
REDACTIONEEL

R. Tolsma

Dit  juninummer  bevat  een  aantal  vervolgartikelen  van  vorige

Sneupers aangevuld met kortere bijdragen. De heer Meems zond een

aanvulling  op  eerdere  artikelen  over  de  familie  Ruijsch  en

speciale aandacht wordt gevraagd voor het artikel van de heer

Ihno  Dragt  waarin  nieuwe  ontdekkingen  rond  de  Fetze  fontein

worden besproken.

De redactie is intussen bezig met de voorbereidingen van een 

extra nummer over Doederus Johannes Kamminga. Over deze uit-gever

en ‘sneuper’ zijn al eens eerder artikelen in De Sneuper 

verschenen, maar het komende nummer zal geheel aan hem gewijd 

worden. Dit alles in samenwerking met het Admiraliteitshuis en de

Openbare Bibliotheek waar tentoon-stellingen over Kamminga zullen

worden gehouden. Deze beide instanties en het Streekarchivariaat 

zullen bijdragen voor deze bijzondere Sneuper leveren. De 

tentoonstellingen zullen worden geopend op 11 september 1999.

VAN HET BESTUUR

L. MEEREMA

Velen  hebben  gereageerd  op  de  vraag  mee  te  doen  met  de

enquête.  Wie  dat  nog  niet  heeft  gedaan,  wordt  alsnog

verzocht..........

We kunnen dan beginnen aan de verwerking van de gegevens.

Het  “Kamminga-project”,  dat  aan  de  orde  kwam  op  de  jaar-

vergadering,  gaat  door.  In  september  is  er  in  het

Admiraliteitshuis een  tentoonstelling over  deze pionier  op

het  gebied  van  historisch  onderzoek.  De  redactie  van  De

Sneuper stelt voor deze gelegenheid een speciaal “Kamminga-

nummer” samen.

Ook  het  “geboortenproject”  verloopt  goed.  Verscheidene

vrijwilligers  zijn  fanatiek  bezig  om  de  gegevens  in  de

computer vast te leggen. 

U  weet,  dat  het  bestuur  dringend  behoefte  heeft  aan  een

nieuwe voorzitter en een penningmeester v/m.

Als U interesse heeft, bel mij dan even.
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LEDENNIEUWS

E. Smits

In het 50e nummer van ons blad “De SNEUPER” kunnen we weer

enkele nieuwe leden verwelkomen:
Nr. 32:

Dhr. Joh. T. Hietkamp, Middelwijk 11, 9202 GN Drachten, tel.

0512-514166. 

FO Hietkamp en de rechterlijke archieven

Nr. 46:

Mevr.  T.  Bosgraaf-Veenstra,  Van  scheltingalaan  8,  9291  EC

Kollum, tel. 0511-452256

Nr. 72:

Dhr. W. Heerma, Albert Hahnweg 221, 7242 MP Lochem

FO Heerma, de ouders van Douwe Wierds en Wierd Tjepkes en

Trijntje Folkerts

Nr. 82:

Dhr. S.A. Visser, Voorweg 14A, 9113 PD Wouterswoude

FO Visser

Nr. 93:

Dhr. J. van der Bij, Postbus 483, 9200 AL Drachten

Adreswijzigingen:
Nr. 28: Dhr. J. Sijtsma te Dokkum is verhuisd naar Dongeradyk

67, K95, 9101 GC Dokkum.

Nr. 49: Dhr. S Hoekstra te Ee is verhuisd naar Woudhorne 142,

9101 NR Dokkum, tel: 0519-292203.

Tevens vragen we uitdrukkelijk bij eventuele

verhuizing e.d. het nieuwe adres door te geven

aan de ledenadmini-stratie. Dit voorkomt extra

portokosten!
Op de jaarvergadering jl is besloten dat we het INTERNET op

gaan. Het ontwerp en de eerste uitvoering van onze homepage

(het visitekaartje van de vereniging) is, tegen een kleine

vergoeding, gegund aan een student van de Universiteit te

Groningen.

Vooreerst  zal  dit  een  achttal  statistische  pagina’s  be-

treffen met een gastenboek. In de toekomst voorzien we een

aktievere homepage waarvoor een regelmatige vernieuwing nodig

is  en  waarbij  binnenkomende  email  verzorgd  moet  worden.

Daarom willen we via deze rubriek vragen of er iemand onder

de  leden  is  die  na  de  begintijd  –  we  denken  aan

september/oktober 1999 – onze homepage e.d. op INTERNET wil

verzorgen. Omdat het internet betreft is het niet nodig dat

de betreffende persoon beslist in de omgeving moet wonen.

Vanaf elke plek in Nederland of daarbuiten kan de homepage

onderhouden worden!!

Graag ziet de redactie uw mededelingen tegemoet.
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KWARTIERSTAAT VAN BOTE MOSSEL (deel 2)

R.H. Postma

(Zie voor een inleiding en de eerste generaties: De Sneuper

deel 49, maart 1999)

12 Berend Wouda.

Berend was gehuwd met

13 Attje Faber.

Uit dit huwelijk:

- Marten Wouda, geboren te Ee op 6 december 1843, overleden

aldaar op 23 mei 1912.

Marten  is  getrouwd  te  Metslawier  op  9  mei  1872  (1)  met

Albertje van der Zon, geboren te Morra op 6 januari 1842,

overleden te Ee op 20 december 1874.

Marten is getrouwd te Metslawier op 20 mei 1880 (2) met Helena

Raadsma, geboren te Ee op 8 augustus 1846, overleden aldaar op

31 mei 1901, dochter van Hendrik Raadsma en Aafke Hiemstra.

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

- Johannes Wouda.

Hij had bij een onbekende vrouw een zoon.

14 Jacob  Gerbens Schreiber,  geboren te  Ee op  11 januari  

1818, overleden aldaar rond 7 februari 1898.

Jacob is getrouwd te Metslawier op 22 mei 1851 met

15  Tjitske  Tibstra,  geboren  te  Ee  op  23  februari  1819,  

overleden rond 8 maart 1902.

Uit dit huwelijk:

- Gerben Schreiber, geboren te Ee op 3 januari 1853, overleden

te Nes op 22 september 1949.

Gerben is getrouwd op 21 juni 1887 met Betske van der Meulen,

geboren te Nes - W.D. op 27 december 1861, overleden te Nes op

6 november 1928.

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

-- V --

16 Thomas Mosselman, geboren te Triemen/westergeest op 30  

december  1785,  gedoopt  te  Westergeest  op  5  maart  

1786, wonende  te Ee,  overleden aldaar  op 22  maart  

1860. Thomas is later getrouwd te Metslawier op 16  

juni 1843 met Antje Sloot, geboren te Engwierum op 2 

april 1817,  dochter van  Jan Remkes  Sloot en  Antje  

Folkerts Kooistra.

Thomas is getrouwd te Metslawier op 12 januari 1814 (1)

       met
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17 Antje Holwerda, geboren te Engwierum op 28 april 1796,  

gedoopt aldaar op 16 mei 1796, overleden te Ee op 26 

januari 1841.

Uit dit huwelijk:

- Harmen v.d. Mossel, geboren te Ee op 26 oktober 1814.

- Ale Mosselman, geboren te Ee op 18 maart 1820, zie 8.

- Jacob Mosselman, geboren te Ee op 1 oktober 1822.

- Thomas Mosselman, geboren te Ee op 26 maart 1825.

- Meine Mosselman, geboren te Ee op 7 januari 1828.

- Janke Mosselman, geboren te Ee op 11 oktober 1832.

- Sjoek Mosselman, geboren te Ee op 14 december 1835.

- Bauke Mosselman, geboren te Ee op 20 januari 1841.

18 Jacob Klazes Wiersma.

Jacob was gehuwd met

19 Fokeltje Jaarsma.

Uit dit huwelijk:

- Doutzen Jacobs Wiersma, geboren te Anjum op 20 oktober 1821,

zie 9.

20  Bote  Dijkstra,  geboren  te  Jewier  onder  Anjum  op  19  

januari 1806.

Bote is getrouwd te Metslawier op 21 mei 1829 met

21 Aaltje Holwerda.

Uit dit huwelijk:

- Klaas Dijkstra, geboren te Anjum rond 14 december 1829, zie

10.

22 Bote Bandstra, geboren te Anjum op 28 november 1804.

Bote is getrouwd te Metslawier op 30 mei 1828 met

23 Antje Harkes de Vries.

Uit dit huwelijk:

- Janke Bandstra, geboren te Anjum rond 15 december 1832, zie

11.

30 Sijmen Tibstra, geboren te Ee op 4 februari 1780, gedoopt 

aldaar op 27 februari 1780, wonende te Tibma onder Ee,

overleden te Ee rond 22 november 1832.

Sijmen is getrouwd Metslawier 16 september 1817 met

31 Ytje Ploegstra, geboren te Oostrum op 15 januari 1792,  

overleden rond 6 april 1861.

Ytje is later getrouwd te Metslawier op 30 april 1835 

met Wijbe Pieters Visser, geboren te Ee op 13 oktober 

1797, overleden aldaar op 10 april 1843.

Uit dit huwelijk:

- Tjitske Tibstra, geboren te Ee 23 februari 1819, zie 15.

- Durkje Tibstra, geboren te Ee op 5 augustus 1821, overleden

rond 30 maart 1893.

Durkje is  getrouwd op  16 mei  1856 met  Douwe Jitzes  Tuma,

geboren te Metslawier op 16 november 1829, overleden te Ee op

1  november  1858,  zoon  van  Jitze  Gerbens  Tuma  en  Trijntje

Douwes Douma.

49



- Renze Tibstra, geboren te Ee op 24 december 1823, overleden

rond 14 april 1897.

Renze is getrouwd te Metslawier op 16 mei 1851 (1) met Geeske

Dijkstra, geboren te Lioessens op 31 mei 1824, overleden te Ee

op  16  juni  1860,  dochter  van  Menze  Dijkstra  en  Trijntje

Posthumus.

Renze is getrouwd te Metslawier op 22 mei 1863 (2) met Attje

Tamminga, geboren te Oostrum op 14 april 1825, overleden te Ee

op 26 oktober 1868, dochter van Anne Taekes Tamminga en Attje

Wopkes Visser.

Renze is getrouwd te Metslawier op 7 juli 1883 (3) met Maaike

Wouda, geboren te Ee op 8 maart 1855, dochter van Siebren

Wouda en Elizabeth Pieters Iedema.

- Willem Tibstra, geboren te Ee op 18 november 1826, wonende

te Aalzum, overleden rond 1 mei 1885.

Willem is getrouwd te Metslawier op 14 mei 1853 (1) met Bontje

Renzes van Dijk, geboren rond 24 januari 1823, overleden te

Westdongeradeel (?) op 11 maart 1854.

Willem  is  getrouwd  op  11  september  1873  (2)  met  Trijntje

Ploegsma.

-- VI --

32 Harmen Thomas, gedoopt te Kollumerzwaag op 7 november  

1738, overleden voor 12 januari 1814.

Harmen is getrouwd te Kollumerzwaag op 12 mei 1776  

voor de kerk met

33 Janke Jacobs, geboren te Kollum.

Uit dit huwelijk:

- Jacob Harmens, gedoopt te Kollumerzwaag op 22 november 1778.

-  Thomas  Mosselman,  geboren  te  Triemen/westergeest  op  30

december 1785, gedoopt te Westergeest 5 maart 1786, zie 16.

