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VAN DE REDAKTIE 

Ona officieel orgaan” mag zich in 
een greetende belangstelling verheu- 
gen, Niet alleen krijgen we geregeld 
reakties op de inhoud erven, tevens 
wordt het geregeld uitgedeeld daor 
onze leden aan belangstellende, waard 
ricur ons ledentel nog steeds groei 
ende is, Oaarnaast neemt ook het aans 
cal medewerkers aan ons Dlad toe, Na 
enig aandringen van de redaktie en na 
kennisneming van vorige bijdragen zijn 
vele laden bereid om diets van hun en 
derzoeksresulteten te publiceren. 
Daardoor is voor de derde keer achter 
een het laatste mummer dikker dan de 
voorgaande; nu al 18 pagina's, 
Om nu enige lijn in deze bijdragen ta 
krijgen zouden wij graag zien datde 
medewerkers hun bijdragen typen op 
een twee-kolionmen-blad zoals het mu 
voor u liggende (een Â-4 vel, met op 
it cm van de kant een zwarte lijn en 
een middenlijn). In het kastje in de 
leeszaal zijn voidoende dergelijke 
aepieren voorradig. 
wij wijzen onze medewerkers er voortd 
op dat publiceren in"De Sneuper"” cok 
inhaudt dat de bijdrage vrijgegeven 
wordt voor publicatie in anderen pe= 
riodieken, Zo brengen wij altijd een 
exemplaar bij de Dockumer Courant, 
welke vrije keuze heeft vit de arti 
kelen. 
ka meg gewezen te hebben op de gewijd 
zigde voorkant, waarvoor dank aan 
Eimart-en zijn computer, bevelen wij 
git vierde nummer van harte bij u aan 
Veel leesplezier en schrijf zelf ook 
wens een artikeltje in Onze Sneuper! 

a 

naar de pest in Friesland voor 1800. 

— Wij wijzen onze leden er hier even 
opdat velgens onze Statuten, waar 
van onlangs een notariële akte is op 
gemsakt, de leden voor 1 februari 
van. hest nieuwe jaar hun contributie 
dienen over te maken. Graag uw mede 
werking hieraan, zodat onze penning 
meester niest achter zijn centen aan 

hoeft. 

BELANGRIJKE BELANGRIJKE MEDEDELING / 

Het aantal pezoekers aan de leeszaal 
met name op de dindagevonden, neemt 

"neg steeds toe. Natuurlijk Âs dat ed 
verheugende raak, Het beengt echter 
ook moeilijkheden mees te weinig 
zitplaatsen, moeilijk om dedereen Va 
hulp en bosken ta voorziene 
Gm hierin te voorzien hebben de oude 

en de nieuwse Stereekarchivaris in ons 
derling overleg besloten dat er een 
regeling dient te komen om het aan= 
tal bezoekers per avond te beperken 
tot 12. 
De regeling welke wordt voorgesteld 
is de volgende: voor dinsdagmiddag 
42 vur dienen bezoekers zich persoon 
iijk, schriftelijk of telefonisch od 
te geven voor die avond, Op de tees 
zaai wordt daarvan een lijst bijgse= 
houden, De dertiende die zich san- 
meldt, krijgt te horen dat die avond 
vol Ís en dat hij zich desgewenst 
kan opgeven voor de eerstvolgende 
dinsdagavand,. Het is mogelijk om end 
kele dinsdagavonden dat men denkt te 

*kamen ver ven te voren op te geven. 
Leden die van ver komen en haren dat 
de avond rseds val is, kunnen Kan= 
takt opnemen met bestuursleden, wasij 

  

VEN OE BESTUURSTAFEL 

Ha het uitkomen van de vorige Sneupeij 
zijn er weer drie leden tot onze verd 

eniging toegstreden. Wij stellen ze 
hier even san U Voor, daar een Gom= 
plete ledenlijst met de onderwerpen 
waaraan onze leden werken, bén keer 
per jaar zal warden af gedrukt. 
1. De heer MK, Visser, Boliviesgtre 
nummer 13 te Oelft is bezig met de 
familie Visser en de geschiedenis var 

na bekeken zal worden of sen van de 
Fyvaste! bezoakers zijn plaats voor 
die avond kan afstaan. 
Hoe een en ander in de praktijk zal 
werken, kan in de komende tijd wor= 
den bekeken, Misschien is enige bij 
stelling naodzakeli jk. 
Het splijt ans bijzonder dat aan het 
aantal bezoekers een beperking moet 
worden opgelegd. Het zou niet nodig 
moeten zijn, doch de wal keert het 

schipe 
R 

  

Paesens en Koddergst, Van beide onder 
werpen heeft hij reeds gedeelten ef - 

gesloten. 
2. De heer Uefle de Vries, Fauna Sá te 
Huizen (geen onderwerp bekend) 

>. De heer H, Wiersma, Wilgenlaan 15 
te Dokkum te Dokkum doet onderzoek 

T GEVRAAGD 
Alles over de past (brieven, brief 
kaarten, pakjes) in Friesland voor 
18500, Ook naar de eilanden Ameland 
en Schiermonnikaage 
Ha Wiersma, tel. OS190 = 5361       
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AFSCHEID. 

Met de gezellige en plezierige afscheidsbeenkomst in juni vorig jaar in 

Het Bolwerk nog vers in het geheugen en na een periode van negen maanden 

als part-time waarnemer stap ik nu per Ì maart echt op. Het is dan precies 

20 jaar geleden dat ik op 1 raart 1968 als streekarchivaris in Koordoost 

Friesland werd benoemd. Het zijn goede jaren geweest waarin het archief 

zich met de enthousiaste hulp van zeer velen heeft ontwikkeld tot een 

centrum van regionale geschiedenisbeoefening. 

Naast de ruim 80 mensen die in de loop van de jaren een vaste of tijdelijke 

werkkring bij het archief hadden hebben De Sneupers daar een. niet onbeleng- 
rijk aandeel in gehad, De vereniging zelf is nog jong, maar al meer dan 10 

jaar hebben de toen nog in los verband operende aneupers veel goed werk 

verricht. 

De donkere wolken van onzekerheid, die mijn afscheid op 19 mei j.l. over= 

schaduwden, zijn gelukkige opgetrokken. Ik kan nu met een gerust hart de 

archieven en de zorg voor de daar werkzame mensen aan collega Medema over” 

dragen. Uiteraard was het mij niet onverschillig wie mijn opvolger zou 

‘worden en ik ben blij dat de keus van de Commissie juist op hem gevallen 

ia, 

Zowel hij ala ik zijn er ons van bewust dat hem geen gemakkelijke taak 

wacht, maar ik wens hem toe dat hij, eenmaal oud en grijs geworden, dan 

toch zal kunnen zeggen "het was een goede tijd”. 

Alten,die er toe hebben bijgedragen dat ik dat nu van mijzelf kan zeggen, 

dank ik voor hun toewijding en vriendschap. Het ge "De Sneupers" en U 

allen persoonlijk wel. 

W.T.Keune. 

KENNISMAKING 

Uw secretaris, de heer Tolsma, verzoeht mij om snkele woorden 

tot u te richten in verband met mijn benoeming tot strecke 

archivaris in Noordoost Friesland per 1 maart 1988. 

Van rijn voorganger, àë heer Keune, hoorde ik Jets over Uw 

vereniginge 
Het is altijd weer verrassend om te merken hoe een groep 

enthousiaste mensen sich op velerlei wijze sctief wil ir 

zetten voor de becefening van de streekgeschiedenis. 

Wanneer dat op een verantwoorde manier gebeurt, zel het zeker 

vruchten afwerpen voor het streekarchivarieat. 

Niet zelden maken ook historiei ven professie denkbaar ge- 

bruik van de onderzoeksresuïteten van emateur-bistoricd. 

Geschiedbeoefening door amateurs behoeft den ook lang niet 

altijd als amateurisme terzijde te worden geschoven. 

