, werd de steeg ook wel Pompmakers-steegje of Klein Brouwerssteegje

genoemd. De gemeente kocht in 1930 de beide panden aan en in 1931 ontstond

door afbraak de Doorbraak (11).

Noten:

1. Raadsnotulen Dokkum dd 30-3-1961, bl. 7: voorstel 12

2. Beschermde Monumenten, opgenomen in het register inge-volge artikel 6

van de Monumentenwet 1988

3. Archief Dokkum, nrs 304-393

4. Gebruikt zijn de klappers van de FAF

5. Door deze omstandigheden vermeldt de gezinsklapper van de FAF verkeerde

kinderen van het echtpaar Harmen Jans Bock en Marika Vaas. De eerste drie

daar genoemde kinderen zijn namelijk van het echtpaar Harmanus Bock en Anna

Wygeri. Van twee andere kinderen is het onduidelijk.

6. Nedergerecht Dokkum, inv. 241, bl. 68,69,70

7. Nedergerecht Dokkum, inv. 243, bl. 217-221

De registraties beginnen met de in de tekst  genoemde  reke-ning  tussen

Vroetsman en Mastmaker. Het eindbedrag waaronder 1304 cg wegens balken,

masten en andere houtwaren, bedraagt 2481 cg en wordt voorgeschoten door

Folkert Ripperda. Hij heeft dus het ius cessum. Dat gebeurde in 1759. Van

1760-1775 betaalt Harmen Jans Bock steeds 99 cg per jaar als rente en

aflossing. Daarna stopt de aflossing en wordt de rekening op 2 okt. 1776

geregistreerd. Dat gebeurt op dezelfde dag ook met een lening van 1090 cg

"wegens verscho-ten penningen en een afgegeven adsignatie" van kooplui te

Amsterdam, met een lening van 1200 cg van Ripperda en de gebroeders De Haan

vanaf 1757, met een lening van 800 cg van De Haan en Ripperda vanaf 1766 en

met een lening van 999 cg van de gebroeders De Haan, eveneens vanaf 1766.

Steeds  betaalt  Harmen  Jans  Bok  rente  en  aflossing  tot  1775.  Al  deze

leningen zijn afbetaald op 24 maart 1802 door zoon Freerk Harmens Bock, een

leuke erfenis! (zie ook de tekst)

8. Archief Dokkum, nrs 576-620

9. Nedergerecht Dokkum, inv. 245, bl 82 ev

10. Nedergerecht Dokkum, inv. 247, bl. 67

11. Dokkum, een stad vol herinneringen, D. van Minnen, 30

Wordt vervolgd
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GEVANGENISSTRAF  IN  1852  VOOR  BEENDERENDELVERS
UIT HALLTJM, FERWERD, MPtRRIJM, BLI JA EN HOLWERD.

D.R. WILDEBQER

Rend 1850 heerste er in ons land een besmettelijke longziekte onder bet rundvee. We kunnen
over deze ziekte lezen in de Leeuwarder Courant uit die tijd. Gedeputeerde Staten lieten wekelijks
een publicatie plaatsen, waarin bet aantal aangegeven ziektegevallen werd vermeld. Verder ‘werd
dan meegedeeld in welke gemeenten de ziekte voorkwam en de hoeveelheid runderen, die na
toestemming van de eigenaar, waren gedood. In december 1851 waren al bijna 6000 koeien in
Friesland  op  deze  manier  gedood  en  begraven.  Evenals  tegenwoordig  was  er  een
vergoedingsregeling  van de  overheid.  Het  was  destijds  de  gewoonte  dat  de kadavers  werden
begraven in de wegen in en rondom de dorpen. Verder werden de erven van de boerderijen als
begraatplaats  gebruikt.  Het  opgraven  van  de  beenderen  en  bet  verkopen  ervan  was  echter
verboden.

Ook  het  boek  “Kroniek  van  een  Friese  hoer”,  dat  aantekeningen  hevat  van  Doeke  Wygers
HeJIlema te Wirdum, geeft informatie over bet verloop van de rundveeziekte en bet opgraven van
beenderen.
op 21 maart 1842 schreef hoer Hell~rna in• zijn dagboek dat men in Engeland de gewoonte had
om bet bouwland met beenderen te bemesten. Een en ander had ten gevolg dat door “gemeene
Iieden” in ons land op boerenerven. na toesterL-tming van de hoer, beenderen werden opgedolven
van  daar  begraven  kadavers.  Deze  botten  waren  afkomstig  van  gedood  rundvee,  dat  in  het
verleden aan een besmettelijke ziekte had geleden. Via verschillende handelaren kwamen ze dan
uiteindelijk in Engeland terecht.
Volgens  l-Iellema was  bij  een hoer  in  Wirdum voor  een  waarde  van 80 gulden opgegraven
Ondanks bet verbod werd bier kennelijk in 1812 niet tegen opgetreden.
Tien jaar later, in 1852, lag dat in Ferwerderadeel en Westdongeradeel heel anders. Ongeveer 110
personen uit I-ialluin, Ferwerd, Marrun, Blija en Holwerd werden in februani en maart door een
veldwachter op de hon geslingerd.
De rechterlijke instanties konden ~at sneller uit de voeten dan heden ten dage, want veer 1 april
1852 2 waren alle

overtreders at voroordeeld. Do beklaagden verklaarden op de rechtszitting dat zo het hadden
gedaan uit armoede. Ze wordon allemaal veroordeeld tot twee of vier dagen gevangenisstraf
terzak van “het opdelven van beenderen of andere dierlijke overblijfselen, mitsgaders het
verkopen en verbruiken van do alzo opgedolven voorworpen”.
Met was de overtreding van eon verbod ingesteld bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1839.
Naast  do  gevangenisstraf  moesten  do  veroordeolden  oak  nag  do  kosten  van  hot  procos
botalen, welko bedragen varieerden van tweo tot acht gulden.