34 Jelle Holwerda, gedoopt te Engwierum op 15 december 1748.

Jelle is getrouwd te Munnekezijl op 14 juli 1776 voor 

de kerk met

35 Aaltje Taekes, geboren te Burum rond 1756.

Uit dit huwelijk:

-  Antje  Holwerda,  geboren  te  Engwierum  op  28  april  1796,

gedoopt aldaar op 16 mei 1796, zie 17.

40 Klaas Dijkstra, geboren te Jewier onder Anjum op 3 april 

1774. Klaas was gehuwd met

41 Eelkje Sjoerds.

Uit dit huwelijk:

- Bote Dijkstra, geboren te Jewier onder Anjum op 19 januari

1806, zie 20.

44 Jan Bantstra, geboren te Rinsumageest op 9 december 1773, 

     gedoopt aldaar op 16 december 1773, overleden te
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Anjum op 9 september 1827.

Jan is getrouwd te Anjum op 18 mei 1800 met

45 Trijntje Dijkstra, geboren te Anjum op 25 februari 1777, 

gedoopt aldaar op 9 maart 1777, overleden aldaar op 29

september 1848.

Uit dit huwelijk:

- Bote Bandstra, geboren te Anjum 28 november 1804, zie 22.

-  Freerk  Bandstra,  geboren  te  Anjum  op  7  oktober  1816,

overleden aldaar op 25 juli 1893.

Freerk  is  getrouwd  te  Metslawier  op  22  november  1856  met

Trijntje Visser, geboren te Lioessens op 18 december 1829,

overleden te Anjum op 3 juli 1884, dochter van Alle Visser en

Boukje de Vries.

- Jan Bandstra, geboren te Anjum op 10 juni 1821, overleden

aldaar op 24 oktober 1917.

Jan is getrouwd te Metslawier op 14 mei 1846 met Grietje Wiersma, geboren te Anjum 

op 21 november 1825, overleden aldaar op 17 mei 1867, dochter van Jacob Wiersma en 

Fokeltje Jaarsma.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

Uit Swifterbant komt een vraag van O. Viersen. In een vorige

Sneuper heeft hij verslag gedaan van zijn onderzoek totnutoe

naar de kwartierstaat van de familie Viersen. De werkgroep

ontving nog een aantal vragen ter completering en aan u de

volgende vraag:

Wie weet meer van Ite Andries, geboren rond 1621 en voor 1667 getrouwd met Wyts 
Pieters, geboren rond 1627. Zij was lidmaat van de Ned. Herv. Kerk te Oostermeer. 

Wie zijn hun ouders/grootouders? Uit dit huwelijk is rond 1653 Andries Ites geboren,

op 21 oktober 1683 getrowd met Gerrie Jans. Zijn er nog meer kinderen geboren uit 

dit huwelijk?
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OANFOLLINGEN KERTIERSTEAT RUYSCH

J. MEEMS

  262.163 Adelheid fan Namen.

  524.326 Albert III fan Namen: Foar it earst neamd 

10-8-1035; yn 1063 greve fan Namen; troud 1066; 

2e houlik?

  524.327 Ida von Saksen: Stoarn 31-7-1102; widdo fan de op 

28-8-1065 ferstoarne greve Frederik fan 

Luxenburg (hartoch fan Neder-Lotharingen).

 1.048.652 Albert II fan Namen: Berne ± 1000; greve fan 

Namen as opfolger fan syn ferstoarne âldere 

broer Robert II.

 1.048.653 Regelindis fan Lotharingen: Bringt by har houlik 

it greveskip Durbuy mei; docht as widdo tal fan 

skinkingen oan Saint-Aubin; stoarn nei 1064.

 1.048.654 Bernard II: Hartoch von Saksen, út it hûs 

Billung.

 1.048.655 Elika fan Schweinfurt.

 2.097.304 Albert I: Greve fan Namen; foar it earst neamd yn 

981; waard troch Otto III belêste mei de 

beskerming fan abdij Brogne; stoarn foar 1011.

 2.097.305 Ermengarde fan Neder-Lotharingen: Stoarn nei 

1047.

 2.097.306 Goznelo I: Hartoch fan Neder-Lotharingen; letter 

ek Opper-Lotharingen.

 4.194.608 Robert I: Greve yn in diel fan ? de Lommergouw.

 4.194.609 Ermengarde fan Verdun.

 4.194.610 Karel fan West-Francië van Lotharingen: berne 

yn’e simmer fan 953 te Loan.

 4.194.611 2e Houlik Adelheid N.: dochter fan de 

efterlienman fan West-Francië.

 8.389.220 Lodewyk IV: Kening fan West-Francië; berne 

920/921.

 8.389.221 Gerberga fan Saksen: Berne 913/914 te Nordhausen.

16.778.440 Karel III fan West-Francië: Berne 17-9-879.

16.778.441 Eadgyfu fan Ingelân: Berne 896.

16.778.442 Hendrik I fan Saksen en Dútsk kening.

16.778.443 Mathilde fan Westfalen.

33.556.880 Lodewyk II fan West-Francië: Berne 846; troud 

872/877.

33.556.881 Adelheid fan Parys: Stoarn nei 10-11-901.

33.556.882 Edward I, the Elder: Kening fan Ingelân.

33.556.883 Aalfledo fan Bernicia.
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 67.113.760 Karel II, de Keale: berne 13-6-823 te Frankfurt 

a.d. Main; troud 1-12-842.

 67.113.761 Ernetrudis: Stoarn 6-10-869.

 67.113.762 Bego II: Greve fan Parys.

134.227.520 Lodewyk I, de Fromme: Berne 778; Roomsk keizer; 

kening fan Frankryk.

134.227.521 Judith: Grevinne Welf.

134.227.522 Greve Odo fan Orleans.

268.455.042 Karel de Grutte: Kening fan de Franken; Roomsk  

keizer; berne 747; troud foar 13-4-771; stoarn 

814 te Aken.

Sjoch ek: De Sneuper, nrs. 34(sept. ‘95), 35(dec. ‘95), 
36(mrt. ‘96), 37(juni ‘96),38(sept. ‘96), 39(dec. ‘96), 

40(mrt. ‘97).

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST FRIESLAND
Gemeenten Ameland, Dongeradeel en Schiermonnikoog

Waterschappen Lauwerswâlden en De Waadkant

Postbus 369

9100 AJ Dokkum

Tel. 0519-294939, fax 221310

Bezoekadres: Rondweg-Noord 26

Gewijzigde openingstijden m.i.v. 1 mei 1999

Maandag t/m donderdag 9-12 en 13-16 uur
Vrijdag 9-12 uur

Bovendien dinsdagavond van 19-21.30 uur na
telefonische afspraak m.u.v. juli en augustus

Op vrijdagmiddag gesloten!

Bezoeken aan de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog na

telefonische afspraak
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GESLACHTZIEKTE

Kees Stada 

Ik ben één van de

vele  gekken  die

zich  bezig-houdt

met  het  onderzoek

naar  onze

voorouders.  Want

je  moet  toch  wel

gek  zijn  -zo

reali-seer  ik  me-

dat  je  soms  een

hele

dag  bezig  bent  met

gegevens  op  de  harde  schijf  te  zetten.  Ja,  het  is  geen

uitzondering dat ik 14 uur per dag bezig ben. Velen zijn

waarschijnlijk, net als ik, begonnen om op een heel groot

stuk papier en met behulp van lijnen de familie in kaart te

brengen. Gelukkig kwam er een veel gebruikt computerprogramma

(ik zal de naam maar niet noemen), waarvan ik dacht dat het

niet beter kon. Tot ik in aanraking kwam met Hazadata en er

ging een wereld voor me open! Maar ik was eigenlijk niet van

plan hierover te schrijven.
Ik  begon  met  de  familienaam  Stada  en  toen  naar  de  naam

Kuijper van mijn moeder en daarna deed het virus zijn werk en

kon  ik  niet  meer  stoppen.  Ik  denk  dat  velen  dit  bekend

voorkomt. Op het ogenblik werk ik aan geheel Terschelling met

veel  van  Vlieland,  Ameland,  Schiermonnikoog  en  iets  van

Texel. Deze familie is 46000 personen groot. En dan begint je

vrouw te mopperen dat de familie Vis uit Zuid-Holland er maar

bij hangt en dan start je daar ook mee tot die familie ook

uit  een  1300  mensen  bestaat.  Natuurlijk  doe  je  het  niet

alleen. Nee je ontmoet op je onderzoek vele mensen en die

helpen je, en jij helpt hen. 

DOKKUM
In het bestand "Terschelling" viel het me op dat Dokkum veel

voorkwam en dan kijk je even verder. Vreemd dat Ferwerd 26

maal  voorkomt  en  Anjum,  Birdaard,  Blija,  Holwerd  (26),

Oostdongeradeel,  Oostmahorn,  Oudkerk,  Paesens,  Ternaard,

Damwoude en ga maar door. 
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Ik  kreeg  contact  met  Holwerda  van  Archiefonderzoekers  te

Dokkum  en  zo  komt  het  dat  ik  dit  artikeltje  stuur.  Een

verslaggever van het Algemeen Dagblad en de Dokkumer schreef

eens over mijn hobby en ik neem het nu maar voor een klein

gedeelte over: 

“Waarom komen er zoveel mensen voor in een stamboomonderzoek

van Terschelling, die komen van Ameland (meer dan 1000!),

Dokkum, Ferweradeel, Dantumadeel, Schiermonnikoog, Kollum en

andere  plaatsen  in  deze  streek?  Niemand  kan  het  precies

vertellen. Maar zeker is dat de zeevaart er veel mee te maken

heeft. En het trouwen met vrouwen die daar woonden is in

ieder geval ook een reden geweest. 

Gelukkig zijn vele gegevens van vroeger bewaard gebleven. Om

al deze zaken op papier te zetten is  een  taak  van  echte

amateur-genealogen. Al de Terschellinger gegevens, verzameld

door  vele  mensen,  heeft  Kees  Stada  uit  Kropswolde,  een

landmeter in Hoogezand-Sappemeer, met engelengeduld verwerkt

tot "één groot boek". Kees is een kleinzoon van de eerste

stuurman en Kaap-Hoornvaarder van het schip de "Europa". De

helaas te vroeg overleden Bram Spier heeft in de rubriek "uit

de  oude  doos"  in  de  Dokkumer  Courant  hier  reeds  over

geschreven. De  bemanning bestond  hoofdzakelijk uit  Amelan-

ders en Schiermonnikogers. 

En dan vraag je je af: Sta ik in dat grote boek en hoe groot

is dat dan wel? Als alle families uit "het boek" in tekst

afgedrukt zouden worden, zou het een ruimte in een boeken-

kast nodig hebben gelijk aan 50 exemplaren van het bekende

Terschellinger boek "Sil de Strandjutter". Daarin staan dan

alle gegevens, zoals namen, geboortedata, plaatsen, beroepen

enzovoort, maar ook bijzondere verhalen.  

HISTORISCHE VERHALEN

Vooral de verhalen maken de zaak interessant. Wie wil niet

weten dat je voorvader Gerrit Sorgdrager (inderdaad die van

de minister Sorgdrager), meer dan 300 jaar geleden geboren,

commandeur op de walvisvaart was. En dan de mishandeling van

de veldwachter, die weken met een blauw oog liep. En wat te

denken  van  het  feit  dat  Neeltje  de  Jong  een  oproep  voor

dienstplicht kreeg, marketentster werd en van 1810 tot 1813

een vergunning had voor het dragen van een pistool. 