ĳ



Een belangrijk Onderdeel ven mijn taak als atreekarchiveris 
is de stimulering van de rewionele geschiedbecefaninge 
Binnen dit keder zel ik het bestuur en de leden van uw ver- 
eniging gresg met read en daad terzijde staan. 
Ia mijn beièeg vorige functies als srchivist, achtereenvolgens 
bij het Rijksarchief in de provincie Groningen en bij de 

Gemeentelijke Arehjefdlenst te Amersfoort, heb ik ge vrij 
intensief bezig gehouden met het geven van cursussen op het 
gebied van veleogrefie en archiefonderzoek, alsmede met het 
begeleiden ven werkgroeren op lokaalemhistorisch Lerrein. 
le opgedane ervering zal de onderzoekers bij het Streek 
archivarisat Hoordoost Frieslend en met name denk ik dear 
bij ook aan uw vereniging, van pas komen. 

Hisschien vrasgt u zich af wet jemand uit de omgeving van 
Amersfoort beweegt on een functie als streekarchivaris in 
KHoordoost Friesland te eenvaarder. 
Welnu, het is natuurlijk bekend dat deze streek een geheel 
eigen karakter JraaEt, 
Denkt u waar aen het unieke terpeniandschap dat over het 
algemeen weinig is aanwetast door woningbouw en Industrie= 
vestiging. 
De geschiedenis is hier tastbsar door de aanwezigheid van 
prachtige onde kerkjes, die evenals Ge tervern, cachet geven 
aan het landschap. 
Hutatis mutandis ie dit ook van toepassing voor Âmeiand en 
voor Schiermonnikoog en miet te vergeten voor de stad Dokkum. 
Het ie van groot belang det de monumentsle en landachappe- 
lijke weerde ven Git gebied grondig is gedocumenteerd 
Het streekarchivardsat, uw vereniging en andere hieterdache 
onderzoekers kunnen er eer uiterrpate bedanerijke rol in 
speien, Gat de bewonere van deze regio zich bewust worden 
van de eultuurbistkorische waarde wan hun leef. en werkome 
Eeving. 

Dat is één van de voorwaarden voor het behoud erven, 
Gezien tegen deze achtergrond is een goede relatie met anders 
lokale culturele instellingen welhaast onontbeerlijk. 

Daar komt nog báj dat ik niet onbekend ben met NHeerdoost 
Friesiand, want hoewel zelf geboartig uit Groningerland, 
stamt wijn poeders familie voor een groot deel uit deze om- 
Beving. 
Bijn grootvader was van 1922 tot aan zijn pensionering jaren- 
leng hoofd van de Christelijke sehoel An Metslawier. 
Daarna verhuisde hij naar Dokken, waar hij enkele jaeren ge- 
leden or hoge leeftijd overleed. 
Ik kan u dan ook verzekeren dat Ak heel wat aal heb gevan 
gen in de Dokkumer Ee onder Jouswier. 

Tenslotte wil ik neg een woord van waordering uitspreken 
voor mijn beide voorgangers, de heren Keikes en Keune, die 
zieh onder meer door een groot aantal publikaties verdiens= 
telijk hebben gzemaekt voor de streekgeschiedenis van Hoerd- 
cost Friesland, 

A. MEDEMA



  

Onze genealogische Hobby 
mn zet 

Vele jaren geleden hebben wij reede 
gedacht een onderzoek in te stellen 
haar onze voorouders, maar meenden Adjt 

te moeten vitstellen tot de penstoen= 
leeftijd, . 

Ongeveer 6 jaar geleden stond in de 
Leeuwarder Courant een fote van ene 
Sytze Felkes de Boer afgedrukt, 

Dit wekte onze nietwegierigheië op. 
daar ook mijr vader deze voornaam had, 
Naar aanleiding van deze krantenfoto 
ben ik naar het zemeentehuis in Drie- 
sum getogen, waar na enig zoeken bleek 

inderdaad bovengenoemde persoon 

een rechtstreekse voorouder te zijne 

Deze Sytze Foikes de Boer is boer Zer 
weegt te Oostwold onder Driesum, Wes 
eigenaar van reim 25 ha,welland. Hij 
is kerkvoogd geweest te Driesum van 

1824 tot 1877, 
Zijn vader Feike Luitjers heeft án 
1811 de naam * De Roer W aangenomen 
voor zich en zijn kinderen, Hij war 
ook boer te Uriesume 
Van de grootvader Luitien Ypes is bee 
kend dat hij boer was op Driesumerzijd 
Hij deed gelcofsbelijdenia te Driesum 
op 19-07-1428. 
Dit zijn de oudste betrouwbars mege- 
vens ven de familie De Hoer tat op 
att ogenbiik. 

De familieleden woonden èn het oosten 
lijke deel van de Cokkumerwouden, tere 
wijl enkelen een stap waagden naar de 

overkant van deStrobosservaart, HL. 
in Westergeest en Gudwoude. 
Alleen inOudwoude wenen ru nog nakoe 
melingen. 

De families welke in dit gebied waön- 
den zijn kervormd gebleven, ook hun 

nakomelingen, 

In 1795 verhuisde Willem, sen half 
broer van Sytze Felkes, naar Kollumere 
zwaag. Deze famiije heeft zieh in 
18350 tafrescheiden (, 
In Koilumerzwasr wonen nu nog zeer 

veel familieleden, 

De familie ie steeds plaatsgebonden 
geweest, hun beroep was overwegend 

boer, 

De eerste grote verhuizing vond plaats 

onstreeks 1880 near de gemeente 
slachteren. 

Vanuit Kollumerzwaag vertrekken dan 
Willem Feikes de Hoer, zijn vrouw en 
10 kinderen, alsmede zija 2 orsenuwde 
zusters,   

In letere jaren vertrokken ook gezin 
nen naar Noord=Averdka, Canada, duide 
Afrika en Australië, 
Na 1900 versnreidden vele familielen 

den zich over de rest van Nederland 
en dan komen andere beroepen voor. 
Een merendeel van de familieleden 

tes. nm ook noe boer, 
kon een familieboek wordt gewerkt, 

Ook zijn wij vuim 5 jaar bezig met 

vormen van kwartierstaten van de 
Tamiiies De Boer en De Vries 
Hieraan zuiten we nog vele jaren werk 

hebben. 
Het hiervan gerede deel ligt over 
enige weken op ons Archief ter ine 

ERECs 
Hijn vrouw za zen het verzamelen van 
famlilezegevens uit de kranten ten 
bakoeve van de kwartierstaten. 

Als tweserdoortje ben jk op '£ ogen= 

blik besie aan de geschiedenis van 

het Aalstmer srmDuis. 