Het valt op dat or vool mindorjarigen onder do ovortroders waron. Zeus voor Cornolis Sijtses
Zoodsma uit Marruxn, nog maar 10 jaar and, was geen pardon. Evenals do rost moest hij 4
dagen de bak in. De rechtbank oordeelde echter dat de minderjarigen haddon gohandeld met

26



hot oordeol des ondor— scheids. Met andore woorden: zo hadden kunnon woten dat het niet
mocht. Dit standpunt van de Arrondissomontsrechtbank van Leouwarden in 1852 komt ons
anna 1998 wet heel hard en onbarmhartig over.

Inmiddels zijn wij ruim 4 generaties verdor in do tijd gokomen. Hot is niot onnogelijk dat
doze  gebeurtenis  nag  bij  overlovering  random  Forword  bekend  is.  Eon  roactio  zou
“nijsgjirrich” zijn.

Veroordeeld werden de volgende personen:

(Met dank aan Han Hietkarnp te Drach en, die do vonnissen op

hot Ryksargyff Fryslãn antdekte. Met zijn toestemming wordt

van de gegeeons voor dit artikli gebruik gemaakt.)
Afkortingen:
Lift. = Leettijd in 1852 F =  Ferwerd,
Gpl.  Goboorteplaats B = Birdaard
Wpl.  Woonplaats El = Blija
Id =4 dagen N = Marrum
Opm.  Opmerking H = Holwerd
3x   3 maal veroordeeld G = Genum
Str.  Straf N =  Nijkerk(Westernijkerk?)

W = Wierum
A = Aalzurn
Be =  Bergum
Rb = Hogebeintutn
Wa = Waaxens

V     = Visvliet

L      =  Leeuwarden

Ha    = Hallum

Wn   ==  Wanswerd

27



28



29



Haan 

Staal Anne Jacoba 
Staal ‘Sipke Annes 
Steensmä Stienstra) Pieter S- 
Sterk Gornelis Douwes 
Talma Johannes Johannes 
Teitama Getben Pieters 

Teitsma: Tjisae Pieters 
Tepper Hendrik. Jana 

Tijnje Jan 

Veenstra Tjisse Harings 
Veldema Hana Franzes 

Veldena Hendrik Klazes 
Veldema Jan Lammerta 

Yeldema Wiebe Lanmerts 
veldema Tiede Frantens 
Vellinga Anne Klazes 

vellinga Folkert Jans 
Yis Gesse Gerrita 
Viaser Dirk 
Visser Eeltje Eintes 
visser Gosse Gerrits 

Visser Pieter Kemner 

vlietstra Hendrik Jelmers 
Vlietstra Rinskje Jelmers 
Yoergma Hendrik Jinses 
vriaa Dirk S1amens de 
\rjeg Johannes Jähannes 
Vriaa Sake Sijtses 
Wries Sjeerdje Jans de 
vries Tiete Popes de 
Vries Yabrand Wijtses de 
Vries-Ferwerda Bottje Jans de. 

Wagenear Hendrik Mienta 

Wal bouwe Tijssen de 
Wal Renske van der 
Wiebinga Sipke Everts: 
Wieringa Cornelis Klazes 

Wierstra Jacob Jacobs 
Ynia Janke X J.E:Boersma 

Feilstra Anne Hendriks 
Zeilstra Broer Hendrika 
toodsma Cornelis Sijtses 
Zoodsma Jan Valentijn 
Eoodsmä Sijtse Jacobs 
Zwart Hiltje Martens 
Ewart Klaas Ruurds 
Zwart Pieter Martens 

LEE. 

á6jr. 

16jr. 
25jr. 
Zr. 
ZE. 
2dje. 
2Ijr. 
I6jE. 
BEE. 
1Tje. 
32jr- 
zj. 
rg a 
33jr. 
3ajr. 
2e. 
BZF. 
Er. 
3jr. 
PET. 
ZIjE. 

AIJr- 
17e. 
215r. 
tejr. 
3Bjr. 
1Ajr. 
Zer. 
SIFr. 
40. 
B2ir. 
25ir. 
50jr. 
Hijr- 
Zr. 
1lje- 
3E. 
25e. 
aEjr. 
ÈIjE- 
zlâr. 
1lûjr. 
13jr. 
AU. 

lEjr. 
Aijr. 
14E. 
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Feesten te Pietersbierum met spekblokken en krakelingen.