Ook  de  opstand  in  België,  waarbij  vele  eilanders  bij  de

Citadel in Antwerpen omkwamen, is het lezen waard. Een grote

plaats  nemen  de  scheepsrampen  in.  Drama's  met  loodsboten,

maar ook de verhalen van de verongelukte schepen in de Tweede

Wereldoorlog, waarbij veel eilanders omkwamen. 
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Het verhaal dat in een strenge winter Terschellingers over

het ijs naar de Friesland gingen, door het ijs zakten en één

van hen verdronk, spreekt ook wel tot de verbeelding. 

Al deze verhalen zijn te lezen in “het boek” van de grote

Terschelling-familie  van  46.000  personen  met  zijn  16000

relaties,  die  allemaal  echt  familie  van  elkaar  zijn.

Uiteraard  via-via.  Zowel  gehuwd  als  ongehuwd,  dus  echte

kinderen maar ook onechte kinderen. Van deze familie, en dat

zijn personen met een Terschellinger voorouder of partner,

leven  momenteel  nog  10.000  mensen.  Er  komen  gelukkig  nog

steeds nieuwe familieleden bij, maar helaas sterven er ook

ieder jaar. 

VRIENDEN

Kees  vertelt  dat  hij  inmiddels  al  heel  wat  aanvragen  uit

binnen- en buitenland heeft gekregen en door deze contacten

heeft hij heel wat vrienden gemaakt. Van her en der wordt

gebeld. Ook uit het buitenland, zoals Nieuw Zeeland en de

Verenigde Staten, komt regelmatig een vraag van nazaten van

emigranten uit de vorige eeuw naar de "roots". In mei 1998

kwamen er drie over. Naast de officiële archieven zijn ook de

oude  en  nieuwe  kranten  en  bladen  zoals  "de  Harlinger",

"Schylge myn lântse", "de Terschellinger" en boeken met een

Terschellings tintje goede bronnen. 

RADIO EN KRANTEN 

Diverse  kranten  hebben  hem  geïnterviewd  en  hebben  er  een

interessant artikel van gemaakt. Maar ook Omrop Fryslân, de

AVRO, en Radio Noord hebben ruimschoots aandacht besteed aan

zijn hobby. Toen de lezers en luisteraars hun naam lazen of

hoorden, reageerden ze in grote getale. Kees wist de mensen

blij te maken met een uitdraai van hun familie en hij kreeg

van de meesten de veranderingen en aanvullingen toegestuurd.

Zelfs de AVRO heeft Kees uitgenodigd voor een drie uur durend

populair  Nederlands  radioprogramma.  Hij  heeft  kunnen

vertellen over zijn stamboom en het bewaard gebleven verslag

van  de  "Europa".  En  als  een  echte  "verslaafde"  belt  Kees

iedere  avond  om  ontbrekende  gegevens  te  achterhalen.  Hoge

rekeningen  van  de  P.T.T.  zijn  geen  zeldzaamheid  bij  deze

hobby. 

STAMBOOM-AANVRAGEN 

Een extra service is, dat hij een complete familie afdrukt
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en in een keurig boekje verwerkt (incl. een groot getekend

overzicht). Hij levert dit tegen printkosten. Wel verwacht

hij  van  de  geïnteresseerde  dat  eventuele  onjuistheden  of

aanvullingen teruggestuurd worden. Tot nu toe zijn er zo'n

450 aanvragen naar binnen- en buitenland verstuurd. Het leuke

is  dat  hij  de  print  voor  een  "stamboomboek"  kan  laten

uitvoeren in nagenoeg alle talen, waaronder ook de Friese

taal  en  het  Groninger  dialect.  Maar  niet  alleen  complete

families worden geleverd, ook een kwartierstaat is mogelijk.

Dit betekent dat de meeste voorouders, in soms 14 generaties

(1+2+4+8+16+32+64+  enz.  personen)  worden  weergegeven.  Dus,

tot en  met de  over-over-over-overgrootouders enz!  Personen

waar  je  allemaal  bloed  en  genen  van  hebt.  Voor  familie-

bijeenkomsten  is  een  weergave  van  de  gehele  familie

natuurlijk onontbeerlijk. 

Toch missen er natuurlijk nog gegevens, dat kan niet anders.

Kees zit bijna de gehele dag aan computer en telefoon. Hij

heeft namelijk zijn vak Landmeten ingeruild voor zijn hobby.

Je kunt hem bellen of schrijven om te vragen of je in de

grote TERSCHELLING-FAMILIE bent opgenomen.”

Voor de Dokkumer sneupers om te kijken of er iets aan te

vullen  is,  heb  ik  een  lijst  van  de  meeste  families

toegevoegd.  Het  blijkt  namelijk  dat  hier  de  meeste

uitwisselingen van komen. En ben je in de buurt, kom gerust

aan. 

Adres: Kees Stada, Aak 16, 9606 PZ Kropswolde, 0598-

320.706 (ook overdag)

TERSCHELLINGER FAMILIES

Alta

Bakker 

Beer, de 

Bien

Bierman

Bloem

Boer, de 

Boer 

Bok

Bonne 

Boot

Bos

Brandeburg 

Breed, de 

Brouwer

Buren

Buyl

Cupido

Dekker

Dieren, van

Dijker

Dijkstra

Doeksen

Douwes

Drijver

Droeviger

Duyf

Eijs

Eschauzier

Ewouds

Fries

Fuurer,Vuren(r) 

Geel

Gorter

Graaf, de

Grand, de

57



Groen

Groendijk

Groeneveld

Grol

Groot, de

Haan

Haan, de 

Hakvoort

Haringa

Hek

Hek, de

Holk

Hutjes

India

Jobben

Jollema

Jong, de

Jongeboer

Jongkind

Jonkman

Kaale

Kaspers

Keulen, van

Klein

Klijn

Klinkert

Knop

Koen

Kooyman

Kramer

Krul

Kuijper

Kuipers

Kuypers

Lande, van de

Leenstra

Lettinga

Leunen, van

Liberg

Lieuwen

Lodewijk

Luidinga

Meij, van der

Meijer

Mier

Mink

Molen, van der

Molenaar

Muijskens

Nadort

Oepkes

Pals

Pie

Ploeg, van der

Post

Pronker

Puijt

Rab

Ree

Reedeker

Rees, van

Reus

Rijf

Rijkeboer

Roda

Roggen

Roos

Rotgans

Ruig

Ruige

Ruyg

Schaap

Schenkius

Schol

Schroor

Sluijk-

Smit

Spanjer

Spits

Stada

Stam

Starrenburg

Stobbe

Storm

Swart

Tijmons

Tot

Tromp

Urk, van

Vetschoen

Visser

Vries, de

Wagenaar

Wever

Wiegman

Wijngaard

Winder

Winter

Wortel

Wouters

Wulp

Zee, van der

Zeeders

Zeeuw, de

Zeylemaker

Zorgdrager

Zwaal

Zwol, van

Na
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Grafstenen  in  de  vloer  van  de  Ned.
Herv. kerk te Lioessens (deel 2)

D. Douma en R. Tolsma

(Zie voor de inleiding en de eerste 12 stenen De Sneuper 49,

maart 1999. 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

grafstenen. Tussen [] staan de letters/ woorden zoals die door

ons geïnterpreteerd/gelezen zijn.

Nummer 13:

Groot formaat. In de vierhoeken de (doods)koppen. Midden op

de steen een ovaal vlechtwerk, leeg van binnen.

Randschrift:

Anno 1651 den eersten maart is storven de eersame jongeling

Pier Rievrds oudt in syn 31 jaar en leit alhier begraven
Mijn lichaam leit hier onbeswaert

En rust rot en wort tot aerd

En hoopt hier na weer op te staan

Om met den Bruidegom in te gae[n]

Ten iongsten dach int hemelryck

Om daar te leven Eewichlyck (1)

Nummer 14(2):

Erg klein formaat, bovenste gedeelte nu onder de banken.

[Anno  1672]  den  3  julius  .....  gerust  den  eersame  en

[devght]samen  [Riemck]  H.....  huisvrouw  van  Syds [Ta]kes
omtrent 28 jaar ende leit alhier begraven

Nummer 15(3)

Groot formaat. Op de vier hoeken de (doods)koppen en midden

op de steen een leeg ovaal vlechtwerk.

Randschrift:

Anno  1652(4)  den  26  oktober  is  gesturven  die  eerbare

jongedochter  Wytske Ruierds in  haar  3[1]  jaer  ende  leit

alhier begraven

Op de steen:

Anno 162[1](5) den 3 oktobr sterf den eersamen Rieurd Iouckes
out int 36 iaer en leit alhier begraven.

Met een vers.(6)

Nummer 16:

Erg klein formaat. In een cirkel een wapenschild hangend aan

een lint. Wapen weggehakt. 

59



Anno  ..76  den  2  .....  ember  is  in  den  Heere

[gerust]  .....tick .....  Ontslapen  den  eersame  ende  seer

disc[reten]  Taecke Yes oud  omtrent  48  jaaren  [ende]  leit

alhier begraven ..... een salige opstanding .....

Nummer 17:

Erg klein formaat.

1811 den 6 augustus [is overleden]  Sibbeltje Rimmerens in

leeven [huijsfrou] van  Siebe Cornelis oud in [haar] 62 jaar
en ligt alhier begraven

Met een vers.(7)

Nummer 18(8)

Groot formaat. In de vier hoeken de (doods)koppen. Weggehakt

alliantie-wapen.

Randschrift:

Anno 1638 den 13 jan sterf deerbare Auck Eijesdr. dhuisfrou
(9) ..... oud in haer 21 jaer en leit alhier begraven

Vanaf de andere kant het volgende opschrift:

Ao 1724 den 14 sept is in de Heere gerust Folkert Douwes out
int 57 jaar en leit alhier begraven

Met een vers.(10)

Nummer 19:

Klein formaat. Onderaan de steen de letters A en H.

Den 3 febr 1692 is in de Heere ontslapen de deughtsame en

Godsvreesende  Auckien Heins in  leven  huisfrou  van  Joucke
B[i]nnerts en  was  olt  omtrent  59  jaar  en  [leit]  alhier

begraven verwachten[de] een salijge opstandinge in Christum

Iesus (11)

Nummer 20:

Klein formaat. Weggehakt wapen met op het schild de letters C

en D.

Anno  1728  den  20  april  is  in  [de]  Heere  Gadzaliglijk

ontslapen  den  Eersame  ende  seer  diskreten  Cornelis Douwes
huisman geweest tot Lioesens out in syn 66e jaer ende leit

alhier begraven 

Verwachtende een salige opstandinge met alle gelovingen den

jongste dage(12)

Nummer 21(13)

Groot  formaat.  In  de  vier  hoeken  de  (doods)koppen  en  aan

beide zijden van een weggehakt ruivormig wapen de letters A

en H.

Randschrift:

Anno 1704 den 16 oktober is in de Heere gerust den eersamen

en  discrete  Ate Harckes in  syn  leven  dorps[rechter]  en  
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[ontvanger]  tot  Morra  Out  in  syn  58  jaer  en  leit  alhier

begraven. Onder het wapen:

Anno 1720 den 29 april is in de Heere gerust den eersame Sije
Jans in het 44 jaar sijns ouderdoms en leit alhier begraven.
Met een vers.

Nummer 22:

Klein formaat.

Ao 1817 den 1 november is overleden Siebe Cornelis de Boer in
leven winkelier te Lioessens oud 70 jaren en 4 maanden en

ligt alhier begraven.(7)

Nummer 23:

Klein formaat, vrijwel onleesbaar.

..52 den 26 [maart] ..... [Auc]k Binnesdr huisfrou ..... out
omtrent 2.