As 
Je 

de Vries 
de Peer 

  

  
EERSTE ELFSTEDENTOCHT 1808 DE = 

(kaverteld aan de hant wan versla= 
gen uit Leeuwarder Courenten uit 
4808 en 1808 door Henk Aartsma) 

Oo Tweede Kerstdag van het jaar 1906 

began het plotseling streng te vried 

zen en on 28-12 was alles dicht. GS 

verbaden het beveren van de kanalen 

B en W van Leeuwerden gaven opdracht 

tot sluiting der bruggen, De varst 

bieef sanhouden. In de nacht van 29 

no 30 december vroor het 11,5 9 Ca 

De weersvoorsceiling luidde: “Oroag 
weer en strenge varsth, 
ge Friesche IJsbond kwam met mededer 

lingen omtrent de toestand van het 

ijs en andere zakent 

Zaterdag 2 jenueri 1909 zou de schagts= 

Tocht langs da elf steden van Friest 

land werden verreden. Cudjsarsavond 

viel echter de dooi in en hoewel de 

ogtimisten zeiden dat het zeker Zou 

veranderen, bleef de doei doorzette 

wiettegenstaande deze minder gunstit 

ge weersomstandigheden, waren er Zat 

terdagmorgen am kwart voor wijf 22 
deelnemers (er hadden zich 48 Inger 
schreven) in zaal "Amicitia" te 

Leeuwarden. De heer SeHe Hylkema, 

voorzitter van de Friesche IJsband 

hield een korte rede, Hij wees er 

ke   
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Gete Op dat "samen de toeht eigen- 
Iijk njet als een wedstrijd had te 
sseschouwen. In hoofdzaak was het een 

ihistaorische tocht", De rijders kregen 
‘de meest mogelijke vrijheid betreffen 
ide de wijze van rijden, Zo zuilen twef 
‘af drie deelnemers gezamenlijk aan 
zen ijsstok mogen rijden, maar men 
vreeht zieh niet laten trekken door 

aen niet-dgeelnemer. 
‘Nadat er foto's waren gemaakt, gingen 
ide deelnemers om 5,20 van start, De 
i22 rijders en Je Waringa (die buiten 
‘mededinging meerged) begonnen kalm. 
iHet was mistig, druiierig en voorei 
idonket, Men zag alleen vage, donkere 
verschijningen die aich met regelma 
tige bewegingen voortbewogen. Tussen 
Birdaard en Dokkum verloor Hoekstra 
door een valpartij zijn tergnet, Úm 

5,40 kwam Je Schaap als eerste in Bok 

kum aan. De controlekaart moest ware 
den afgestempeld in cafB A. Smid bij 

ide Bentebruge Om 8,10 waren Je Schaap 
Van der Ley en Bonneme in Leeuwerden 
terug. Daarna, meest achter elkaar 

aen een stok, um de beurt vooronrijm 

idend, ging het naar Franeker, Hoekstra 
{haalde hen tussen Dronrijpen Franeker 
\ln, Het aldus ontstane viertal bereik 
ite om 9,14 Franeker, Een rustpauze 
‘van 7 minuten volgde. 

iet ijs in de omgeving van Herlingen 
‘ges bijna onberijcbaat; door het hoge 

izautgehelte was het pappig geworden. 

Om 10.10 kwamen Hoekstra an Van der 

Ley te Harlingen aan. In deze plaats 
geven 5 deelnemers da strijd op en de 

meeste angeren weren zeer vermoeid, 
Vanaf Harlingen tot halverwege Bols= 

ward wee de toestand wen het ijs neg 
slechter, Het was bijzonder moeilijk. 
ne rijders wilden echter Soiswerd 
zien — en niet sterven — maar verder 
rijden, Van der Ley en Hoekstra arrie 
veerden om 11,38 te Bolsward en ver= 
trokken weer om 11,55. Om 12.45 pas- 
seerden Hoekstra, Van der Ley en Jhr 

Jan Feith (die maar een gedeelte van 
de tocht raed) Warkums Nu ging hat 
richting Hindeloopen waar de eerste 
‘rijders om 1,30 aankwamen, De deelne 
‘mers konden hier even genieten van en 
‘lekkere kop cacao. Voort nu, near Sta 

‘veren, het keerpunt. Over mooi ijs 
‘ging het nu snel. Terwijl Hoekstra en 

iVan daer Ley om 2,20 Staveren bereike 

iten, geven neg & rijders de strijd op 

Om 3,51 kwamen de beide eerste rijder 

tin Sioten aan. Hier klommen zij de vof 

ige wal op en verdwenen door de deur 
ivan het stadhuis om wat te rusten. 
ine maan begen de teak van de zon al 
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meer en meer over te nemen en over d 

wijde ijsvlakte speelde een zacht ge 

heimzinnig licht, Ne in IJist om 
5,32 te hebben afgetekend, schaatste 
Hoekstra en Van der Lay in een mistij 
ge nacht, over schotsen, door water 

en langs brugpeïilers rijdens, neer 
Sneek. Er werd om 5,47 afgetekend, 
Hier namen ze weer een korte Trust 
pauze, Tat hun grete verbazing Kwam 
Faosesboam toen ineens opdagen, Deze 
had niet gerust, hij hed snel geren 
den omdat hij in Staveren nag een 

achterstand van 23 minuten had. De 
stemming was et hierdoor bij Hoekstr 
niet beter up geworden en hij merkte 

dat de verschijning van deze madedin 

ger ook bij Van der Ley dezelfde wer 

kirg had. Za reden nu snel voorts 
voorop reed een kerel als een boom. 

Zijn tware baard en zijn kleren ga 
ven hem het voorkomen van een stoers 
schipper, maar het bleek een onderwij 

zer te zijn. (Hij was hun gids) 
Oo 4 à& 5 km van Leeuwarden deed Hoek: 
stra een voorstel om over een niet 
te grote afstand tegen elkaar te rijt 
den en dan door de uitslag van die 
rect de volgorde van aankomst te be= 
palen. Rooseboom wilde daar niets 
van weten, Dust doorrijden tat aan 

de Leeuwarder controle, Bij het Mantr 

gumer huisje haakte Van der Ley in d 
schaats van Feith; beiden vielen en 
Rooseboom volgde hun siechte voor= 

beelde 
Hoekstra en de gids wachtten tot ze 
weer overeind stonden, Nu kwam het 
er opaan, Huakstrse hegon meteen hard 
te rijden, Rooseboom trachtte hem bij 
te houden. Van der Ley deed eveneens 
zijn best, De afstand tussen Hoekstr 
en de twee rijders werd steeds grote 
Alleen jhr Feith kon bij Hoekstra 
blijven, Daer had Hoekstra niks op 
tegen, Ammers Feith was “neutraal. 
Waar was de Amicitiae ? Nag twee brug 
aen. Taen deze was gepasseerd klonk 
het luide geschreeuw van een grote 
menigte wachtenden, Waar was de con= 
trolepaal met de brandende lantaarn? 
Daar moest 'E£ wezen, Hoekstra reed 
erop afe..de mensen weken uiteen, hij 
voelde iets heel hardssssen viel, 
Maer opstaan hoefde hij niet meer, 

went sterke mannen droegen hem, Agen 
ten maakten ruim baan en voor het 
laatst werd zijn boekje af getekend. 

Het was 10 over zeven. Om Teld pas- 

seerde Van der Ley de eindstreep en 
drie minuten later Rooseboom, Mevroup 
Hylkema hing dae kran s om de schoudef: 
van de overwinnaar, waarna ders on T 
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vn rote verguldezilvertn Bondsmedelile met herinneringskruis. 
Er ‚ _slweren # d é 
Gn bronzen à k 5 
“t Merinneringskruis. 

BIJZONDERHEDEN: È 2 graden doot Zuidelijke wind, Den geheelen dag door, vooral 's magen Est savonds, 

veer, natie mist, alleen tegen den middag iets opklarend. Over het algemeen mooi, sterk ijs; door den aanheudenden 
woot echter hier en daar wat „verzachtend"; op sommige plaatsen zelfs veel water, Aan en naar de zeekanten wat het 

ijs, tengevolge van het brakke water, week eh daardoor macielijk, soms zeïfs bijna onmogelijk fe berijden. Vele tach! 

csnooten heùben op die plaatsen de schaatsen afgebonden en zijn een tinds weegs gaan wandelen, wat veer tijdverlies 
Veroorzaakte en naturlijk zeer orgumëtig werkle op de gemaakte Lijden, 
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schouders ginge 
De officiële uitslag: 
1. Me. Hoekstra Azn, Warga 

2. Gerlof De van der Ley, Marrum 
3, Te Rooseboom, Amsterdam 

Negen rijders reden de tacht uit en 

kragen elk een herinneringskruis (de 

drie winnaars kregn tevens Ben GOUGEN 

zilveren of bronzen Bondsmedaille). 
Direct na de eerste elfstedentocht 

zorgde de jarige Leeuwarder advocaat 

är. Meindert E, Hepkema er voor, dat 

de Friesche Elfstedenvereniging "De 

Elf Steden* werd opgericht (15-1-1309 

Het doel van deze Ver, 1s om te komen 

tot Feen jesrlijkschen Elfstedentocht! 