“IN KENNISSE VAN ONS LEDEN
VAN DE FEESTCOMMISSIE”

D.R. WILDEBOER

Iedereen  heeft  en  wel  een  voor  telling  van  hoe  tegenwoordig
dorpsfeesten  en  schoolfeesten  worden  gehouden.  Vaak  is  en  een
optocht door het dorp met versierde wagens, daarna kinderspelen,
volksspelen en zo voort. Maar hoe wend dat numb 120 jaar geleden
georganiseerd?

In  het  Rijksarchief  van  Friesland  te  Leeuwarden  ontdekte  ik  een
aantal  stukken, die betrekking hebben op twee feesten, gehouden te
Pietersbierum in 1872 en 1884. Verslagen van de feestelijkheden zijri
niet te vinden, maar bewaard zijn gebleven de intekenlijsten en de
financiële afrekeningen. Aan de hand hiervan kan een tipje van de
sluier worden opgelicht.
Met het feest op 1 april 1872 werd de infame van de stad Den Briel
door de Geuzen gevierd, destijds 300 jaar geleden. In meer plaatsen
in Nederland werd dit teit in de vaderlandse geschiedenis toen nog
gevierd.
De geldinzameling langs de huizen voor dit feest bracht t.156,30 op.
Dit was voor die tijd een groot bedrag, want volgens een opgave van
het  C.B.S.  was  3  1/3  cent  rond  1880  gelijk  in  waarde  aan  een
hedendaagse gulden.
Deze herdenking werd onder meer gevierd met het nuttigen van 210
halve kannen melk, 260 krakelingen, 270 broodjes, 40 koeken, een
aantal liters wijn en         134 blokken spek van f.0,37 per stuk.

Met schoolfeest op 1 december 1884, dat gezien het jaargetijde niet in
de open lucht ken worden gehouden, was niet alleen een feest voor de
schooljeugd maar ook voor de rest van de bevolking. We kunnen dit
flog nagaan san de hoeveelheden ingekochte consumpties. Nu moest
men het doen met veel minder geld dan in 1872, want de lijstcollecte
bracht deze keer ±7.66,50 op. Bovenaan de intekenlijst stonden twee
boeren, die veer tien gulden offerden.
Bijna een derde deel van het bedrag was dus snel boven water. De
rest kwam bijeen met enkele guldens en veel kwartjes en dubbeltjes.



Na  af  loop  van  het  feest  werd  een  keurige  rekening  en  verant-
woording opgemaakt, die bij dit artikel is afgedrukt.
Wat valt van dit stuk at te lezen?
Door de boeren  Y.S.  de Boer, M.A. Hibma en H. Kroeze werd in
totaal 242 liter melk geleverd. Destijds kostte een liter melk drie en
een halve cent, maar boer De Boer vroeg voor 100 liter geen betaling.
Een  zekere  boerenknecht,  Hotze  Burrie,  kreeg  f.1,50  voor  het
aandragen van de melk. Om van deze melk chocolademelk te maken,
werd van de plaatselijke winkeliers f.ll,50 aan chocoladepoeder en
voor f.3,29 aan suiker gekocht. De prijs van de suiker was f.0,27 per
kilo. Bakker S. Jansma bracht gebakjes en broodjes voor f.9,85.
Waarschijnlijk  werd  dit  feest  gehouden  in  het  lokaal  bij  de
plaatselijke N.H. kerk, want koster A. Folkers moest worden betaald
voor koek, suiker, diverse diensten en stoven.
In  die  tijd  was  het  gebruikelijk  dat  vrouwen tegen  de  koude  een
verwarmde  stoof  onder  de  voeten  kregen,  zoals  ook  tijdens  de
kerkdiensten wel het geval was. Grietje Miedema en Gebke kregen
respectievelijk  f.2,-  en  f.3.-  voor  de  bediening  van  de  gasten.  De
totale  kosten  van  bet  evenement  waren  f.62,90.  Er  bleef  nog  een
bedrag  van  f.3,20  over,  dat  aan  een  zekere  Bauke  Dijkstra  werd
gegeven, omdat hi~ vlees had geschonken voor het feest.
Met  duidelijke  en  zwierige  handtekeningen  werd  de  rekening  en
verantwoording  ondertekend  met  de  vermelding  ‘in  kennisse  van
ons” door de leden van de feestcommissie. In deze commissie hadden
o.a. zitting W.S. Faber en P.A. Lammerts van Buer. De heer Faber
was  van  1855 tot  1890 hoofd  van  de  openbare  ..lagere  school  in
Pietersbierum. Daarnaast was hij een bekend volksschrijver en was
hij o.a. bewerker van het Frysk Lieteboek. Lammerts van Buer was
de plaatselijke huisarts.

We weten al heel wat bijzonderheden over de feesten, maar blijven
nog zitten met de vraag waar men zich bij dergelijke gelegenheden
mee vermaakte.
Voor het feest in 1872 werden vier tabakspijpen aangeschaft, wat in
de  richting  wijst  van  gekochte  prijzen  voor  de  winnaars  van
wedstrijden of spelletjes. Zonder de heden— daagse bingo of disco
zal het vast wel zijn gelukt.
In ieder geval is exact bekend wat er werd geconsumeerd~ dus geen
patates frites, kroketten en cola, maar krakelingen, broodjes, blokken
spek en chocolademelk.
Zeker  kan worden  gesteld  dat  dergelijke  festiviteiten  in  de  vorige
eeuw belangrijke gebeurtenissen waren, waar men naar uitzag en noq
lang over werd nagepraat.
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RJOCHT IS RJOCHT

R.H. Postma

Yn de foarige ieuwen wiene der minsken

dy't it min hiene. Se koene by de

tsjerke oanklopje om wat jild. Mooglik

dat de gemeente ek wat joech. Mar  it

wie  nea  folle.  Sokke  minsken moasten

soms troch biddeljen of stellen yn

libben bliuwe.