..... begraven

Nummer 24(14):

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

Randschrift:

Anno 1619 den 25 februa ..... leden. 

Anno den 12 februari is Beits A..sdr .....
Op de steen:

Anno 1664 den 2. november [is in den Heere] gerust de eerbare

.....  huisfr[ou][van]  Harcke  Wytses out  .....  ende  leit

alhier begraven

Ook:

Anno 1698 den ..... sterf de ee[r]bare ..... Rincks in leven
[huisfrou]  .....  van  Ate  Harckes .....  en  leit  alhier

begraven  verwachtende  den  salyge  opstandinge  in  Christo

J[esu]

Nummer 25:

Erg klein formaat. Onderaan de steen de letters T en D.

Anno  .....  Bauck  Pou[wels]  [huisfrou  van]  .....  Dircks
out ..... iaren ..... begraven

Nummer 26(15):

Groot formaat. In de vier hoeken de (doods)koppen en midden

op de steen een leeg ovaal vlechtwerk.

Randschrift:

Anno 1653 den 6 novembr sterf [de] eerbare Tryntie Iohannesdr
eerst huisfrouwe van  Rieurd Iouckes en daerna van  Schelte
Taeckes out 57 Iaeren en leit alhier begraven.
Met een vers.(16)
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Nummer 27:

Klein formaat.

Anno ..... den 27 febr is in den Heere Godzaliglijk gerust

den eerbare en deughtsame Tettie Jans in leven huisvrou van
Cornelis Douwes en was oud in haar 53e jaar en leit alhier
begraven  verwachtende  een  salige  opstanding  met  alle

gelovigen ten jongsten dage(17)

Ook:

Anno [1783?] den 2 mei is overleden de eerbare ..... Jacobs
in leven huisvrou van Mintie [Wytses] 39 jaaren 3 maanden en
leit alhier begraven (18)

Nummer 28(19):

Klein formaat. Onderaan de steen de letters T en I.

.....  int  leeven  [huisfrou]  van  Typke Gerrits ende  leit

alhier begraven

Nummer 29(20)

Klein formaat. Onderaan de steen de letters T en I.

Anno 1672 den 26 october is in den Heere gerust die eerbaere

frou Tyetske Iansdr  Huisfrou van Rense Rennerts out ontrent
28 jaeren en leit alhier begraven met 1 kindt

Nummer 30:

Klein formaat. Onderaan de steen de letters T en D.

Anno  1696  den  6  maetris  is  in  den  Heere  Godtsalichlyck

ontslapen die Eerbaren Tettie Douwes Iongedochter en was oldt
in haer drie en twintighste Iaer ende leit alhier begraven

verwachtende een salighe opstandinghe met alle gelowijg[en]

(21)

Nummer 31(22):

Groot formaat. Op de steen een groot ovaal aan de buitenkant

versierd  en  binnenin  een  aan  een  lint  hangend  weggekapt

wapen.

Randschrift:

Anno 1687 den 26en Iannvarius is in den Heere gerust den

eersame  Dirck Iacobs out in syn 37 Iaren ende leit alhier
begraven verwachtende een sa[lig]he opstandieghe in Christu

Iesu. Met een vers.

Nummer 32(23):

Klein formaat. Weggekapt wapen.

Ao 1634 den eersten decembr sterf den eersamen Eije Taeckeszn
in  leven  .....  tot  Lieussens  out  ontrent  56  jaar  alhier

begraven. Met een vers.
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Nummer 33(24):

Klein formaat. Onderaan de steen aan beide kanten van een

huismerk de letters M en S.

[Anno] .66[5] [den] 16 .....(25) is in [den Heere] gerust den

eersamen  Me .....  Sybbes out  int  66  Iaer  en  leit  alhier

begraven. Met een vers.(26)

Nummer 34(27):

Groot formaat. In de vier hoeken de (doods)koppen en op de

steen een weggekapt wapen aan een lint. Onderaan de steen de

letters S en S.

Randschrift:

Anno  1678  den  3en  maius  is  in  den  Heere  Gotsalichlicken

ontslapen den eersamen ende seer discreten  Sybberen Minties
zinde geweest ontrent 43 iaeren ende leit alhier begraven

verwachtende een salighe opstandinghe in Christo Iesu.

Ook:

Anno 1726 den 18 novem is in den Here gerust de Erbare Sytske
Sybrens eerst de huisvrou van  Dirk Jacobs ende laeste van

Gerrit Hoites Reitsma out int 66ste Iaar ende leit alhier

begraven

Nummer 35:

Klein formaat. Onderaan de steen de letters I en I

Den  16  febr  1672  is  in  de  Heere  gerust  de  eersame  en

dughtsame jongedochter  Ieke Joukes out omtrent 20 Iaar en

leit alhier begraven.

Nummer 36(28):

Klein formaat. Onderaan de steen aan beide kanten van een

ovaal de letters S en S.

Anno 1636 den 26 juli sterf de eerbare  Syds Sibrensdr de

huisfrou van  Sibren Heerckes out omtrent 66 jaeren en leit
alhier begraven. Met een vers.(29)

Noten:
1. Zie ook steen 15

2. Roorda 49, nummer 8

3. Roorda 49, nummer 11

4. Roorda heeft 1653

5. Roorda heeft 1671

6. Zie steen 26 voor zijn vrouw

7. Dit is de jongste steen in de kerk

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
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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

8. Deze steen ligt gedraaid in vergelijking met de andere

stenen.

9. Dan volgt een weggehakt gedeelte omdat daar later opnieuw

is begonnen met een ander opschrift

10. Genealogische gegevens:

Folkert Douwes, steen nr. 18.
* 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     ,,
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ondertr. te Anjum 10-5-1732 met

Dieuke Sijbes.

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.

11. Genealogische gegevens"

Joucke Binnerts, steen nr. 19.
* rond 1633

†  3-2-1692

getr. met Auckien Heins
Kinderen:

1. Binnert Joukes

getr. met NN

Kinderen:

1. Jouke Binnerts   ged. 26-2-1699 Lioessens

2. Liesbet Binnerts ged. 12-2-1705 

12. Zie ook steen 27. Mogelijk is Cornelis Douwes een broer

van Folkert Douwes, zie steen 18

13. Roorda 49, nummer 5

14. Dit is de oudste steen in de NH-kerk te Lioessens

15. Roorda 49, nummer 4

16. Zie steen 15 voor Rieurd Jouckes

17. Zie steen 20, mogelijk haar man

18. Genealogische gegevens:

Mintie Wijtses, steen nr. 27.
getr. 11-3-1764 te Engwierum met

Swaantje Jacobs
Kinderen:

1. Sieuke ged. 18-10-1764 Engwierum

2. Rinske ged.   7-5-1769 Ee

3. Gertje ged.  3-11-1771 Ee

4. Jacob *      5-7-1774 Ee

5. Wijtse *     8-11-1775 Ee

6. Wijtse *     27-3-1780 Ee

19. Het bovenste deel van deze steen ligt onder de banken

20. Roorda 50, nummer 1

21. Mogelijk een zuster van Folkert Douwes, zie steen 18

22. Roorda 49, nummer 3

23. Roorda 49, nummer 10

24. Roorda 49, nummer 2

25. Roorda heeft 1665 den 16 september en als naam Ment...

Sydbes

26. In 1640 woonde op nummer 9 te Lioessens Mintje Sybes

27. Roorda 49, nummer 1

28. Roorda 48, nummer 16

29. Zie ook steen 5 voor Sibren Heerckes
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EEN HUIS VAN STAND (deel 2)

Bouw- en bewoningsgeschiedenis van De Dijk 16

H. Aartsma en R. Tolsma 

Na de lange periode waarin de familie Bock eigenaar/bewoner

van het pand De Dijk 16 was, breekt de periode Klaver aan.

Deze familie van Dokkumer kooplieden was zeer gezien en leden

van  deze  familie  bekleedden  belangrijke  functies  in  het

stadsbestuur. Zo was Alle Franzes Klaver van 1816-1840 lid van

de  Raad  van  Dokkum,  van  1817-1819,  1821-1822  en  in  1824

burgemeester  van  de  stad.  Na  1824  was  hij  nog  tot  1840

wethouder. Zoon Frans Alles Klaver was van 1852-1867 lid van

de Gemeenteraad en van 1860-1864 wethouder(1).

De familie bezat ook het pand De Dijk 4 en het daarnaast

gelegen pakhuis De Dijk 6, waarover in De Sneuper 48 in het

kader van het kadasterproject Dokkum geschreven is. Omdat De

Dijk  16  beschouwd  kan  worden  als  het  stamhuis  waar  het

familiehoofd  woonde  en  van  waaruit  de  belangrijkste  zaken

werden gedreven, kan De Dijk 16 gerekend worden als “tweede

woning”. Het werd door de familie gebruikt als woning van de

nog niet tot familiehoofd bevorderde oudste zoon of als woning

van het rentenierende oude familiehoofd. In beide gevallen was

het  stamhuis  dichtbij  en  was  overleg/hulp  steeds  op

loopafstand mogelijk. Daarbij lag dit tweede familiehuis toch

ook “op stand”.

Bij  de  verkoop  in  1857  komt  er  voor  het  eerst  ook  een

scheiding  tussen  de  pompmakerij  en  de  woning  van  de

pomp-/mastmakers. De pompmakerij werd voor f 890,- gekocht

door de koopman Jan Bouma en in dit pand is tot zeker 1930 een

pompmakerij  gevestigd  geweest  voor  het  werd  afgebroken  om

plaats te maken voor De Doorbraak. De Dijk 16 zelf werd voor f

1952,- gekocht door Frans Alles Klaver, rentenier en lid van

de Raad van Dokkum.

Klaver pakt de zaak direct flink aan en begint een uitge-

breide renovatie van het oude pand aan het Grootdiep. Een

gevelsteen  houdt  de  herinnering  daaraan  vast:  F.A.  Klaver

junior 1857. Met deze naam wordt Frans Alles Klaver bedoeld,

de drie jaar oude kleinzoon van de koper. 

De gehele voorgevel wordt weggebroken en opnieuw opgebouwd in

de stijl die in het midden van de 19e eeuw gebruikelijk was,

het neoclassicisme. De ingangspartij, de vier stoep-palen met

hek en de dubbele deur met bovenlicht stammen ook uit 1857. De

vier treden tellende stoep was nodig omdat het gehele huis

onderkelderd is waardoor de vloer van de begane grond ongeveer

een meter boven straatniveau ligt. 
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Achter  de  en-

tree  is  een

lange gang met

witmarmeren

tegels  en  een

stucwerk-

plafond.  De

schuiframen

maar  ook  de

schoorstenen,

welke  als  be-

kroning  een

schoorsteen-

bord  hebben,

worden in deze

tijd  ge-

plaatst.

Gelukkig  werd

niet  alles

aangepast  en

zijn  er  nog

vrij veel her-

inneringen aan

het  oude  ge-

bouw  bewaard

gebleven.  De

linker buiten-

muur  is  ge-

maakt  van

Friese  moppen

en  ook  de

eerder genoem-

de  kelder

wijst naar een

oudere  datum.

Dit souterrain

is  via  een

trapje  in  de

kamer  te  be-

reiken en ligt

onder  het

straatniveau.