Ijs en weder dienende natuurhijk ft 
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| Heg je al een gering Lekomen, ward 

‚je ook neg gekort ap de verstrek 

‘van thees tijdens vergaderingen | 

BEZUINIGINGEN in 1935 

Wie hed gedacht dat er alleen vandeng 

de dag sprake is van bezuinigingen b 

de overheid, moet maar eens lezen waj 

er door B en W wan Westdongeredeel 

besproken wordt bij de begrotingsber 

handeling over het jaar 1858, 

Deze begroting is naar Gedeputeerde 

Staten van Friesland gestuurd en met 

vele opmerkingen terugontvangen. Uwe] 

sommige opmerkingen Kunnen burgemeest 

ter en wethouders het wel eens Zijn, 

echter tegen een andere bezuiniging 

maken zij grote bezwaren: 

voorts wordt besloten Gede Staten 

te verzoeken geen bezwear te willen 

maken tegen verstrekking Wan gemeend 

tewege san de Wethouders van thee 

hij de vergadering van Burgemeester 

en Wethouders, aangezien de jaar= 

wedden dier bestuurders in deze Ge- 

meente leger zijn dan în overeen 

enmstige gemeentensee! J 

King 

is niets nieuws onder de zon, el 

ztag het in 1836 om een kopje thee 

en Án 1988 om een dienstauto van een 

tanl! 

ef 
KUDASTRELE _KBARTEN.: KRONE E OEE 

Wist u dat er op de leeszaal ook een 

zich steeds uitbreidende verzame 

ling kadestrale kaarten aanwezig is? 

Van enkele doroen zijn kaarten aan= 

wezig, sums ook van gedeelten van 

dorpen. Dok van Dokkum binnen de 

grachten is pen kaart aanwezig. 

Verder zijn er zeven grote kaarten 

waarop alle percelen Land in de bel 

de Dongeradelen zijn aangegeven met 

de bijbehorende perceaelsnummers. De 

jmoeite waard om er gegevens uit te 

halen. De overzichtskaarten wen de 

nDongeradelen zijn van 1875 mear Kun 

men met behulp van de kadastrale ied 

gers, welke ook aanwezig zijn, terug 

gevoerd worden tot de toestand van 

ÂE32, Mocht een bepaald perceel Än 

He Flareencohisren voorkomen dan is 

tracering van eigenaar/gebruiker tot 
2TOO/154Û mogelijke 

Iets voor u 7 
Ti 
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Vilanshorat 

Wilemeksen ie de naan van een buurtschap tussen Holwerd en Ternsard,het behoort 

hestuurlijk bij ket dorp Holwerd,ligt san de voet van de oude zeedijk en wardt 

auk wei Driéboerehuizen genoend. 

In de luop van às geschiedenis Js de naam Uitemshorn voor verschillende hoereplaatszel 

in het buurtschap gebruikt,cok vandaag de dag komen Wa deze oude naaa nog Eezen 

op een van de boereplaatsen terplaatse, 

He kozen in dea Toep van de geschiedenis verschillende voren Ven doge naat tage. 

wiemaherne (15UUuifsmakorneliske} Wlemahorne(1570}) Eulsmahornel1550) … 

wiemehorn (1606) Uitfashernk6t0} Oelssahern(1698),Wilkepakorcel17CBjen in 135% 

als Uilstahornen 

De naam kan geepiitet worden in Uitsma-herne,herne,het woord horne betekend hesk, 

da weg waaraan het buurtschap ligt, loopt haaks tegen ze eude zeedijk. 

Waareahijntijk ie het verste gedeelte van de naam af geleid van ben pêr&oonë, 

Later geslachte naan, ile, Unla,Vte,Ulfa,Ulfardusflatijns), ‚ . 

Wanneer we de gesthiedente van dit buurtschap eans wat beater gaat bekijken dart 

koten we in eerste instantie terecht bij het register Tan aathreng CLELL} 

We komnen te Wlsma herg twee hoereplaatzen tegen die alsvolgt worden omachreven; 

a:0Otte to Wiemaherne,säPoodten bennen,10 pondten buijbendijsk, Landtheer dat 

Cloaster to Pockhut,? guartier gareten Êft,cet ander man gelt ehri, 

b;4bbe to Wlamakherne ESpondten. binnendijsk,2e Fondten Fuijtendijsk,Laundtheeren 

Aat Classter- voorz. {klooster Dokkum) ende boeren 2 last gerate 12 fl, dat 

ander aan gelt ende Aube voors. zelf KEEL en 1à st. 

We zien dat de plaste waar Otte up boerde geheel van het Klaoster Ee En zum 

waa en de plaats van Abe gedeeltelijk, 

Bovendien vernemen wa dat de buur aan het Klooster gadeeïitelijk in natura werd 

voldaan en de rest in geld 

In 154% komen we de naan Jiismesern tegen sij de opgaat Yan aerkelijkae beaittingen. 

B de pastorie welke bediond word door Beer Gilye ven Doettesus (de Swarte Pastorie) 

winden we c.a.!'"Kumme te Wolfmahorve!! 
in ket rauport wab in 1970 is gemaakt nente hest al of niet indiïken van de 
buitendijkse. landen te Folwerd komen we Eleke Iiebbeg landzaete van den patroon 

tarben 19 weanenendi is ral cr Uisuahorn, 
In 1580 kowen we An het reken boekje van Henricus Kessellarchief Klooster Dokkum 
het volgende tagen;dacobh kot Eulscahorne,2 marscip rode zafvel,dat convent ba 
leveren,l Zaat koren, veb zwijn,lë wagens Purf wervoer,l? goudguldens,en de prior 

Tr goud guldens aparte 

Tevens vinden we in kat zelfs rezenboekje uag het volgendesdeìidet Sijurdtzoon, 
145 werseir rode wuivel,i,5 last koren 1 veatbiwijn,i2 wagens turf vervoert en 
Ä goud gulèense. : 
Waarschijslijk de dit de opgave van de andere klodaterplaats te Wilsmahorn. 
“a gien dat de huur neg steeds irt tatura en in geld werd betaald. 
Vevsns sien we dat Jaeub meer betaalde aan het klooster dan Jellet Sijurätsoon, 

Wat opvalt is het Feit dat Sin Hegensteliirng met lolì,msar van eon Vilsmahorn 
wordt gesproken, 

In het resieter van J.Eenrici evet kKloestertanden komen we over Eotwerd (1606 
gea ket valende tegenzEnne Tiesses bo Wisneharn, 106 pm a 1,5 goudguidens. 
Orijn Eernses,ëb,5 vm a 1,5 gkoudsulden. 
He kenen hier te Cilsnahorn twee Kigocterplastsen tegen,bet hun oppervlakte en 
de naam van de huurders. 
Hat. weer opvalt ie bet feit dat ef waer van een Uilertahorn wordk gecoroken en zoals 
we nog zullen zien alset deze naam op hek Latere Dieinsta.- 