Fansels  wiene  der  ek  smjunten dy't  by

de  dei  libben.  Se  woene  net folle

muoite dwaan om harren kost te

fertsjin-jen. Sokken giene like goed  te

biddeljen  of  te  stellen.  soms koene

se  mei  hannel  wat  fertsjinje mar  yn

'e regel seagen sokken net al te

krekt.  Geregeld  giene  se  yn

ploechjes  by  de  doar  lâns  te skoaien

of te biddel-jen. 

As se in minne dei hân hiene, giene

se jûns of nachts gewoan troch. Dit 

nachtbidden  of  biddeljen  wie strang

ferbean. As de man by wa't se

oankloppen  neat  jaan  woe,

bedrigen se him. Bygelyks troch

baarnend strie by it tek fan de skuorre

te hâlden. En fansels as in hûs of

pleats ôfbaarnde, hiene de lju noch

folle mear skea. Dan joegen se mar  gau

wat iten of jild om it gefaar ôf  te

keapjen.

As sokke smjunten pakt waarden, hie  it

gerjocht  faak  net  folle

begrutsjen  en  dielde  strange

straffen út. Fral as se foar de twadde kears pakt waarden.

Hjirnei is te lêzen oer ferskate saken dy't foar it gerjocht spilen. Se

geane net allinne oer it nachtbidden. Wol hawwe alle rjochtsaken wat te

krijen mei ynwenners út Aldwâld.

Lijstbeth Lucas en konsorten.

Ferklearring  ôflein  troch  Cornelia  Arents,  widdo  fan  Peter  Alberts  yn

libben soldaat ûnder kaptein Tamminga:
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"Verclaerde dat Lijsbeth Lucas nu omtrent 3 jaren verleden mede present is

geweest by 't geselschap 't gene tot Jan Luickes tot Vredewolt by Assen in

Drenthe by naght  ingebroken ende hem  sijn linnen ende  speck ontstolen

heeft. (...) Voorts verclaerde de deponente dat wanneer 1697 Lijsbeth Lucas

ende  Agneta  over  de  huisbraeck  tot  den  predicant  van  Oltwolde  binnen

Groningen waren aengehouden, haer mannen, namentlijk Sijtsens Dircks ende

Gerryt met de ene duim, het geregt ontvlucht zijn. (...)

Actum den 28 augustus 1700."

Ferklearring ôflein troch Cornelis Meinsma út Aldwâld:

"Cornelis  Meinsma,  bedienaar  des  Godlijks  woord  tot  Olt-wolde,

gecompareerd, geëdigd ende geëxamineerd, verclaerde dat 's naghts tusschen

son- ende mandag den 10en ende den 11en october 1697 tot sijnen huijse

huisbraeck ende diefstal is geschiet.

Zijnde in sulx doende een enkel cosijn in de sijdmuir door middel van 't

voorst van een ploegijser onder losgebroken, ende soo verder wtgewrickt dat

men tusschenbeide conde door comen ende also met een pael onderstut zijnde.

Voorts soo wt de cast als andersins wt deselve camer gesto-len: een greime

mantel, een swart sijden tabbaert, een nieu gebloemd caleminken tabbertje

met  een  witte  rock,  een  nieuwe  bont  caleminken  rijglijf,  de  partij

bedlakens,  kussenslopen,  peuldoecken,  tafellakens,  servietten,

kinderenhemdjes, das-jes, borstrockje, grote en kleine kinderen doeken,

twee  witte  (...)  damesruften,  litsen  kinderen  schorteldoeken,  vrouwen

schorteldoeken,  vier  ligt  blau  kroonsayen  gordijnen  met  rabatten  ende

spreden, beneffens een gelde waeronder omtrent driehondert carolusgulden de

diaconie van Wester-geest toebehorende.

Zijnde des morgens het breeckijser in de weg gevonden, persisteerde na

prealectie, actum den 29 augustus 1700."

En dêrnei troch syn húsfrou:

"Hiltje  Ates huisvrou  van  vorige  getuige,  old  omtrent  37  à  38  jaren,

gecompareerd, geëdigd ende geëxamineerd; ver-claerde dat sij op maendag den

10en october 1697 binnen Groningen aenschrijvinge van haer man becomen

hebbende,  nopens  den  huisbraeck  den  naestvoorgaende  nagt  tot  haeren

geschiet, daerop aenstondt in de banck ende aen den wtdra-gers omsegging

heeft laten doen.

Waerop gevolgt is dat sekere wtdraegster den breiden twee kinderhembdjes

voor 26 stuivers gecogt had ende aen wie meer kindergoed was aengeboden,

den volgende dag occasie had gevonden om haer vercoopster soo als sij met

twee lakens ende twee servietten na de lombart ging, aen te randen en  
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met haer in huis te locken, ontbiedende den deponente by haer. Wanneer dese

wtdraegster den onvoorsigtigheit had van aenstonds te openbaren dat dit

goed gestolen was.