De voorkamers, zowel onder als boven, hebben een plafond van

balken welke zeker uit de 18e eeuw dateren en de marmeren

schouw in de onderkamer is in Lodewijk XIV-stijl waardoor een

datering rond 1750 mogelijk is. De marmeren schouw van de

bovenkamer  is  in  Lodewijk  XVI-stijl  en  wordt  rond  1800

gedateerd. De bovenverdieping is te bereiken via een fraai,

geheel uit houten panelen bestaand, trappenhuis dat door  
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Klaver  in  1857  is  aangebracht.  In  het  huis  zijn  nog  een

aantal details te vinden waarvan de oudste uit de 17e en de

jongste  uit  de  20e eeuw  stammen.  Samen-vattend  kan  worden

gesteld dat zeker vanaf 1600 op deze plaats een huis heeft

gestaan dat rond 1750 en in 1857 is aangepast aan de eisen

van die tijd(2).

Frans Alles Klaver was sinds 1813 getrouwd met Sytske Sjoerds

Gorter  waarbij  hij  drie  kinderen  kreeg  die  de  volwassen

leeftijd  bereikten.  Sytske  heeft  niet  meer  in  De  Dijk  16

gewoond, zij stierf al in 1852. 

Klaver  zelf  stierf

in 1876 waarna zijn

zoon  Alle  Franzes

Klaver  met  de

kinderen  van  de

overleden  dochter

Werdine  Klaver

(getrouwd  met  Anne

Posthuma)  en  de

kinderen  van  de

eveneens  overleden

dochter  Saapke

Klaver (ook eens ge

trouwd  met  Anne  Posthuma)  komen  tot  een  boedelscheiding

waarbij Alle Franzes Klaver De Dijk 16 krijgt toegewezen,

geschatte waarde van het huis is f 5250,-. Hij wordt ook de

nieuwe bewoner(3).

Alle Franzes Klaver moet zich helemaal hebben toegelegd op

zijn koopmanszaak, hij heeft althans nooit deel uitgemaakt

van de Raad van Dokkum zoals zijn vader voor hem en zijn zoon

na hem. Hij was in 1849 getrouwd met Maria Elisabeth van der

Werff waarbij hij een zevental kinderen kreeg. Als hij in

1887  sterft,  wordt  er  een  inventaris  en  boedel-scheiding

opgemaakt waarbij zijn weduwe De Dijk 16 krijgt toegewezen

(het huis wordt daarbij geschat op f 4000,-) en oudste zoon

Frans Alles Klaver De Dijk 4/6. Hij zal de koopmanszaak van

de familie voortzetten. De andere kinderen worden door hem

uitgekocht, terwijl een gedeelte van de erfenis onverdeeld

wordt gelaten(4). Een paar jaar later sterft ook de weduwe

Maria Klaver-Van der Werff en volgt er opnieuw familieberaad.

Besloten wordt om deze keer alles te verdelen; een inventaris

wordt opgemaakt waarin tientallen obligaties worden opgesomd

en zeven huizen. Het totaalbedrag beloopt f 125.581,-, een

kapitaal bedrag voor die tijd(5). Het huis De Dijk 16 valt

eigenlijk buiten de verdeling want de weduwe Klaver had bij

testament bepaald(6) dat haar ongetrouwde dochters tot hun

huwelijk het vruchtgebruik zouden hebben van f 10.000,- en de

ongetrouwde Sytske Klaver zou het huis mogen bewonen. Het

ligt  voor  de  hand  dat  zij  er  
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steeds  had  gewoond  met  haar  moeder  en  dat  daardoor  deze

regeling totstand was gekomen. Toen Sytske op 15 oktober 1896

trouwde  met  Anne  Hendriks  Gorter  werd  een  dag  later  al

opnieuw door de notaris een bezoek aan de familie gebracht en

krijgt het “jonge” echtpaar (hij was 52 en zij bijna 40 jaar,

het was zijn derde huwelijk: eerder trouwde hij met Yefke

Gorter  (+  1886)  en  met  Aaltje  van  der  Veen  (+1889  te

Groningen) de beschikking over het huis aan het Grootdiep

waarvoor zij de anderen schadeloos moeten stellen (de waarde

is f 4700,- met de achtergelegen steeg met bleek) (7).

Ook Gorter was van

beroep  koopman

zodat het huis nog

steeds  “van  stand”

was. Hij staat ook

als  vlashandelaar

te  boek.  Lang

hebben  Anne  Gorter

en  Sytske  Klaver

niet samen van het

uitzicht kunnen ge-

nieten  want  op  11

september  1902

sterft  Anne  Hen-

driks Gorter. 

Dan breekt een wat vreemde episode aan. Hoewel Sytske per

testament(8) wordt aangewezen als vruchtgebruikster moet zij

het huis toch verlaten. De reden is niet duidelijk, het ligt

immers voor de hand dat zij in haar geboortehuis zou mogen

blijven wonen. Niets is minder waar en zoon Hendrik Gorter,

commies  ter  PTT  en  dochter  Klaaske  Gorter,  getrouwd  met

Johannes H. van der Veen, likeurstoker, verkopen in mei 1903

het huis voor f 3500,- aan Albert van der Woude. Sytske moet

verhuizen en in 1920 gaat zij naar Groningen.

Albert  van  der  Woude

was  van  1864  tot  1896

hoofd  aan  de  Staats-

school te Oosternijkerk

voor  hij  naar  Dokkum

verhuisde. Hij was van

1903 tot 1906 wethouder

van  de  stad.  Van  der

Woude  was  in  1861  te

Ternaard  gehuwd  met

Reinskje  Kuipers,  af-

komstig  van  Surhuizum.

Van  der  Woude  was  al

bijna 70 jaar toen hij 
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in het pand De Dijk 16

kwam.  Hij  zou  er  tot

zijn  dood  in  1916

blijven wonen, 82 jaar

oud. Vrouw Reinskje was

ook  al  82  jaar  toen

zijn  1917  nog  eens

verhuisde  naar  Witmar-

sum.

Het  huis  aan  De  Dijk

kwam voor f 3742,- in

handen van Jan Wiemers

alweer een koopman. Bij

de  koop  werd  bepaald

dat voor f 40,- moesten

worden overgenomen:

“overgordijnen, stokken

en  knoppen  in  de

beneden  voorkamer,  de

gaslampen in de boven-

voorkamer,  in  de

achterkamer  en  in  de

gang,  het  gaskookstel

in  de  keuken,  de

vloerzeilen  in  de

achterbovenslaapkamer

en beneden in den gang

en  de  spiegel  in  de

groote  bovenvoor-

kamer”(9).

Jan Wiemers was in 1906

te Dokkum getrouwd met 

Sjoukje Kemp. Ze waren beiden afkomstig van Dokkum. Volgens

een  advertentie  in  het  officieel  programmablad  van  het

Concours Hippique te Dokkum op 30 augustus 1938 was Wiemers

de  man  achter  de  Dokkumer  Mineraalwaterfabriek  en  tevens

agent van Amstel Bier in de stad.
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Het pand blijft tot 1961 in bezit van de heer Jan Wiemers en

wordt  steeds  door  hem  en  zijn  vrouw  (overleden  in  1943)

bewoond. In 1961 verlaat Wiemers het huis en is hij en zijn

familie bereid het huis te verkopen aan de gemeente Dokkum.

In de Raad ontspint zich een discussie zoals in de aanhef van

deel 1 van dit artikel is vermeld. De gemeente koopt De Dijk

16 in juli (de heer Wiemers is intussen in juni op 85-jarige

leeftijd overleden) voor een bedrag van f 8075,-(10).

In het begin blijft de mogelijkheid open dat het pand alsnog

gesloopt zal worden, maar naderhand wordt duidelijk dat dit

karakteristieke pand op dit cruciale punt in de binnenstad

bewaard dient te worden. Die gelegenheid dient zich in 1977

aan als de heer Jan van der Werff bereid is aan de gemeente

Suupmarkt 2-4 te verkopen als huisvesting voor Sociale Zaken

en daartegenover het huis De Dijk 16 van de gemeente wil kopen

om er te gaan wonen.

Dit is een aanlokkelijk voorstel voor de gemeente die al lange

tijd worstelt met gebrek aan huisvesting van de gemeentelijke

diensten in het stadhuis. Daar het pand Suupmarkt 2-4 direct

aansluit bij het stadhuis is dit een unieke gelegenheid. De

heer Van der Werff heeft wel een voorwaarde aan deze ruil

verbonden:  de  gemeente  moet  het  pand  De  Dijk  16  in

gerestaureerde  toestand  afleveren.  Dat  betekent  dat  de

gemeente  voor  f  232.125,-  een  restauratie  moet  uitvoeren.

Eventuele hogere kosten komen voor rekening van de koper. De

uiteindelijke verkoop, na de langdurige restauratie, vindt in

januari 1980 plaats en betreft een bedrag van f 187.500,-(11).

Jan  Cornelis  van  der  Werff,  grossier  in  levensmiddelen  en

handelaar in koffie en thee, was in 1951 getrouwd met Maria

Rippen, geboren te Akkrum. Dit echtpaar verruilt in 1980 de

Suupmarkt voor De Dijk en brengt er enige rustige jaren door

tot  Jan  van  der  Werff  op  Tweede  Kerstdag  1991  komt  te

overlijden. Zijn vrouw overlijdt in november 1995 en dan wordt

het pand een aantal keren in de krant te koop aangeboden. 

Nieuwe eigenaar voor f 260.000,- wordt Henricus J.A. Popma,

juwelier/antiquair, in 1968 gehuwd met Neelie Veenstra. Dit

echtpaar  bewoont  dit  “huis  van  stand”  tot  op  de  dag  van

vandaag.

Bewoners:

1711 Minne Lourens, mr. mast-/pompmaker

1721 Rykjen Popkes

1723 Hendrik Jans

1729 Alle Minnes, mr. mast-/pompmaker

1730 Pyter Jans

1731 Hendrik Jansen

1733 Claes Folkerts
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1735 Thijs Sijverts

1739 Dirk Rienx

1740 Roeloff Jans

1741 Jan Harmens Bock, mr. mast-/pompmaker

1753 Erven Jan Harmens Bock

1755 Harmen Jans Bock, mr. mast-/pompmaker

1787 Freerk Harmens Bock, mr. mast-/pompmaker

1820 Klaas Freerks Bock, mr. pompmaker

1828 Aaltje Klazes Visser, wed. K.F. Bock, pompmakersche

1831 Jan Hendriks Aikema, pompmaker

1844 Aaltje Klazes Visser, wed. J.H. Aikema, pompmakersche

1857 Frans Alles Klaver, rentenier

1876 Alle Franzes Klaver, koopman

1887 Maria Elisabeth van der Werff, wed. A.F. Klaver

1890 Sytske Klaver

1896 Anne Hendriks Gorter, koopman

1902 Sytske Klaver

1903 Albert van der Woude, gepens. schoolhoofd

1916 Jan Wiemers, mineraalwaterfabrikant

1961 Afdeling Burgerzaken Dokkum

Afdeling Sociale Zaken Dokkum

1980 Jan Cornelis van der Werff, grossier

1996 Henricus J.A. Popma, juwelier-antiquair

Noten:

1. H.T. Obreen, Dokkum, Naamregisters

2. Gegevens afkomstig van huidige bewoner H.J.A. Popma

3. RAF, Arch.26, Not. Arch. F.J. van Slooten, dd 19-12-1876

4. RAF, Arch.26, Not. Arch. L.W.van Kleffens, dd 11-5-1887

5. RAF, Arch.26, Not. Arch. J. Feenstra, dd 1-3-1891

6. RAF, Arch.26, Not. Arch. J. Feenstra, dd 9-11-1887

7. RAF, Arch.26, Not. Arch. J. Feenstra, dd 16-10-1896

8. RAF, Arch.26, Not. Arch. Ypma Holwerd, dd 30-10-1896

9. RAF, Arch.26, Not. Arch. S.P. Groenier, dd 1-11-1916

10. Raadsnotulen 30-3-1961, bijlage 12

11. Raadsnotulen 29-12-1977, bijlage 6, agendapunt 5

12. Arch. Hypotheekbewaarder, notaris K.D.de Vries, 25-1-1980
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RIJTUIGEN  ROND  1800  (FRANSE  TIJD)

IN WESTDONGERADEEL, deel II.