In 1619 komen we An hek register van Gozesting van Zlocstberzeiers over deze baide 

rlestsen het volgende tegen; 
zeïljesae Ennezfeen zoon van Enno ÎMesces van 1506)taos Wlamahorne,100 pm. 
beCrijn Berneaa,Îb,5 vu. (dezelfde huuvder zie in 1605, } 
Ee naam Cilsmahora koet net als in 16Ci,maar een keer voor en datk weer bij de 

plasts van 100 pe. welke werd verhuurd aat Ïijesse Ennez,de overeenkomst levert 
geen enkele moeiiijkheid cp. 
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We:komen beide plaatsen weer tegen bi de verkoop wan Klooster goederen dn de 
jaren 163Ö-l6hh weer met de oppervlakte en de huurder, 
a ;Öh,5 pm, hunder; Pijbe Crijns, verkocht än de zomer van 16h0, 
bp; 100 pu. hunder; Boeke Rienex, verkocht án de zomer van 1élb,. 
In het stemcohier van 1640 (Geimarch.W.D,) vinden we op no. 17 het volgende; 
Blinana,gebhruikersBocke Rienex,eigenaar Juffr. Mitta van den Sande. , 
„Waarschijaliĳk is dit cohier na 16h& opgewaakt,want in 1640 was &aze plaats ala 
voormalig Kloostergoed nog in eigendom wan de Provincie, 
Bovendien komen we in dit Cohier Pita Crijns en de aam Uilsmahorn nlet tegen. 
In Bet stemcohier van Oostergo komen we in 1650 wel de naam van Pijbke Crijns tege: 
we komnen hem tegen als etpenaar en gebruiker van Uilsmahorn. ' 
Ook in bet stemcohier van Castergo van 1698 komen we deze plaats weer tegen, 
dan als Oelamahornseigenaar Eppo van Ayrlva,grdetmen over Kollenerlanë,gekruiker 

„Was Paebe Frters. 5 E ; En . 
Dit gegeven klopt met het Tloreen register fan 1708,we vinden hierin de volgende, omschrijving,Groot Uilsmahorn,eigenaar dhr Grietman.Jr Evo van Ailvaslelmer Reinde 
gebruiker, graot 95 gm,sehiet 15À floreen. EN: : et oe ar 
Ha neek “Blinsma''geals wa deze plaats in het eerder genoemde stameohier. van : Westdongeradeel in 1650 aankroffen. „Bd a EN 
In het Cohier dem sterven van Jostergo vinden we in 1640 dezelde eigenaar ‘en 
gebruiker, waar ward de plaats per abuis Meinsna genoemd. 7 ; 
in bet zelfde cohier komen we in 1698 over deze plaats het volgende tegens © Bliaxma,eigenaarzbolekjen Wiltjes wed.van WeBaucke Fransen tot Spannum woor de 
kalft an Sijtske Wiltjes,buievrouw van de ontvanger Jariche.s voor de andere heft, 
Gebruiker was de ontvanger JarÂchs. : 
In het floreenregizter van 17CÖ vinden we over deze voormalige kloasterplaats 
bet volsenderBleinfma,de ontvanger Jariche wed. cum foe eigenaar,zroot 100 pm. 
ghiet 31 en Ist, 
Ha 2708 levert het geschiedkundig volgen van de beide plaatsen geen prbleen mear 
op. : 7 
Toch mosten we het nog even hebben over de derde plaats die hier heaft gestaan: 
Wa kamen deze plaatse voor het eepet tegen in het floreenregister en wardt in 
170 eis volgt omsechreven,Klein Uilamakorn,Mame Tjetses eigenaar,groat 20 pe. , 
bezwaard met E florsen. | auid se 
We koten deze plaats achti tegen án bet stenmcohier,nag in 16b0O,nog in 1695 en dn 
Lreäde enigste conclusie die hier mogelijk is dat hier geen ster meer aanwezig 
WS 

Dit gegeven klopt met de vermelding in hek Reeelcohiaer van 171b,we vinden hier 
het volgende 3 Eieijn Ulswahorn,sij etucken vercogt zoo volet; De ontvanger 
saviche wet. gebruiker en eigenaar van het hornleger,groot1/S pu. de rest van 
de landerjjen was in het bezit van hb andere eleanaars. - 
De eigenaar van Bleingsma was toen reads eigenaar van Hat bornleger van Klein 
Wlsmehorn,in het floreenregister van 1358 vinden. bij Klein Uilamahorrn Jackele 
hintjes Bleinena els eigenaar van 1/2 po.skadsnús KS2l,op dit percheel heeft 
het voormalige Klein Vilszahorn gestaan. : : 
Wat verder opvalt is het feit dat de naam Uilsmahorn steeds werd verbonden aan 
de voormalige klsosterplaate, groot 100 pm, shet lataré Hlinsma ‚deze naam Ì5 
in da ieor van de gesthiedenis gebruikt voor … en door alle drie plaatsen die 
hier hebbon gestaan en waar van ef nu nog twee staan. . 
Kat verder nog opvalt ie het feit dat na de verkoop Van de heide kloosterplaatsen 
Bieinsma 100 pm, bleef en het huidige Uilsmahorn na de verkoop in 1640 van 
Sh,5 pa. naar 95 pm. Ging. 
Waarschijalijk £s het den ook juist om te veronderstellen dat Bleinsma,khet vroegere 
Úilsmahorn,dezelfde boererlaata is als we în 1511 tegen komen als Otta to Uilsma- 
herne,deze plaats Was immers geheel var het klooster, terwijl de plaats Haar 
Abbe to Uilsmaherne in 1511 gedeeltelijk van het klooster was en gedeeltelijk van 
Abbe zelf, 
Deze zalfde oversenkomst vinden we in het feit dat we in 1511 pij Abbe meer 
kuitendijksland vinden dam bit Otte,in 1858 winden bij groot Uilsma horn ook 
weer buitendijke lend als bij Bleinatas 

1 

   
…



“je he in de Wauwstraat. 

Ja zo denk ik nog vaak aan het huis waârin ik geboren ben, het perceel Neuwstraat à 
te Dokkum, voorheen Nauwstraat C O1. De eerste 24 jaar van mijn leven hebben zieh gro- 
tendeels in dit huis afgespeeld. 
Hoe kwam mijn familie hier terecht? Toen min ouders in 1934 trouwden kwamen ze in te 
wonen bij mijn grootvader van moederszijde, Hiliks de Graaf te Wieruú. Pake was In 1933 
weduwnaar gewarden en woonde sindsdien alleen. 's Zomers Has ij vaak een maand of vier, 
soms vijf naar Monster (Z.H) waar een zoen van hem woonde die daar een tuinderij had, 
Deze hielp hij dan mee op de tuin. 

Mijn cuders hebben 2 jaar in Wierum gewoond, Mijn oudste zuster {neke is er geboren. 
Mijn vader, bakker vari beroep, had werk gevonden bii één van de plaatselijke bakkers, 
genaamd Leistra, Teen deze Leistra eens ziek werd moest, om het bedrijf gaande te hau- 
den, met spoed worden gezocht naar nog een ervaren bakker. Omdat er in de dertiger 
Jaren, evenals nu, werkloosheid heerate, werd deze spoedig gevonden in de persoen van 
deïlte van der Teek. Deze waa al weer een tijdje werkleos en ken nergens werk virden, 
Gedurende ze'n periode werkte hij dan in het boerenbeërijf ven zijn broers te Metslamier, 
Tussen Jelte van der Hoek, een vrijgezel van toen ongeveer &á jaar, en zijn vader klike= 
te het direkt, Zi konden van stond af zan goed met elkaar overweg. Doordat bukker Leie 
stra langer ziek bleef dan was verondersteld, hebben ze een hele tijd tezamen apgererkt. 
Op een gegeven moment kwan Jelte van Ser Hoek met de mededeling dat hij eer bakkerij 
gekocht had in Dokkum. Nu vroeg hij aan mijn vader of deze voor hem zou willen werken 
om zo tezamen deze bakkerù in bloei te brengen. Mijn ouders zouden dar de woning gean 
bewonen, met dien verstande dat Jelte bj hen ín zou komen wonen. Achteraf heb ik wel 
eens gedacht hoe hadden mijn oudersltoen 22 en 25 jaar oud) hier zin in. Als jong gezie 
steeds een man aan tafel die al 20 jaer ouder was dan hen, Men had blijkbaar in die 
periode weinig keus. 
De volgende 5 kinderen die mijn ouders kregen zijn sllemaai in dit huis, in de bedstee, 
geboren. Voor ons kinderen was Jelte van der Hoek 'úsälde Jelte", Dit onderscheid werd 
gemaakt omdat mijn jongste broer naar hem verncemd As. Sit tekent denk ik ook wel de 
goede verstandhouding onderling. Bovendien kwam dit ook neg tot uitdrukking in de naam 
van de bakkerij, Deze heette "de Samenwerking”. Tot aan zijn daed toe lin 1986) hebben 
wij âlde Jelte altijd ais een familielid beschouwd en hem veel bezocht, 
De indeling van het perceel Nauwstraat 8 was als volgt. tan 4e voorkant een kleine 
winkel met daarnaast een kamertje. Uiteraard werd dit dan 'it keamerke! genoemd. Ach 
ter de winkel was de woonkamer. Het, gevolg hiervan was dat er vrijwel geen zoriicht 
in de kamer kwam zodat de gekele dag de lamp ep moest. Ik kan mij nog herinneren hoe 
vreemd men dit vond als zen voor het eerst bij ons in buis kwam, Voor one was er niets 
vreemds aan. Wij waren niets anders gewend! De woonkamer bad twee bedsteden met daartus- 