Waerop dan dit vrouwmensch, die gedagt wierde Agneta Willems te heten, ende

een man te hebben die Gerryt met den duim genaemt wierde, haer eerst geheel

ignorant hield, seggende dit goed voor den anderen vrou te vercopen ende

versetten, voor wien sy oock blauwe gordynen in den banck had versettet.

Dog owertuigt sijnde dat sij self oock een gestolen muts op 't hooft ende

een gestolen hembd aen haer lichaem had, soo gaf sij eerst voor die voor

haer moeite ontvangen te hebben.

Dog naderhand van tale veranderende, seide sy dat haer man ende de man van

de andere vrou des sondags wt stelen waren geweest ende dit goed hadden t'

huis gebragt, daerbij doende dat sij meer mackers hadden gehat ende yder

maer een sestepart becomen te hebben.

Specificeerde daerop van stuck tot stuck wat goederen sij ende wat goederen

den andere vrou, die Lijsbeth Lucas genaemt was, ende de man had die Dirck

heette, becomen had. Onderdien was een jongen, die bij dese Agneta was, wt

den huise geraect ende had den manlieden gewaerschout soodat sij aenstonds

ter poorte wtraecten.

Dog Lijsbeth op aenwijsing van Agneta daerbij gehaelt sijnde, gaf voor des

nagts tusschen sondag ende maendag bij haer man binnen Groningen op 't

bedde gelegen te hebben. 'T welck Agneta tegensprack, seggende dat Lijsbeth

ende haer man diegene waren, die haer ende haer man tot het faict verleidet

hadden.

Dog had de deponente naderhand wel gehoort dat Agneta ende Lijsbeth beiden

ower dese sake aen den kaeck hadden gestaen. Persisteerde na praelectie,

actum, den 3en augustus 1700."

Fierders de ferklearring fan de slúsmaster te Eastermar:

"Dirck Ouwes sluismeester op Oostermeerder Witveen, old 44 jaren (...)

verclaerde van Lijsbeth Lucas geen andere kennisse te hebben, als dat sij

in dese laetste jaren seer veel heeft aengehouden ten huise van Hylck, de

weduwe van Claes Kramer, op voorschreven Witveen, alwaer ter plaetse seer

veel gerenommeerde vagebunden haer aenhoud hebben. Alhoewel nu in enige

maenden soo veel niet als voorheen. (...) Actum 31 augustus 1700."

Hiltje  Ates voorschreven,  nader  geëxamineerd, seide dat Agneta  Willems

onder anderen had opgegeven, dat sij twee paar blauwen gordijnen, die mede

gestolen waren, voor Lijsbeth Lucas voor ellef gulden tot Groningen in de

banck  had  verset.  'T  gene  de  deponente,  nadat  de  banckholder  sulx  
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eerst een tijdlang had gesogt te ontkennen, oock also bevonden ende daerop

de gordijnen gelost had. Dog van 't linnen 't gene sy verclaerde ten

versoecke van Lijsbeth daer gebragt te hebben, had de banckholder ontkent

onaengesien andere vroulieden verclaringen 't inbrengen gesien te hebben.

Niettemin was 't soo dat nog onder Lijsbeth in de doos bevonden werden

enige lombartceduls over de hondert guldens bedragende, van tabbarts ende

andere kostelijcken klederen bij haer verset. Dog waren die van older datum

als harer diefstal. Persisteerde na prelectie, actum den 2en september

1700.

Neidat al dizze minsken heard binne, wurdt der in oanklacht tsjin Lijsbeth

Lucas opmakke. De saken binne hjirûnder koart werjûn:

1. De klager seit dat it wier is dat Lijsbeth mei twa manlju tagelyk troud

is, te witten Gijsbart Jacobs en Nicolaus Theodorus ek wol Sytsens Dircks

neamd oftewol Dirck Hanses; en dat hja op 13 maart 1697 feroardiele is

fanwege ynbraken te Brantgum, Ferwert en Baaijum; har straf wie iepenbiere

giseling  op  it  skavot,  brânmerke  en  dêrnei  foar  15  jier  út  Fryslân

ferbannen wurde. Komt se binnen dy 15 jier werom, dan is dat goed foar

ophingjen oan de galge;

2. Neitiid hat se dochs faak yn Fryslân werom west;

3. Se hat omstrúnd en mei biddeljen de kost by elkoar skar-rele;

4. Se ferkearde faak yn selskip fan grutte smearlappen;

5. Sa'n 3 jier tebek hat se meidien oan de ynbraak by Jan Luickes yn

Drinte;

6. Dêr waard alle linnen en spek stellen;

7. Dêr wie har man Dirck Hanses by;

8. Sy hat it spek by har thús klearmakke;

9. It spek is dêrnei troch harren meiinoar opiten;

10. It linnen soe se te Grins ferkocht hawwe;

11. Dêrnei is te Aldwâld ynbrutsen en stellen by de dûmny;

12. It kezyn is mei in stik fan in ploechizer iepenbrutsen;

13. De dieven hawwe dêr fan alles stellen (sjoch boppe);

14. Dirck Hanses en Gerryt met de ene duim wiene der by;

15. Agneta hat yn Grins guod ferkocht en oar spul by de bank fan liening

brocht;