B.R. VAN DER LEIJ

Zoals 1k in deel I al vermelde, gaat het in deze periode grofweg cm een viertal

typen rijtuigen, waarbij  de hoogte van de belasting afhankelijk was  van het

aantal paarden.

In de jaren 1303 t.e.m. 1803 wordt meestal volstaan met de aanduiding “open

wagen(tje)” en niet meer het type.

Ook vinden we vaak de vermelding “dito” en in 1805 “Ut Stipra” (als vorige) -

Helemaal betrouwbaar zijn de gegevens ~n deze jaren over bet type rijtuig dus

niet.

Er werd nogal eens van type rijtuig gewisseld (verkoop?). Ook heb ik de indruk

dat meerdere personen ever zowel een phaëton als een chais beschikten maar

per jaar maar veer  één,  afhankelijk van het aantal paarden, belasting betaalde.

De belastingverhoging vanaf 1803 t.e.m. 1805 van “de tiende” heb ik  bij  de

overzichten per dcrp niet vermeld maar was er wel degelijk.

Verder zijn er dan nog een aantal gegevens, die veer genealogie belangrijk zijn,

zoals b.v. wanneer de vrouw weduwe werd en vermelding van achternaam.

Tot  slot:  Binnen Westdorxgeradeel  werd  natuurlijk  oak  wel  van woonplaats

gewisseld. Zo komen enkele personen op meerdere dorpsoverzichten veer.

Dan hierbij het overzicht van de drie typen rijtuigen over de periode 1796 t.e.m.

1805 in Westdongeradeel per dorp en per ]aar. Het geeft ens een goed overzicht

van de aantallen rijtuigen in die periode.

Noot: Bij de Phaeton staat een enkele keer ±  vermeld. Het
qaat hier dan om een rijtuig waarbij bet onduidelijk

is om welk type bet gaat.

Veer een volgende keer overzichten per dorp van eigenaren en

              hun rijtuigen.
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Wat zit er in GenLias?

Het  zoeksysteem  GenLias,  te  raadplegen  op  het  RAF  en  via

Internet, wordt voortdurend aangevuld. Wat Friesland betreft

zijn alle huwelijksakten van de Burgerlijke Stand ingevoerd

en  een  groot  deel  van  de  overlijdensakten.  Een  achttal

gemeenten wacht nog op invoering (waaronder Dokkum!) waarbij

dient te worden opgemerkt dat nog een honderduizendtal akten

wacht op controle. 

Het volgende grootschalige project waaraan wordt gewerkt is

de invoering van de geboorte-akten van de Burgerlijke Stand.

Voor de gemeenten Oost- en Westdongeradeel en Dokkum worden

de gegevens ingevoerd door een zestiental vrijwilligers, die

op het Streekarchivariaat driftig zitten te typen wat over

enige tijd over de gehele wereld via Internet beschikbaar zal

komen.

Ook wordt er al gewerkt aan het invoeren van de gegevens uit de klappers die het FAF

de laatste jaren heeft samengesteld van de kerkelijke archieven en nedergerechten. 

Over niet al te lange tijd kan genealogisch onderzoek grotendeels thuis achter de 

computer gedaan worden!!
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DE FETZE-FONTEIN TE DOKKUM

G.I.W. DRAGT

Bij onderzoek naar de drinkwatervoorziening in onze gemeente

vroeger in het kader van de expositie “Sâlt Wetter - Swiet

Wetter”  in  museum  ‘t  Fiskershúske  te  Moddergat,  kon  ik

natuurlijk niet heen om de openbare pompen die Dokkum rijk

is. Het bleek mij, dat we er trots op mogen zijn, dat er in

Dokkum twee van die mooie pompen bewaard zijn gebleven, want

in de noordelijke provinciën tref je ze nog nauwelijks aan.

Workum heeft er nog enige bijvoorbeeld en ook het Groningse

Eenrum,  maar  verder  zijn  er  weinig  originele  stads-  of

dorpspompen te vinden. Voor wat de Fetze-Fontein betreft, kon

ik door archiefonderzoek de nodige nieuwe feiten naar voren

halen  en  eens  te  meer  ondervond  ik,  hoe  spannend  en

interessant dergelijk onderzoek soms kan zijn.

Tot nu toe was er het volgende over bekend, met name uit het

boek:  Eerste deel van Eenige Aantekeninge van ‘t geene tot

Dockum is voorgevallen, sedert een Jare X na de geboorte en

Menschwerdinge  onzes  Saligmaker  Jesu  Christij  uit

verscheijdene oude Schriften bijeengesteld door J.D. Smedema

Anno MDCCXVII  (1717). Het handschrift is bijgewerkt tot en

met 1735.

Bij hem lezen we: 

“1712:  voor  de  Fetze-fontein  is  een  ringmuur  gemaakt.”.

Tegenwoordig  wordt  de  pomp  gekenmerkt  door  een  vrij

eenvoudige,  houten  opbouw  met  een  mooie  koperen  spuwer,

komend  uit  een  leeuwenkop.  Op  een  zandstenen  schild,  dat

erbij hoort, is uitgebeiteld: “Dit is de Fetze Fontein anno

1712”. Kennelijk is de steen dus aangebracht naar aanleiding

van de constructie van een ringmuur om de fontein in dat

jaar. 

Zes jaar later was er al weer aanleiding om werkzaamheden aan

de  fontein  te  laten  verrichten.  Smedema  meldt:  “1718:  In

januari  heeft  de  brouwersgilde  de  Fetze  Fontein  laten

uitdiepen om water te verkrijgen voor de brouwerijen. Er was

anders geen vers water te krijgen”. 

Verder meldt Smedema er niets meer over.

Bij de doorbraak van de huizenrij aan de oostkant van het

kloosterterrein, ongeveer op de plaats waar sinds 1998 de 

81



nieuwbouw van de VVV gerealiseerd is en waar nu ook de opbouw

van de Fetze Fontein een nieuwe plaats heeft gevonden, vond

men  in  1934  onder  het  afgebroken  pand  een  zeer  grote,

gemetselde waterbak of veeleer waterkelder. 

Deze  verschilde  nogal  van  het  type  dat  men  soms  onder

voorname  burgerwoningen  of  boerderijen  kan  aantreffen,

doordat het weliswaar gemetselde wanden en plafond in de vorm

van een tongewelf had, maar niet een gemetselde vloer. Hier

is veel over geschreven, vooral in 1934, o.a. door de bekende

theologisch hoogleraar Titus Brandsma.

Aan de waterkelder grensde een uit losgestapelde bakstenen

putcilinder,  waarop  toentertijd  de  Fetzepomp  stond.  O.a.

testte men de waterkwaliteit van de put en van de kelder. Het

bleek, dat het putwater nogal wat zouter was dan het water

van een pomp even verderop en bovendien erg hard. 

Het water uit de kelder daarentegen, dat de gelegenheid had

gehad om enige tijd ‘te bekomen’ en bovendien gefilterd was

door lagen opgestapelde dakpannen, was zoeter en zachter. Er

werd  geconcludeerd,  dat  dit  mogelijk  het  geheim  van  de

waterkelder bij de putcilinder verklaarde. Put en pomp werden

vanwege het zandstenen schild in 1712 gedateerd.

Wat  niemand  bij  de  beschouwingen  over  het  raadsel  en  de

oorsprong van de Fetze Fontein betrok, waren de gemeente-

verslagen. Zelf zou ik er ook nooit aan gedacht hebben om

daar in dit kader aandacht aan te besteden, als ik niet een

passage  tegengekomen  was  in  een  Friese  reisgids  uit  1877

waarin sprake was van twee Fetzepompen naastelkaar. 

Nu  zijn  er  plattegrondtekeningen  uit  1843  van  gemeente-

eigendommen bewaard gebleven (inv. archieven Obreen nr. 1573)

en daar komt maar 1 Fetzepomp op voor. Als er al twee geweest

waren,  moest  ik  dus  voor  1843  zoeken,  en  bingo:  in  de

gemeentelijke verslagen uit 1837 lezen we het volgende:

(Inv. streekarchief nr. 776: Notulen van de raad 1836-46,

jaar 1837). Vervolgens berigt de Burgemeester der Vergadering

dat er thans zich de gelegenheid aanbood, om uit de hand aan

te koopen, een huisje of timmerwinkel en erve cum annexis,

staande en gelegen te Dokkum op de fetze Straat in wijk A

geteekend No. 75, waarin zich bevond de zoogenaamde Fetze-

fontein / waarschijnlijk verbasterd van Bonifacius Fontein /

zijnde eene groote door boogen en gewelven opgetrokken diepe

bron  of  welput,  volgens  overlevering  afkomstig  van  het

voormalig  klooster  van  Bonifacius,  althans  gelegen  aan  de

noordzijde van de plaats, waar voorheen dit klooster zich

bevonden heeft.

Dat Burgemeester en Wethouders het van groot belang voor de

Ingezetenen der stad achtten te zijn, dat deze bron die door 
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de armoedige omstandigheden van den eigenaar van het huisje

thans in een zeer vervallen toestand zich bevond, onder het

beheer van het stedelijk Bestuur werd gebragt en een eigendom

van de Stad mogte worden; daar dezelve het gansche  jaar

door, van genoegzaam en uitmuntend water is voorzien, opdat

dezelve zoude kunnen worden ingerigt, ten algemeenen nutte en

gebruike en de ingezetenen daardoor in de gelegenheid zouden

kunnen worden gesteld om zich steeds kosteloos van zuiver en

uitmuntend water in ruime mate te kunnen voorzien hetwelk tot

hiertoe  tegen betaling aan den eigenaar en thans niet dan

gebrekkig, bij den dikwijls reddelozen toestand van de daarin

nog aanwezige pomp, konde geschieden; Alwaarom UED Achtb. uit

naam van het dagelijksch Bestuur voorstelde, om van de zich

thans  aanbiedende  gelegenheid  tot  aankoop  van  het

vorenstaande gebruik te maken en door deze vergadering alzoo

te worden geautoriseerd om onder nadere approbatie van Zijne

Majesteit  deze  aankoop  doen  tegen  eenen  billijken  prijs

bijvoorbeeld van f 400,= ad f 500,=.

Waarop  gedelibereerd  zijnde  en  volkomen  deelende  in  het

gevoelen  van  het  dagelijks  bestuur,  ten  aanzien  van  het

groote belang en nut dezer aankoop voor de Ingezetenen dezen

Stad:

Is geresolveerd het dagelijksch Bestuur te magtigen en zooals

geschiedt door dezen, onder nadere approbatie van Zijne M.

den  Koning  tot  de  aankoop  van  vorengemelde  vastigheden

desnoods  voor  een  som  van  f  500,=  en  tot  inrigting  van

vorengemeld einde.

De Raad schrijft vervolgens een brief aan Binnenlandse zaken

op  4.2.1837  en  deze  geeft  toestemming  tot  aankoop  op

9.3.1837.