„sen een kast. Onder de bedsteden lag een kelder, alleen te bereiken venuit de gans. 
In de ene bedstee sliepen mijn cuders, in de andere de jengete kinderen. Al naar gelans 
mert ouder werd verhuisde men naat een slaspkamer op de eerste verdieging. 
echts vanuit de winkelt liep een lange gana (+ 10 meter} naar achteren die eindigde 
in de keuken. Op deze gang bad je aan de linkerkant eerst de woonkamerdeur, den de 
kelderdeur, de trap naar boven en vervolgens de toegang tot de bakkerij. In deze bakke- 
rij bevond zich een Gaktafel, een meelkrog, gen grote, nu ouderwetse mergmachine om 
het deeg te maken en een oven, Er zijn periucen geweest, dat deze oven met turf en bak- 
kebossen gesteokt werd. Ik kan mj dat niet herinneren. IK heb cuit andera geweten 
dat de oven met olie werd gestookt. 
in de bakkerij was altijd veel te doen. Alles moest wet de hand wedean werden. Alleen 
kenbende mengmachine was aanwezige, verder gebeurde er niets machinesis. Alte ager 
werd er brood gebakken, witze bollen, krentebollen, puntjes en kadetjes. Twee kaar 
per week werd er roggebrood, het zogenaamde "fjirde partsje" gebakken. Zen hele ape- 
ratie! Als het roggebrood in de oven stond moesten de kieren tussen de ovendeur di 
gemaakt worden met roggebrooddeeg. Twee keer per week werden er gok koeken-gebakken. 
Dit waren witte streepkoeken, bruine deventerkoeken en suïkerlatten,. Beschuit kr } 
wij van Van der Meulen!s beschuitfabruik te Halls. Voor net weekend, meestal en v 
dagmiddag, werden de krente- en suikerbroden gebakken. De heerlijke geur die ven dese 
braden afkwam ruik ik in mijn herinnering neg. 

   

    

    



Zo in het midden van november werd de komende sirnterklaaSdrukte merkbaar. Dit begon 

met het maken van taaivepgen, specutaaspoppen, speculaaskoekjes en lets later het ma- 

ken van banketletters. Traditie was dat de gerste letter die dat jaar gebakken werd 

naar oude mevrouw Steliema op de Legeweg werd gebracht. Dit heb ik vaak gedaan. Ik 
zie nog de brief jègdie op de baktefel lagen met allerhande hoofdletters er op. Hat 

was In een dergelijke periode gard werken. Al het ekstra's moest gebeuren naast de 

dagelijkse dingen. Soms werd een nacht doorgewerkt, 

Aan het einde van de gang lag de keuken. Als je de moderne keuken van Tu ziet en, één 

keuken van toen dan is ket verschil wel erg groot. Im de keuken stond een tafel met 

daerop drie vier-pits petroleumstellen en Zén één-pits. Op de grote stellen werd het 

eten gekookt. Een kraan was er niet, alkeen een waterput. Het water hieruit was waak 

zo vies dat dit niet gehruikt kon worden. De enige Kraan in het hele huis bevand zich 

in de winkel. Een gekke plaats. Het water dat voor de bakkerij nodig was werd met grote 

emmers uit de winkel gehaald. Later ie dit uiteraard veranderd, Het afwaswater Werd 

in een putje van de plaats gegooid. ‚ 

Echter de keuken was een berg. en fietsenhok. Vanuit de keuken kwam #én op de piaats. 

Verder was er nog een tuin met op het eind daarvan een Kippenhok. 

hargezien dit perceel geen achterom had en Du ROE nier heeft moest ailes via de voordeur. 

Ik zie mfl nog met de Fiets deor de lenge gang worstelen om Hit hokjet te bereiken, Later 
  

met een brommer was het nog moeilijker. Haar laat ik niet klagen.In gedachten 2 ik 

Beink van de Schermesweide meet bij ons brengen. Hij werkte bij Hoosma die een meglhande! 

        

en een handel in bakkerswaren had in de Lange Oosterstraat. Hij vervoerde de balen me 

op een Farkar. AE had op deze kar soms 5 tot 1Ö baten neel van elke 100 pond. Vaak 

de kar zo zwaar gelader dat hij moeite had vanaf de Diepzwal over De ZE Le komen. 

dan moest hij de balen meel bij ons op de zolder brengen. Hij droeg ze altijd op de nek. 

Vanaf de voordeur tot aan de zolder was het toch zeker een meter af acht. RIS Brink 

kwam moesten de jassen van de kapstok anders zaten ze onder het meel. En dan te bedenken 

dat in de gang ook nog reiken hingen waarop de broden uitgestald stonden, Daar moest 

Hij cek langs manoeuvreren. . : 

Maar degene die de olië voor ce oven bracht moeët nog verder. Dat was Kees Posthams 

die werkte bij Van de Wint, die een oliehandel had op de dantumerweg. Posthuma breach 

de alie per bakfiets. Hij nam bet vat olie voor de borst en bracht hem op die wijze 

jie plaats, Een afstand van ongeveer 15 meter. Op de piaats was een pomp. Van Hier wet. 

alie naar boven gerompt waar deze in een Eront vat werd opgeslagen. 

p de eerste verdieping had het perceel aan de voorkant 3 slieapkamerg, Verder war Klar 

opslag ven goederen bestemd voor de bakkerij. Ook stonden hier 2 grate kisten die bedoe Lr 

waren voor de epsleg van antraciet. Voor ons jongens. was het 's winters SEN dageltiks 

werk om te zorgen dat de kolenkit gevuld stond naast de kachel ín de woonkamer. Aan 

de achterkant bevond zich de meel-en turfzolder, in de herfst kregen wij 201: 50 burst 

die hier opgestapeld werden, In de periode dat nog, met turf werd gezteokt Lagen Hier 

wel eens: 2000 turven. Hier tegenover stond het genoegde olievat alsmede een baat 

Een gedeelte van de zolder leg boven de oven van de Bakkerij. Dit: gedeelte bestond uil 

losse planken die gemakkelijk verwijderd konden worden. Voer gijn moeder was dát Ben Lu 

droogplaats voor de was in perioden wanneer dit buiten niet kon. Cok buurvrouwen za, 

hier gebruik van. Verder had Smet van de Vleesmarkt hier regelmatig Klompen te droger 

die hij gemaakt had. Voor ons kinderen waa het een fijne speelplaats. Bet was kier alti 

aangenaam Warm. ; ’ 

Boven deze selder lag nog een zolder door ons aangeduid als de boppeste 2 

was te bereiken via een josse trap. Om op de zolder te komen moest gerst &£ 

opend werden, Deze zolder werd alleen gebruikt om aputten te bewaren die eigenli 

Éoed waren om weggegooid te worden. In de loep der jaren ontstond hier een Heis veraane 

ling. Kan de noordkant van de zoider beeft mijn vader jarenlang duiven gehouden. kenst 

postcduiven, Later meeuwen. 
Het dak was onbeschoten. Zo nu en den, vooral bij stormachtig weer, hoorde jé als Je 

in bed lag, stukken cement op de zolder vallen. Ieder jaar kwam Anders van der Velde 

één keer om de “pannen te bestriken", Zo werd het dak weer lekvrij gemaakt. 