16. De blauwe gerdinen fan de dûmny wiene ek nei de bank fan liening

brocht;

17. Lijsbet is dêrnei yn it hûs fan Agneta brocht by it stellene guod;

18. Der binne papieren by har fûn dy't oanjouwe dat syn guod by de lommerd

brocht hie;

19. Dy papieren wiene fan in eardere datum;

20. Se giene oer tabberts en oare stikken klean fan grutte wearde;
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21. Lijsbeth waard frege wêr't it guod stellen wie - gjin antwurd;

22. Letter hat se wer withoefaak yn Fryslân west;

23. Under oaren wie se geregeld by Hylck op it Witveen te Eastermar;

24. "Alwaar vele vagebonden te vinden zijn";

25. Op in stuit rûn se op it Hearrenfean te biddeljen en is dêr oppakt.

Op 3 septimber mei Lijsbeth Lucas sizze wat se fan al dy 25 punten fynt:

1. Se kaam fan Smilderlandt, dêr't har man deastutsen wie, se wie ûnderweis

fan Grins nei Ljouwert om fia Starum mei de boat nei Amsterdam te gean;

2. Se hie oait ien kear earder yn de provinsje west, ôfrûne winter in jier

lyn.  Se  wie  doe  yn  Beetstersweach  en  dat  kaam  fanwege  de  oanhâldende

strange winter. Se moast foar har beide bern fan 4 en fan 6 jier om iten en

ûnderdak sykje;

3 en 4. Sûnt de dea fan har man hie se allinne mar mei de beide bern te

biddeljen west, ien kear wie se mei in sekere Hiltie op en út, mar dy hie

nea yn it tichthûs sitten; it wie dy kears doe't se yn Beetstersweach

wiene;

5-10. Wiene allegearre net wier;

11-17. Is har neat fan bekend, allinne wit se al dat Gerryt met den ene

duim op jûntiid by har man kommen is, de moarns betiid mei him fuortgien

is, en dat se de oare deis wer thús kommen binne. Agneta hie de frou fan

dûmny op besite, dat minske sei dat Agneta har mûtse en himd droech;

Lijsbeth bekende dat har man by de stellerij west hie; likegoed waard der

by har yn 'e hûs neat fûn; se sei neat fan de 300 gûne te witten dy't

stellen wiene; Agneta hie allinne spul ferkocht en nei de bank fan liening

brocht; de blauwe gerdinen hie se nea yn hannen hân noch nei de bank brocht

of bringe litten; om't har man útnaaid wie, is sy in healoere oan de kaak

steld wurden;

18-21. Wie har neat fan bekend, se hie noait djoer spul nei de bank fan

liening brocht;

22. Hjirboppe al beantwurde;

23. Sûnt de dea fan har man hie se ien kear by Hylck west, dat wie op de

reis nei Ljouwert;

24. Wie har neat fan bekend;

25. Joech se ta.

En dan komt op 29 novimber 1700 de útspraak fan Het Hof van Friesland:

Alsoo  den  Hove  van  Friesland  uijt  de  confessie  van  Lijsbeth  Lucas,

geboortig  van  Groningen,  tegenswoordig  gevangene  en  
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andersins genoeghsaem gebleken is, dat de gevangene al sedert ettelijken

iaren sonder eenige vaste woonplaets in geselschap van dieven en bedelaers

door't land heeft gelopen;

-Dat oock de gevangene verscheijdene huijsbraecken en diefstallen heeft

bijgewoont;

-Dat de gevangene door trouwbeloften haer hebbende verbonden aen Gijsbart

Jacobs alias Bisschop van Leijden, met deselve als man en vrouw heeft

geleeft omtrent 3 iaren langh;

-Dat de gevangene bij 't leven van voorschreven Gijsbart haer naderhant

wederom heeft verbonden en getroud is met eenen Nicolaas Theodorus alias

Sijtsens Dircks;

-Dat de gevangene beneffens voorschreven Gijsbart Jacobs en eene Marten en

Grijtie Caspars op den 11en september 1690 sijn gecomen tot Brantgum;

-Dat sij aldaer hebben vastgestelt om ten huijse van eenen Bocke Cornelis

huijsbraeck en diefstal te plegen;

-Dat om sulcks te beter en veijliger te doen, dese gevangene en Grijtie het

huijs van gemelte Bocke bij dagh eerst hadden verspiedet;

-Dat sij na sulcks aen Gijsbart Jacobs en Marten Caspers aenwijsinge van de

gelegentheijt van de huijsinge en waer de goederen die bequaamst konden

werden gestolen, waren hebben gedaen;

-Dat  wanneer  Gijsbart  beneffens  Marten  en  Grijtie  Caspars  haer  ter

gelegener tijd en uijre na het huijs van Bocke Cor-nelis begaven, dese

gevangene  een  weijnigh  van  de  huijsinghe  aff  in  een  bosch  stroo  haer

ondertusschen opgehouden heeft;