In  de  jaarrekening  van  Dokkum  over  1837  (aanwezig  RA

Leeuwarden) staat het volgende:

Betaald aan Sippe Meints Heerenga alhier eene somma van 400

gulden ter voldoening van de koopschat van een Timmerschuur

met Tuin en groote Bron of Welput, de Fetze Fontein genaamd

binnen deze stad en door het Plaatselijk Bestuur voor Rek.n.

deze stad aangekocht blijkens een gekwiteerd mandaat hierbij

overgelegd onder N0. 286.

Voorts:

Betaald aan Mr. A. van Slooten alhier in qlt als Notaris in het

 kanton Dockum eene somma van 29,96 wegens kosten gevallen op de 

door deze Stad aangekochte Bron of Welput de
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Fetze Fontein genaamd in deze Stad blijkens een gekwiteerd

mandaat hierbij overgelegd onder no. 287.

Voorts:

Betaald aan Onderscheidene Personen in deze stad eene somma

van  84,19  wegens  verdiend  arbeidsloon  van  het  droogmaken,

uitgraven en planering der zoogenaamde Fetze Fontein in deze

stad, blijkens negen gekwiteerde mandaten hierbij overgelegd

onder No. 288 a-i.

Voorts:

Betaald aan J. van der Wijngaart te Leeuwarden eene somma van

336,63  wegens  het  leveren  van  Twee  Loden  pompen  met  de

daarbij behorende pijpen, en twee kopen sneppen met leeuwe-

koppen  enz.  tot  de  bron  of  Welput  de  zoogenaamde  Fetze

Fontein in deze stad blijkens een gekwiteerd Mandaat hierbij

overgelegd onder nr. 289.

De kosten van aankoop en planering eene Totale Uitgaaf omtrent de zoogenaamde Fetze 

Fontein de somma van 450,78.

Er  is  dus  in  1837  flink  gesleuteld  aan  de  vermoedelijk

oeroude Fetze Fontein. Het moet een hele klus zijn geweest om

een flinke bron eerst droog te leggen en dan als het ware te

kanaliseren.  Kennelijk  heeft  men  op  zekere  diepte  een

balkenlaag aangebracht en daaroverheen een metersdikke laag

aarde gestort. Twee putcilinders van losgestapelde bakstenen

werden in verbinding gebracht met de reeds aanwezige kelder,

die als groot waterreservoir diende. 

Bij Dokkumers zette de herinnering hieraan zich vast en men

bleef de gedegenheid van deze hele constructie wantrouwen. En

juist vanwege deze vrees voor verzakking liet de gemeente in

1934 een sleuf graven rondom de pomp en werden put en kelder

leeggepompt.

Op zeker moment is een van de twee pompen buiten gebruik

gesteld en de vaas daarop verdween naar de gemeentedepots. In

1984, toen de zogenaamde Bonifatiuspomp werd geïnstal-leerd,

was er daarom een mooie vaas over om die pomp te bekronen.

Door dit alles is nu bekend, dat de pomp zelf, dat wil zeggen

de houten opbouw en de koperen leeuwenspuwer, met daarop de

tweedehands  aangekochte,  18de  eeuwse  zandstenen  vaas  als

bekroning  in  1837  gemaakt  zijn  door  de  Leeuwarder

stadsloodgieter J. van der Wijngaart. En dus niet in 1712,

zoals steeds werd aangenomen.

Bovendien  hebben  er  oorspronkelijk  twee  identieke  pompen

gestaan,  gedurende  slechts  enkele  jaren,  hetgeen  daarna

geheel in de vergetelheid is geraakt.
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RJOCHT IS RJOCHT (deel2)

R.H. Postma

(Foar de ynlieding sjoch De Sneuper 49: maart 1999)

Jan Styntjes oftewol Jan Wytses.
Yn it jier 1751 moast Jan Styntjes, ek wol Jan Wytses neamd,

foar it gerjocht komme. Dat gerjocht wie Het Hof van Friesland

te Ljouwert. Hy wenne yn Kollumersweach mar wie yn Aldwâld

berne.

De oanklacht tsjin Jan is de folgjende:

-dat hy al in oantal jierren mei Catharina Jans út Grins yn

ien hûs wennet, sûnder dat se troud binne;

-dat Catharina in bern krige hat en dat hy Jan dêr de heit fan

wêze moat;

-dat Catharina al troud wie doe't se yn Grins wenne, har man

libbet ek noch;

-dat  hy,  Jan,  goed  twa  jier  lyn  by  Egbertje  Tjeerds  te

Kollumersweach oan de doar west hat;

-dat er dêr mienskip mei har hân hat en dat soks sjoen is

troch Tjamke Jans;

-dat dyselde Egbertje Tjeerds kessens stellen hawwe soe yn

Kollumersweach;

-dat Egbertje Tjeerds altyd dronken is en drinkt en sûpt;

-dat Egbertje Tjeerds oan Tjamke in doek fan in daalder jaan

soe as dy net fierder fertelle soe wat se sjoen hie mar dat se

dy doek nea jûn hie;

-dat Bruin Gosses te Burgum in skoftsje lyn út syn heidehûske

miste: wat itensguod - in pot mei sawat 3 pûn smoar, wat bôle,

bûter en tsiis;

-dat hy fierders noch in tafelblêd, in metalen potsje en in

eken schabiltje miste;

-dat it slot fan de doar fan it heidehûske sloopt wie en

letter weromfûn;

-dat de fertochte in hiel skoft by it heidehûske omstrúnd hie;

-dat er letter it schabiltje op 'e Sweach ferkocht hie;

-dat de fertochte moai wis stellen hat.

Likegoed wit de rjochter net genôch bewizen by inoar te krijen

want Jan Styntsje/Wytses wurdt frijsprutsen.

Dochs wurdt al dúdlik dat er him net alhiel neffens de regels

gedraacht en soms mei frjemde maten omslacht. Sadwaande stiet

er op 6 april fan it jier 1754 wer foar de rjochters fan Het

Hof van Friesland te Ljouwert. en dizze kear is er de sigaar:

Jan Wytses út Aldwâld en Alle Sjoerds út Kollum binne beide 
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finzen. Se hawwe foar it ferhear west en it folgjende bekend:

dat se by nacht troch it fjild gien binne en by dizze en gene

oan it biddeljen west hawwe. Op 5 febrewaris fan dit jier

binne se de jûnes omtrint 9 oere by it hûs fan Idzert Fockes

ûnder Kollum oankommen. Se hawwe oankloppe en om in "aalmoes"

frege. Dêrnei binne se nei it hûs fan Hendrik Pytters, ek

ûnder Kollum wenjende, gien. It sil sawat healwei tsienen west

hawwe, dat se dêr wiene. By dy man oankommen hawwe se ek om

ien en oar frege.

Werom nei Jan Wytses en Alle Sjoerd:
It gerjocht fynt dit kwealike saken en feroardielet harren om

troch de skerprjochter op it skavot brocht te wurden, dêr

sille se strang gisele wurde. Fierders wurde se út Fryslân

band foar de tiid fan 3 jier. Se moatte Ljouwert ferlitte

foardat de sinne ûndergiet, se moatte Fryslân ferlitte foardat

der trije dagen om binne. As se werom komme foardat dy 3 jier

om is, sille se wer de klos wêze!

It liket derop dat Jan Wytses wat ûnnoazel wie of hiel brutaal

want op 6 desimber fan it jier dêrnei stiet er wer foar de

hearen rjochters.

Dizz' kear begjint it stik dermei dat er yn april fan it jier

dêrfoar al straft wie. Likegoed is er foardat de 3 jier om

binne, werom kommen.

En dat net allinne: op snein 16 novimber fan dit jier hat er

te Bakkefean yn it hûs west fan Bauke Boeles, feanbaas en

komelker. Dat  Bauke en  syn frou  beide net  thús wiene.  De

finzene hat  de kram  mei it  hingelslot deroan  út it  kezyn

lutsen, sadwaande koed er binnen komme. Hy is doe yn de keamer

gien en hat ferskate saken stellen: trije doeken dy't op in

kiste leine; in manlju's himd mei sulveren knopen út in kast;

in froulju's boarstrok mei damasten mouwen ek mei sulveren

knopen deroan; in nij stik doek dat net blikt wie sawat 12

jellen lang; noch trije froulju's skelken en efterhûs ek noch

in froulju's skelk.

De deis dêrnei om in oere as 9 is Jan Wytses by it hûs kommen

fan  Martien  Wijgers  te  Surhústerfean.  Hy  hat  har  ferskate

saken  te  keap  oanbean  en  sy  hie  wol  belang  by  de  trije

skelken, it stikje nij doek, en de froulju's boarstrok. Se

kocht se foar acht gûnen, twa stuorren en in fjirde part tee.

Op dat stuit hie se allinne gjin jild yn 'e hûs en frege oft

er it guod lizze litte woe en de oare deis werom komme.Dan soe

se it jild hawwe en Jan Wytses betelje.

Doe't er de oare deis werom kaam, hie se it jild noch net en

sei  tjsin  Jan:  "Kinst  it  guod  wol  oan  Bauke  Johannes

ferkeapje". Hy krige it spul skynber net werom en de grûn

waard him te hyt ûnder de fuotten sadat er ôfsette, de kant

fan Grinslân út.
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Mar  noch  mar  krekt  bûten  Surhústerfean  waard  er  oanhâlden

troch gerjochtstsjinners fan Achtkarspelen. It manlju's himd

hied er sels oan en moast er út dwaan. Alle oare guod moast er

ek ôfstean oan it gerjocht. Bauke Boeles kaam út Bakkefean en

seach skoan dat it syn guod wie, dêrom krige dy alles werom.

It Hof fynt dit in tige slimme kwestje dy't net sûnder straf

bliuwe kin. Dêrom sil er wer troch de skerprjochter op it

skavot brocht wurde. Hy wurdt op en nij gisele, wurdt wer foar

trije jier út Fryslân band, de tiid fan syn eardere ferbanning

komt der noch by op. Jan Wytses mei de earste 4 1/2 jier net

wer yn Fryslân werom komme.

Jildert Ennes.
Yn 1810 spile der wer in saak foar Het Hof van Friesland; it

wie de Frânske tiid en Loadwyk Napoleon wie kening fan ús lân.

Dêrom stiet der boppe it stik ek:

In naam des konings, alzoo den Hove van Vriesland:

Uit  de  confessie  van  Jildert  Ennes,  geboren  te  Oudwoude,

woonachtig te Dockum, oud achtentwintig jaren, tegenwoordig

gevangene  en  anderzins  genoegzaam  gebleken  is,  dat  de

gevangene met eenige andere personen afspraak gemaakt hebbende

om het pakhuis in huur bij Pieter Westra, meesterbakker, en

bij Sjoerd Aukes de Boer, oliemolenaar, beiden te Dockum, te

bestelen.

Zich ook werkelijk met die personen in den voornacht tusschen

den 21 en 22 van lentemaand 1810 begeven heeft naar gemelde

pakhuis,  en  door  een  venster  in  het  zelve,  hetgeen  wel

geschoteld zijnde, door middel van een beitel opengebroken is,

naar binnen geklommen is. Dat de gevangene en medepligtigen

vervolgens ieder een zak met koolzaad gevuld hebben, die zij

na  zulks  geborgen  hebben  in  het  secreethuisje  achter  de

huizinge van de medegevangene Berend Harmens.

Dat zij voorts voor de tweede keer naar het gemelde pakhuis

gegaan zijn en vandaar nog drie zakken, namelijk twee met weit

en een met koolzaad gevuld, gestolen en naar de vorengenoemde

plaats gebragt hebben.

Dat zij vervolgens voor de derde reize naar het pakhuis gegaan

zijn en ongeveer een vierendeel weit gestolen hebben.