Mijn familie woonde in het perceel Nauwstraat a van 1036 tet september 1275. Teen ver- 

trok Âlde Jelte naar het rusthuis “Eockeheen", In die bijna veertig jarige periode 1e 

er veel voorgevallen in dit perceel. Mijn zuster nde vertrok van hier in 1958 naar Cali- 

Farnië.mijn broer Lammert in Bet begin van de zestiger jaren naär Zwitserland, later 

naar Zweden. Zelf ben ik, ales enige in ons gezin, in 1970 wanuit min geboortenuis Ge 

trouwd. Teveel om An dit verband verder op in te gaan. DE 
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Ia 1975 werd dit perceel verkocht zan de heer 2. Eoersma te Dokkum. Deze kocht het E 

ceel voor zin schoonouders, de familie Helder, die hierin een antiekwinkel begonnen. 

Dit heeft geduurd tet 1087. Het perceel is toen grotendeels afgebroken. Alleen de vC 

el is blijven staan. Het perceel was toen eigendom van de Stichting Stads- en Dorf 

erstel die het na de herbouw verkocht heeft aan de heer Titus Siĳjtsna. Deze bewoont 

bet thans met zijn gezin en drijft hierin een winkel waarin vrijwel alles te krijgen is 

voor het jonge Kind onder de naam UPinkelatje”. 
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Een foto van de Nauwstraat die waarschijnlijk in de dertiger jaren genomen 15. 

Het tweede huis van links is het perceel Nauwstraat C 91, waarin in 1236 de 

bakkerij "De Samenwerking" werd geveesigd. Mijn familie woonde hier toi sep- 

tember 1475. Elke woning had toen nog zijn eigen Stoep. Dit is veranderd in 

1943, Op de achtergrond de hoge bomen van de Suuprmarkt die in net begin van 

de vijftiger jaren werden vervangen door de huidige bomen. 

tan wie kocht Jelte van der Hoek In 1936 het perceel Nauwstraat C 81 (dit huisnumme 

neeft tet perceel bussen i910 en 1820 gekregen), kadastraal bekend gemeente Bakkum, 

sekrtie A numter 359, great 130 m°? Dat wes van de heer Frans Bontekoe (#Dokkum ê-l- 

1a0Eidie evensens in dit perceel een bakkerij dreef, Hij vertrok toen naar Rottevalle 

volgens het kadaster was hij eigenaar sinds 1425, Daarvoor was hij voor de helft eige 

naar wan dit perceel vanaf 1920. Voor de andere helft was dit perceel eigendom van 

zijn vader, de heer Jan Bontekoe. 

Jan Bontekoe (*Dokkum 21-1-1863 «Aalsum 18-12-1923) was gehuwd met Sibbeltje Franze 

van der Werff (overleden in dit perseel op ET-10-1817 ep de leeftijd van 55 jaar). 

vanaf 1807 staat Sibbeltje als eigenaresse te boek voor de helft van dit perceel, 

zeremen met haar moeder, Maria van der Werrf-Boekhoudt. Laatstgenoemde, die vanaf 

1204 het perceel geheel in haar eigendom had, was gehuwd met Frans Lieuwes van der 

Werff, timserman van beroep, die het perceel in 1861 nad gekocht van Eelke Jans Ker 

ring. Uit het vorenstaande blijkt dat de familie Van der Werff - Bontekoe 75 jaar 

eigenaresse 15 geweest. 
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Het gezin Jan Burntekoe bewoont eet schoonmoeder Maria van der Werff Boekhoudt 

het perceel sinde 23-6-1602. 
Vanaf: 16-8-1886 zijn Albert Strating (“Borger 20-5-1861 en zijt vrouw Gatmerina 

Elbers (*Zwateluis 20-11-1858) met hun ú kinderen de bewoners van de bakkeri 

Zij vertrekken op 30-6-1852 opnieuw naar Zwartsluis. 
Hiervoor bewonen Sinds 16-5-1876 Meene Pieter Doornbos (#Slechteren S-12-1865 
en zijn vrouw Grietje Elbers [AKollum 17-3-1855! met hun É kinderen dit beraeel. 
Hij was eveneens bakker. Uit overlevering weet ii dat deze Maene Doornbos er 

debet aan wes dak ar # bäkkers in de Nauwstraat naast Slkaar gwamen te wonen. 

Hij kocht het perceel hiernaast en begon Hierin gok een bakkerij. Wanneer dit 

orectes was is mij niet bekend. 

   

  

Zoals uit bijeaande advertentie blijkt 
heeft zich In TRT7 Zn de Nauwstraat 

D . _ Ln bakker Clewits gevestigt. Ik herinner 

er eN Ee era Denn mij dat deze naam op één van de balken 

akkar in de MAAUWSTRAAF te Boekam en: van de meeleolder atom geschreven. 

beveelt zich beleefd aac zoowel buiten als in del 27 bet bevolkingsregister van die perdocs 
stad, op eere goede behandeling kan worden ge-) ben ik de heer Clewite niet vegengekomen 

  

rekend. | als bewoner van dit verzeel, Heeft nij 

Deekam, 16 Met "TT B. CLSWITS, wellicht meer een korte periode in dit 

| serceel gewoond? Ik ken dit niet achter. 

halen. 

Op G-b-1873 betrekker Dieter Schregardus (#hokkume 10-3-1843 en Zin vrouw Jantje 

Palkertsma (#Dokkum 13-7-1866) het percaoel. Zj bewonen dit met 5 kinderen, Schre- 

gardus ja Gok bakker van sercep. 

“hijs van der lean (Sioxkur 12-3-1828) en zijn vrouw Mieske Draism 

(J-i0-183) met hun 5 kinderen bewonen volgens het bevolkinssrertster ai 

(860 het perceel. Hij ie wellicht degene die sen bakkerij in dit vand 45 DEgenDen. 
Het huisnummer waa sinds 1870 C 92, Dit heeft geduurd tot 1930, Voor 187 was 

het huisnemmer COB, 
De hiervoor gencemde Eelke dens Keuring, die koopman was, ens bet. De 

Hauwstreat C Bt in 1£48 van Frans Christiaan Kienstra. Uit t he 
zer blijkt det de jeoose familie Prielsmwa, te weten Simeon, Lea, 

de bewoners zijn tussen 1850 en 1860. 2 vestigen zich later in d 
Veor hen bewoonde Wytze dacobs de Graaf (#Oidebcorn 1628, van be roùp blauwvenmjern) 

het perceel vanaf 14-5-1852. Hij was getrouwd met Gooitske Sjoukes Schierek 

(*Dragten 123C). 
Daarvoor werd hek pertcêel bewoond deer änne Keuning. Hij wes kieermsker/wingelier, 

geboren te Dokkum in 1825, Zijn vrouw heette Maria Oosten (*Dokkum 18261, Eén 

en ander staat vermeld in de volkstelling van 1856, 
Frans Christtaer Kierstra (*Dokkum 1808) kocht het, perceel in 1840. Volgens 

de volkstelling van 1860 bewcond hij het zelf ook. Hij is kepersiager van beroep. 