-Dat Gijsbart met sijn geselschap het onderste venster van de molkenkamer

opengebroken  hebbende,  sij  aldaer  uijt  den  huijse  hebben  gestolen  een

silveren  onderriem  beneffens  een  grote  quantiteit  linnen  en  wollen

kledenen;

-Dat sij met de gestolen goederen bij de gevangene sijn gecomen;

-Dat sij na sulcks tesamen met het gestolen goed na binnen Leeuwarden sijn

gegaen;

-Dat Gijsbart Jacobs uijtgegaen sijnde om de onderriem te vercopen; alsoo

in hechtenis is geraekt;

-Dat nadat Gijsbart daerover gegeeselt, gebrandmerckt en uijt den lande

gebannen was, dese gevangene opnieuw met deselve door 't land heeft gelopen

te stelen en bedelen;

-Dat 's naghts tusschen den 25 en 26sten mei 1691 ten huijse van Neeltie

Bauckes tot Ferwerd huijsbraeck en diefstal is geschiedt;

-Dat het gestolene aldaer voornamelijck bestonde in een grote menighte van

wollen stoffen van velerhande soorten en eenige andere goederen;

-Dat sulcks is gedaen door Gijsbart Jacobs en noch een manspersoon Joannes

genaemt;
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-Dat sulcks oock is geschiedt met kennis en voorweten van dese gevangene

ende de vrouw van voorschrevene Joannes, Griet genaemt;

-Dat de gevangene omtrent Paesschen in den iare 1694 met haer man Nicolaus

Theodorus  is  gecomen  tot  Sneeck  bij  eenen  Anne  Martens  en  sijn  vrouw

Geertie Everts;

-Dat  Anne  Martens  en  des  gevangenes  man  in  haer  gevangenes

tegenwoordigheijt hebben geresolveert en vastgestelt om ten huijse van Mame

Harmens tot Baijumhuijsbraeck en diefstal te plegen;

-Dat de gevangene en het voorschreven geselschap des vrijdaghs na Paesschen

met des gevangenes mans schip ten dien einde derwaerts sijn gereist;

-Dat sij aldaer komende Anne en des gevangenes man uijt het schip na het

huijs van Mame Harmens sijn gegaen;

-Dat Anne Martens eenige instrumenten tot huijsbraeck bequaem met sich uijt

het schip genomen heeft;

-Dat Anne Martens ter sijden van het huijs door een venster is ingebroocken

en voorts de voordeure geopent heeft;

-Dat vervolgens door Anne Martens en des gevangenes man aldaer uijt den

huijse sijn gestolen een menighte van linnen en wollen klederen mitsgaders

andere goederen bij de gevangene en Geertie Everts in het schip hebbende

gebraght;

-Dat  sij  vervolgens  tesamen  met  het  schip  sijn  vertrokken  na  Belcum

(Berlikum);

-Dat  Mame  Harmens  kondschap  krijgende  dat  de  gevangene  met  het  ander

geselschap tot Baijum was geweest haer tot Belcum toe heeft vervolght;

-Dat wanneer de gereghtsdienaers quaemen om het schip te visiteren, beijde

de mans het schip en goed verlaten en hun met de vlught hebben gesalveert;

-Dat dese gevangene en Geertie Everts in hechtenis sijn geraeckt;

-Dat de gevangene naderhants door list is ontcomen;

-Dat echter de gevangene wederom opnieuw in hechtenis geraeckt sijnde, ter

oorsaecke en vanwegen alle de vooren verhaelde begane delicten volgens 's

Hoffs  sententie  van  den  13en  maar  t  1697  opentlijck  is  gegeesselt,

gebrandmerckt en vijftien iaren uijt den Lande gebannen op pane van den

galge;

-Dat deselve sententie copielijk aen de gevangene is ter hand gestelt;

-Dat sulcks onaengesien de gevangene echter sich heeft verstout van in

versmadinge  van  de  iustitie  tegen  's  Hoffs  sententie  wederom  in  de

Provincie te comen;

Alle  hetwelcke  sijnde  saken  van  een  seer  quaden  gevolge  die  daeromme

anderen ten exempel wel swaerlijck behoren te worden gestraft, soo is 't

dat het voorschreven Hoff op alles rijpelijck gelet ende geconsidereert

hebbende  't  gene  

40



men  in  desen  behoorde  te  considereren,  in  den  name  ende  vanwegen  den

Heerlijkheden  der  Landschappe  van  Friesland,  de  voornoemde  gevangene

gecondemneert  heeft  ende  condemneert  haer  bij  desen  omme  bij  den

scherpreghter aen den galge gehangen, geworght ende also van het leven ter

doodt gebraght te werden.

Actum den 19 september 1700.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 

R. Tolsma

Een tweetal onderzoeken werd in de afgelopen periode afgerond.

De heer Statema te Brugge is bezig met familie-onderzoek naar

de familie  Poortinga van Waaxens. Een aantal hiaten daarin

werden verholpen maar de voornaamste vraag was toch of er

mogelijkheden waren om de familie verder terug te achterhalen.