Dat zij te dier tijd afgesproken hebbende op anderen nacht wederom 

dat pakhuis te bestelen, ten gevolge daarvan op den avond van den 

24 van de lentemaand 1810 zigh wederom tesamen naar hetzelve begeven 

en na door het voorheen opengebroken venster ingeklommen te zijn, 

weder vier zakken koolzaad vandaar gestolen hebben, die zij naar 

de reeds meergemelde bergplaats gebragt hebben
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Dat de gevangene al de gestolen weit en het gestolen koolzaad

van  de  overige  medeplichtigen  gekocht  hebbende,  hetzelve

geplaatst  heeft  in  het  huis  van  den  medegevangene  Berend

Harmens.

Al het welk zijn zaken van kwaden gevolge en daarom anderen

ten exempel niet behoort te blijven ongestraft, zoo is 't dat

het  voorschrevene  Hof  op  alles  gelet  en  geconsidereerd

hebbende het geen men in dezen behoort te considereren, in den

naam  en  van  wegen  Zijne  Majesteit  den  Koning,  den  den

voornoemden gevangene heeft gecondemneerd en condemneert hem

bij dezen omme bij den scherpregter op het schavot geleidet,

aldaar welstrengelijk gegeeseld, gebrandteekend en na zulks

door de dienaren van de Justitie gebragt te worden in het

Lands Tucht en Werkhuis om aldaar te werken den tijd van vijf

jaren.

Bant den gevangene voort ten eeuwigen dage uit het Koninkrijk

Holland,  te  ruimen  de  stad  Leeuwarden  binnen  's  daags

zonneschijn, het Departement Vriesland binnen den derden dage

en het Rijk binnen veertien dagen zonder ooit deze weder in te

mogen komen.

Den 25st der Bloemmaand 1810
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INGEKOMEN BOEKEN

R. Tolsma

De laatste tijd heeft een aantal leden de vereniging ver-

blijd met het aanbieden van boekwerken waarin resultaten van

hun  onderzoek  zijn  gepubliceerd.  Omdat  veel  van  deze

boekwerken niet voor iedereen verkrijgbaar zijn, wordt hier

in het kort de inhoud vermeld.

* Parenteel van Marten Hendriks en Antje Jans Kampstra, een
schippersgeslacht uit Ternaard, door Piet Terpstra, Dalen.
De  parenteel  begint  met  Marten  Hendriks,  arbeider  in

Ternaard, geboren rond 1730, getrouwd in 1756 met Antje Jans

en  hun  zeven  kinderen:  Antje,  Geertje,  Sibbeltje,  Jantje,

Hendrikje, Pietie en Sjoertie. Aangezien het een parenteel

betreft worden alle bekende nakomelingen van genoemd echtpaar

in het boek verwerkt. Hoofdmoot daarbij zijn de nakomelingen

van  Geertje  Martens  Kampstra  getrouwd  met  Pieter  Jans

Kampstra.  Het  grootste  deel  van  dit  boek  wordt  in  beslag

genomen door leden van de Kampstra-familie maar wie zoekt

naar families Meijer, Nutma, Seepma, Teitsma, Terpstra of Van

der Veen komt aan zijn trekken. Verrassend is het als blijkt

dat  drie  van  mijn  buurjongens  (Kooistra)  in  het  boek

voorkomen. Zoiets verwacht je niet.

Gegevens:  A-4  formaat,  101  bl.,  registers  op  beroepen,

familienamen, kerken, voornamen en plaatsen. Het betreft een

in Haza-Data 7.2 gemaakt document. De beschrijving beperkt

zich tot genealogische gegevens.

Kwartierstaat van Harmen Gerkes Kampstra, P.Terpstra, Dalen
In dezelfde band bevindt zich de kwartierstaat van Harmen

Kampstra, landarbeider  en dagloner,  geboren Ternaard  1863,

getrouwd in 1885 met Antje Meulenkamp, geboren 1866. Deze

kwartierstaat is onvolledig en gaat terug tot 1705 als ene

Lourens Douwes wordt geboren.

Gegevens: A-4 formaat, 10 bl. Met registers alsboven.
Nummer 112 van de Leeszaalbibliotheek Streekarchivariaat

* Parenteel van Doeke Douwes (Terpstra) en Jetske Jacobs, een
arbeidersgezin uit de Visbuurt bij Ternaard, P.Terpstra.
Van dezelfde schrijver een soortgelijk werk. Het beschrijft

de nakomelingen Doeke Douwes, arbeider geboren rond 1745 te

Holwerd, overleden 1799 te Ternaard. Hy trouwde in 1771 met

Jetske Jacobs van Hantum. Zij kregen zes kinderen: Mayke,

Douwe, Hiltie, Japke, Jacob en Heerke. Alleen Heerke kreeg

nakomelingen waarvan rond 1900 het gezin van Heerke Doekes

Terpstra naar Amerika emigreert. Daardoor worden een 25-tal 
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bladzijden in beslag genomen door “Amerikanen”. De gezinnen

van Jan, Minne en Lolke Doekes Terpstra bleven in Nederland

en  zorgden  voor  nakomelingen  in  families  als  Bijland,

Boersma, Heersink, Kloosterman, Post, Van der Veen en vele

andere families.

Gegevens:  A-4  formaat,  104  bl.,  registers  op  beroepen,

familienamen, kerken, voornamen en plaatsen. Het betreft een

in Haza-Data 7.2 gemaakt document. De beschrijving beperkt

zich tot genealogische gegevens.

Kwartierstaat van Lolke Doekes Terpstra, P. Terpstra, Dalen.
In dezelfde band de 31 kwartieren van Lolke Doekes Terpstra,

arbeider en boerenknecht, geboren 1865 te Hantum, overleden

1932. Getrouwd in 1898 met Aafke Bos.

Gegevens: A-4 formaat, 9 bl. Met registers alsboven.
Nummer 113 van de Leeszaalbibliotheek Streekarchivariaat

* Houwaard, Houwaart, J.Th./F.D./A.J. Houwaard(t)
Drie leden van de familie Houwaart hebben samen deze omvang-

rijke genealogie het leven laten zien. Het betreft een eerste

uitgave  van  genealogisch  onderzoek  naar  de  familie

Houwaard/Houwaart en is een voor-publicatie van twee van de

nu vijf bekende stammen, te weten:

Holwerd (1875 personen)

Gorinchem (156 personen)

Daarnaast zijn nog bekend stammen uit ’t Woudt (41 personen)

’s Gravenhage (25 personen) en Berkel (17 personen).

De genealogie begint met Baucke. . . ., gehuwd met Aafke

Reiners en overleden voor 1634. Hij is de stamvader van de

Holwerder tak. Achterkleinzoon Bauke Lieuwes ging rond 1720

naar  Haarlem  waar  hij  in  1728  als  naam  Boudewijn  Lourens

Houwaard gebruikte waardoor voor het eerst deze familienaam

geregistreerd  werd.  Deze  familie  bleef  in  Holland  wonen

waardoor de grootste concentraties Houwaard zich nog steeds

in de omgeving van Den Haag, Noordwijk en Katwijk bevinden.

Gegevens: In vierringsmap op A-4 formaat, 147 bl. Registers
op  voor-  en  familienaam.  Opgemaakt  in  Haza-data  7.1a.  De

beschrijving beperkt zich tot genealogische gegevens.

Nummer 134 van de Leeszaalbibliotheek Streekarchivariaat

* Hortulanus, door J. Hortulanus te Eindhoven
Een heel aardig boekwerkje waarin waarschijnlijk alle leden

van de (kleine) familie Hortulanus voorkomen. Oorsprong van

de naam kon wel eens liggen in het werkzaam zijn als tuinman

in Dokkum van Rindert Tjeerds, mogelijk op “De Thuijnen”.

Oudst  bekende  voorvader  is  Rindert  Tjeerds,  geboren  rond

1700. De naam Rindert komt tot op de dag van vandaag voor in

deze familie, uiteengevallen in de takken Breda, Den Haag en

Amsterdam. Tot voor kort wisten deze families niet van het

bestaan van de andere takken af.
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Jammer  dat  niet  gebruik  is  gemaakt  van  een  of  andere

doorlopende nummering. Nu is men gauw “de weg kwijt” in deze

genealogie. Aardig is dat er wat meer gebruik is gemaakt van

beschrijvingen omtrent ontwikkelingen in de familie. Ook is

duidelijk  gebruik  gemaakt  van  bevolkingsregisters  waardoor

adressen e.d. achterhaald konden worden.

Gegevens: A-4 formaat in snelhechter, 36 bladzijden. Index
ontbreekt. In archief Vereniging opgenomen.

* Familie Van Meekeren, vooral uit Friesland, P. Dijkstra
De  heer  Dijkstra  heeft  van  verschillende  kanten  gegevens

verzameld  betreffende  de  familie  Van  Meekeren.  Omdat  zijn

vrouw, Minke van Meekeren, uit deze familie stamt, werd zijn

belangstelling  gewekt.  Het  onderzoek  verliep  erg  moeilijk

omdat rond 1800 ene Rijk van Meekeren het beroep van molen-

cherger uitoefende waardoor hij van plaats naar plaats moest

verhuizen. Voorheen was hij waarschijnlijk ook nog soldaat.

Zo gingen Rijk van Meekeren en zijn vrouw Grieti Philippus

Weits na hun huwelijk op 4-5-1760 naar Namen waar hun eerste

zoon  Philippe  geboren  wordt.  Nadien  keren  zij  terug  naar

Leeuwarden om in 1768 weer als militair naar Coevorden te

vertrekken. Na hun terugkeer naar Leeuwarden neemt Rijk het

beroep van molencherger aan en begint een zwerftocht door

Friesland waarbij zij ook Lioessens aan doen (zie de Sneuper

38, de molen te Lioessens, deel 2).

Gegevens van voor 1760 heeft Dijkstra vooral ontleend aan een

boekje over de familie Van Meekeren door ds Van Rook-huizen.

Daarin  wordt  de  familie  teruggevoerd  naar  omstreeks  1600

wanneer  in  de  omgeving  van  Tiel  een  familie  Van  Meekeren

voorkomt die van adel is en een wapen draagt. Het verband

tussen deze familie en Rijk van Meekeren is weliswaar niet

onomstotelijk bewezen maar staat vrijwel vast. Omdat Dijkstra

veel gegevens van Ds Van Rookhuizen overnam, wil hij de door

hem bijeengebrachte gegevens niet publiceren maar stelt die

gegevens wel beschikbaar aan belanghebbenden, eventueel om ze

aan te vullen/ te ver beteren. In een volgende Sneuper wordt

een  artikel  geplatst  van  Dijkstra  waarin  hij  zijn  eigen

gegevens toelicht.

Gegevens: A-4 formaat in ringhechter, 70 bladzijden. Index
opgenomen. Verlucht met copieën van foto’s en archivalia. In

archief Vereniging opgenomen.
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Over onze auteurs

Doede Douma: geboren 1948 te Lioessens, wonende te Metslawier en van
beroep  timmerman.  Bezig  met  genealogie  van  de  Douma's  en  andere

families  uit  de  Dongeradelen.  Verzamelt  gegevens  over  Lioessens,

Morra en Metslawier.

Jaep Meems: geboren te Twijzelerheide, musicus wonende te Twijzeler-
heide, doet aan familieonderzoek, speelde diverse keren mee in caba-

ret en toneelstukken, organiseert culturele avonden.

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.  

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

Publiceerde  over  dorpsgeschiedenis,  boerderijen  en  familie-

geschiedenis.
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