Zijn vrouw, Maria Barbara Holling, was in 1814 in Leeuwarden geboren. In 1846 
is het perceel sektie A nummer 055 ontsteern door een samenvoeging van het gerceal 
zektie A nummer S25, groot TE m° en een gedeelte van het perceel sektie à nummer 
043, ercot 58 m?. Uit die pertode stant het huisnummer C 2t,Paarvoor was het € B2 

Het perceel sektie A nummer 528 is «o omstreeks 1830 eigendom van Pister #5 
Ewoids reeuwanden 1707) , van berven Koenen, Hij ie tevens bewoner. De naam 

      

  

  

    

  

    

  

van zijt vrouw is Heke Hendriks Boorsma (#bokkum 18011. 
Ewalds werd elgenaar van dif percoel deon aankoep van de Verenigde Christelijke 
Gemeente, Laatstgenoende nad dit perceel gekoeh ht van Eelke Pisters Spreng, die 

gehuwd was met Grietje Albertsma. Spreng was sinds 1806 eigenaar. (lijst van 
huiseigenaren van 1806). In dat jaar Kocht nj dit perceel van Johannes Perblans 
Wie hiervoor sigensar/bewoner was hebk ik nog niet uitgezocht, Misschien volgt 
op dit artikel nog set aanvulling. Getvacht is een geschiedenis van een voor 

mj bijzerder perceel over een periode van 180 jaar enigszins in beeld te brengen. 

  

Dick de Jager febr. 1988 
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HET GEZINSEL AO 

zr zijn verschillende vormen van gezins= 
bladen. Eôn van de bijgevoegde bladen is 
in de vorm van de Mormonen (de kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der laate 
ste dagen), die een afdeling hebben in 
Leeuwarden en die ook de genealogische da- 
gen van het Geneslogysk Werkferbân van de 

Fryske Äkedemy hezaeken. Het andere biad 
is in de vorm van de Nederlandse Gengalo= 

gische Vereniging (NGV), Bij de penning- 
meester kunt u bienke gezinsbladen bestel 
len evenals bianko kwartierstaatbladen. 

Jp dit gezinstlad wordenvermeld: man + 

ouders, VTOUW + ouders, kinderen + aange- 
trouwden, Met een gezinsolad kunt U uw 
<wartierstaat mooi opsieren, Hier kunt u 

ook meer en uitgebreider gegevens op kwijt, 
ocht Lemand menen dat de Mormonen ook ge- 
gegevens hebben voor 1800, dan is dit ten 

dele waar. Ze bezitten Fotokopieen van de 
duop-, trouw- en lidmaatbosken, maer hebben 
deze niet uitgezocht, omdat vele mensen 
vcor 7800 geen achternaam zedden en daarom 
noeilijk te rangschikken zijn. Het materi- 
aet dat wel uitgezocht is is door amateur- 
genealogen uit de Mormonen Witgezocht, Dus 
ais u wat voor 1800 wilt weten over een 
bepaaide familie, dan moet het net treft- 
Fen als een mermoon hiermee: bezig is ge- 

eest. 

Een qezinsdlad kan handig zijn voor 1811. 
In hes huwelijksbaek van dee dorpen (voor 
1811 is het niet meer per gemeente) wor- 

den de comparanten, huwelijksdeta en 
vlaats van afkomst (hoeft niet geboorte- 
plaats te zijn} genoemd. 
Nocht u een comparant. niet kunen vinden 

in de plaats van afkomst, dan kunt een 
gezinsbled opstellen en de verroemings=- 
regel toepassen. Oudste zoon heeft de naam 
van vaders vader, tweede zoon van moeders- 
vader, derde zoon van vaders oudste broer, 

vierde zoon van moeders oudste broer, oud- 
ste dochter van moeders moeder, tweede 
dochter van vaders moeder, derde dochter 

van moeders oudste zuster, vierde dachter 
van vaders oudste zuster. 

Zoek in de gemeente (voor 1811} in de hu- 
welijkindex de namen van mogelijke ouders. 
Bij het genoemde voorbeeld: Pieter Kla- 

ses en Irijntje Cowwes of Pieter Douwes en 
Trijntje Klases. Aan moeders zijde is dit 
gat moeilijker, omdat er één mans neam 

Pieter (Klases af X Trijntje (Klases af 

mist, maar u kunt het proberen met Jan 
Franses en Naartje .…… of Jan .… én 
Maartje Franses. Zoek deze laatste 
(Maartje Franses) in het bruidendeel van 
de gemeentelijke heweli jksindex. 
anneer u de bewsste odvers hebt gevenden, 
zoekt u in het huwelijksdorp de dou van 
de comperant, Pech heeft u als u de doop 
niet kurt vinden, omdat. de ouders mennist 

zijn (deopsgezind-volwassendsop}) of omdat 

de auders gen paar keer verhuisd zijn. 
De verhuizing kunt uv (indien er helijde- 
nis des geloofs is gedaan} in het lidma- 
tenbeoek vinden, dat per dereis. By de vol- 
wassen doop Wordt vaak alleen de naam, 

vadersnaam en doopdatum vermeld. Soms de 
naam van vaders vader (Jan-laas Pieters) 
soms leeftijd, In deze gevellen moet men: 
op vernoeming en lidmatenboek afgaan. 
Ook heeft wv pech ais de vernoemingsregel 
ontregeld is, Is er Kort voor de gebtorte 

van het kind sen familielid overladen 

dan wordt vaak daze eerst vernoemd: îs er 
een eerder Kind overleden; was de vrouw 
reeds zwanger bij het huwe ijk dan werd het 

eerste kind naar de vrouw haar ouders ge 
noemd: was een der comparanten eerder gê- 

huud, Sla in het laatste gevel nogmaals de 
huwelijksindex op. Mocht uv de ouders tach: 
niet vinden, probeer dan ook eens het wees 

boek {zie genealogiegids voor meer informa- 
tie over dit. hoek).Hier worden curatoren 
= die soms familieleden zijn -— genvemd, 
soms ook de namen der muders, 
Mocht u te doen hebben het een klein gezin, 
maak dan ook een gezinsblad van broers 
en/of zusters. 
Op een gezinsblad kan men cok zien hoe de 

gezinsomstandigheden waren. Bijv. of de 
ouders jonge kinderen hebben verloren, ori- 
gehuudheid, wie de aangetrouwden zijn, be- 
roepen enz. Het vernoemen is een oud hei- 

dens gebruik. veelal werden alleen de over- 
ledenen vernaemd, opdat zij zouden rein= 

carneren in het geboren kind. Het gezin 

diende ook als oudedagvoorziening. 
Mocht men het overlijden van de ouders 

niet kunnen vinden in het dorp waar ze 
eenden, probeer het daer in de dorpen waar 

de kinderen wonen. 

Jan (Franses) X Maartje (Franses) 

  

  

  

Douwes ) Douwes) 

ï Ê t Ff t T 

Dauwe Oi euwke Klaas Á Arma Frans Baukje 

f Ï ï T Er SE E En d T 

Fieter Jan Ocuwe Frans Maart Je Trijntje Baukje Dieuwke 
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Genealogie van het geslacht 
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Generatie: 

  

FAMILIE Mos: 

  

Familiewapen   
Eren 

e
e
e
 

n
e
 

  

Achternaam 

Voornamen 

  

  

Ed Plaats 

Geb. datum 
  

  

A plaats 

Ged. datum 
  

* pieste 

Overl, datum     

ij plaats 

Begr. datum 
  

Geloof 
  

Beroep, ambt 

  

  

Ouders 

    8 Ondertr. plaats 
    8 

X ____Geh. | plaats   nier 
  

L
e
v
e
n
s
b
i
j
z
o
n
d
e
r
h
e
d
e
n
     

m
e
e
r
e
 
e
r
g
e
n
 

wa
ar
en
 

e
e
e
 
e
e
 

l
t
 

er
 
m
e
n
e
r
e
n



  

    

  en   

        
                          

£: 
! 1 5 

Á 

! 
; 
É 

| | ze | | 
WTjED sleeid | jursehwao wmnep steed vab wnjen seerd | oa 

> VEWBUIGGA eon 
Lj dh | ne cel va Je | "0 
    ueiepury 

   