Daartoe werd gezocht naar Iebe (ook Ybe, Yebe) Jacobs die in

1773  te  Waaxens  trouwde  met  Grietje  Jacobs.  Nadat  alle

kerkelijke registers waren doorgespit (de naam Iebe Jacobs of

Jacon Yebes komt in geheel Dongeradeel niet voor) werd in het

speciecohier gevonden dat Iebe Jacobs in 1771 afkomstig was

van Anjum. Daar liep opnieuw het spoor dood zodat onze lezers

wordt gevraagd:

Wie weet meer van deze Iebe Jacobs, vooral geboortedatum en

ouders wordt naar gezocht.

De heer P. Lodeizen is op zoek naar zijn voorouders die rond

1790 in Dokkum woonden. Vooral de geboortedatum van August

Frederik Lodeizen wordt gezocht, de oudst bekende voorvader.

Na ons onderzoek is gebleken dat August in 1791 pas in Dokkum

is aangekomen zoals het Burgerboek vermeldt:

"Fredrik Lodeijzen geboortigh van Herpten in't Fürstendom van

Waldeck". Nergens kon een geboortedatum worden gevonden ook

niet in de bijlagen van de huwelijken van zijn kinderen: "als

zijnde allen reeds voor lange jaren overleden" is daar de

mededeling. Nader onderzoek is Duitsland ligt voor de hand.

Ons nieuwe lid P.de Haan No.99 heeft de volgende vraag:

Sinds kort ben ik bezig met het afronden van het stamboom-

onderzoek, waarmee mijn vader ongeveer tien jaar geleden om

gezondheidsredenen is gestopt.

Er zijn nogal wat gegevens verloren gegaan in de tussentijd.

Om nu verder te kunnen is mijn vraag: 

Is er iemand die gegevens beschikbaar heeft van en mij verder

kan helpen met:

Jacob  Piebes  Hayma,  Haaima  of  Haima,  geb.  3-12-1809  te

Lioessens en overl. 24-1-1847 ? en van Sybrigje Eizenga, geb.

21-2-1820 en overl. 9-3-1892 te Anjum.

De laatste tijd heeft een aantal leden de vereniging genea-

logieën cadeau gedaan. Het betreft de heren Frits Houwaart,

Jan  Hortulanus  en  Piet  Terpstra.  De  vereniging  zegt  de

schenkers  dank  en  de  redactie  zal  in  het  volgende  nummer

proberen een overzicht te geven van de gepubliceerde gegevens.
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SOLLICITATIEBRIEF UIT DE CRISISJA1~EN.

Aan den WelEdl.achtbarefl Meer

Burgemeester der gemeente Oostdongeradeel.

te Aalzum.

Ms 
als losse werkman dool ik rond,
1k zocht waar ik een plaatsje vond,
persoonlyk, en door schryven.
Gesolliciteerd al meenigmaal,
Op tractamentjes, o, zoo schraal, 
k Heb nooit iets kunnen krygen.
En nu er door U wordt gevraagd,
Heb ik het thans opnieu gewaagd,
Nog eens te solliciteeren.
We1E.Heer, ik vraag beleefd,
Dat U my thans een plaatsje geeft;
‘t Zal myn geluk vermeeren.
In Dantumadeel, kwam ‘k op de been,
1k wil weer graag naar Friesland heen,
1k kan het hier niet houden.
Voor Niawier bied ik my aan,
1k zal getrouw Uw wegen qaan,
En deez’in orde houden.
1k ben gezond en tamelyk sterk
Met lust en yver doe ‘k myn werk
Dit kan ik U bewyzen.
Verlangt U dit, zoo stuur ik dan;
Dat U zich overtuigefl kan;
Van myn hoedanighederl.
persoonlyk kom ik,o,zoo graag,
Maar of ik geld heb is een vraag:
Voor reizen te besteden;
Ms U er mee genoegefl nam
De reis verkoedt~zoU’k komen
Wilt my dan maar berichten
1k kom terstond aan op Uw woord
Ms U er mee kunt gaan accoord      
Myn schryven toe te lichten
U vraagt wellicht myn ouderdom
Te oud,ach neen:Ik meen waarom? k Tel 39 jaren.
1k reken op Uw gunst en raad
Wordt ik benoemd,’k veeg schoon de straat
Van slyk,van drek,en blaren.

Met alle 
Hoogachting

UEdel .Achtb. Dienstw. en on derd.dienaar,Tjv.d. Zwaag,

Verlengde Nieuwstraat, 8 Groningen
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Over onze auteurs

Henk  Aartsma: geboren  te  Engwierum.  Volgde  een  Mulo-opleiding  te

Kollum,  werkzaam  geweest  op  het  Streekarchivariaat.  Publiceerde

archiefoverzichten, levensbeschrijvingen en diverse stamreeksen, was

behulpzaam bij het tot stand komen van enkele boekwerken. Werkt veel

voor anderen in Leeuwarder en Dockumer Couranten.

Broer Rienk van der Leij: geboren 1936 te Groningen, woonachtig te

Drachten. Volgde een sociaal pedagogische opleiding en was vanaf 1978

werkzaam in het onderwijs. Is na zijn persionering weer begonnen met

sneupwerk.

Reinder H. Postma werd in 1956 geboren in Ee, volgde een onderwij-

zersopleiding  en  is  directeur  van  een  basisschool  in  Oudwoude.

Publiceerde familieboeken Postma en Hiemstra en een kwartierstaat-

genealogie Te Nijenhuis. Speciale belangstelling voor heraldiek.  

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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