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VAN DE REDAKTIE, 

Het is weer gelukt om,met hulp van onze leden,een nieuw nummer 

van ens verenigingsblad in elkaar te zetten. Het aantal bladzij- 
den is, zoals wij het ons voogenamen hebben, weer 19 stuks, 
Bij het doorlezen var dit nummer zal het u opvallen dat vrij- 

wel alle bijdragen ap dezelfde machine getypt zijns De redak- 

tie kreeg na het laatste nummer van verschillende kanten ats 

reaktie dat er wel wat veel verschillende type-stijlen werden 

gebruikt, wet het totaalbeeld niet ten goede kwame De redaktie 

is daerom op zoek gegaan naar een vaste typist, welke gevonden 

werd in de persoon van de vreuw van Jaap Heeringa, 

We danken haar voor haar bereidwillige medewerking. 

Wat het publiceren in De Sneuper betreft, heeft de redaktie be= 

sloten, om ellenlange uitweidingen te voorkomen, genealogische 
bijdragen te willen beperken tot bbn A=á vel, De inzender kan 
daarop een overzicht geven van de onderzochte familie(s) en ver= 

der verwijzen naar bosken en verdere neerslagen van gedaan onder= 

zoek. Het zou mooi zijn als deze verdere bronnen evensans On de 

leeszaal An te zien zouden zijn! In dit nummer vindt u twee Voor= 

beelden van genealogische bijdragen. 

Een uitgsbreidere bijdrage van ondergetekende,over een boerderij 

In KHantum,heeft ten doel u inzicht te geven in de mogelijkheden 

welke er zijn om onderzoek te doen naer de geschiedenis van gen 

woning, in dit speciete geval een boerderij, Informatief is ook 

het artikel van Eimert Smits over landverhuizers, terwijl het 

artikel over de choiera gen uittreksel is van een Atheneum-werk= 

stuk van Kleostfrae Enkele kortere bijdragen voltooien dit num= 

mer, Veel leesplezier en verleen uw medewerking aan ons volgend 

NUMMEI « R 

  

  
VAN DE BESTUURSTAFEL « 

De afgelopen maanden kon weer een aantal nieuwe leden worden var- 

welkomd, De heer Oee Ley, Sweelinckhoff 23 te Voorschoten doet 

onderzoek naar huizen in Veenwoudsterwst, De heer P, Schaorstra 

verricht in samenwerking met Eimert Smits onderzoek naar de fami- 

lie Schoorstras Gebleken is det humr onderzoekingen de familiege- 

schiedenis completeren, zodat de pubiicatie spoedig ter hand ken 

worden genomen: een mood voorbeeld ven het aanvullen van aikaars 

onderzoek! Ons derde nieuwe lid, de heer Ja. Vellema, Nieuwstraat 

50 te Heerenveen, doet aan familieonderzoek en heeft als specia=- 

le belangstelling het dorp Ee. 

Het bestuur heeft de afgelopen tijd ook nauwkeuriger het werkge= 

bied vän onze vereniging vastgesteld. Dit was nodig om te weten 

welke klappers, gemaakt door de Freanen fan de Argiven, van welke 

gemeenten besteld moesten warden, Besloten ís om de hele Noord= 

aosthoek van onze provincie te bestrijken: . 

Ameland =— Schiermonnikoog — Dangerádeel = Kollumerland 

Dantumadeel — Achtkerspelen ĳ=— Tietjerksteradeel 

Van genoemde gemeenten kunt u dus de komende tijd klappets op de 

huwelijken voor +812, klappers op authorlsatisboeken en prociama= 

tieboeken, gezinsktappers enzevoort,verwachten. 

Zuels opgedtagen door de Algemene Vergadering heeft het bestuur 

gen “tarievenlijst opgesteld. Het gaat hierbij om onderzoek waar= 

bij demedewerking Van Onze vereniging. Âs gevraagd. Onderzoek door 

onze leden voor vrienden en bekenden valt hier natuurlijk buiten. 

Dat moet leder zelf bepalen, Wordt echter specifiek naar onze ver- 

eniging gevraagd, dan gelden de volgende tarieven: 

Parenteel (de vader-zoon=lijn) tot 1811 : f50,= + onkosten 
voor 1811 1 f25,- + ank, per 50 jaar 

Andere opdrachten en vragen: f 5,- per vur + onkosten 
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De vereniging heeft momenteel cok kwartierstatenbrisf jes te koops 
De kwartierstaat en het gezinsbtad zoels vermeld in de vorige 
Sneuper bij het artikel van Jaap Heeringa zijn door onze verenle 
ging gedrukt, Ze zijn verkrijgbaar ap de leeszaal en kosten f 5,e 
per 58 stuks, Als u ze toch nadig hebt, koon te dan van onze ver= 
enigings U steunt er onze verenigingskas meel 

Tot slot delen wij uv mee, dat het het bestuur verstandig lijkt om, 

op advies van …— de nieuwe streekarchivaris, onze verenigingsnaam 
te wijzigen in: Vereniging van Archiefonderzoekars, Deze naan dekt 
ook de bedoeling van onze vereniging en hoewel het niet in onze 
bedoeling is om “profs! te zijn, is het ook niet nodig om jezelf 
Famateur! te noemen: R 1 

| Karel Jóusma (*Dokkum 34-1-1874 + Dokkum 22-2-1954}, slager te Dokkum, 
„…tde vader van de legendarische kaatser en P.C. winnaar) slachtte in- 1806 

een varken voor het weeshuis. 

Onderstaande zelfgemaakte rekening zond hij aan de Heren Weeavcogden te 

Bokkum.. 

G.A. Kingma, Dokkum, 

07 er 5 

zie Ge, Td (en 
bg 

* 
Ee speen 

= 
=| 

n Da 7 & ay i en | so, ee : 

„tat WH XK Uervaagfrn ë Hd 

Van 

WED TTT 
| Latin van Aer var Hon Y 

EL En Ole Vlot Buld) Oro _ 
an a AAD ZA 

Len. 7 20 

  

4



Pieter Doekes Visser heeft op 15 juni 1875 bij een ruzie over de verdeling 

van de vis de neus afgebeten van Dirk dans Jongeling. Onderstaand een brief 

: van de burgemeester van Westdongeradeel aân de Officier van Justitie te 

Leeuwarden omtrent deze zaak. Dirk Jans Jongeling is later verdronken bij de 

7 ramp van 1893. Het spreekt eigenlijk voor zich dat Pieter Doekes Visser de 

bijnaam “Piter Noaske“ kreeg. G.A. Kingma, Dokkum. 
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LEEUWARDEN SAS COURANT. . Za Sbn 
-É En Ee ei \ 

NE 

Neus:afgebe! 
eric i sneek vet „i 

Uit de Leeuwarder: Courant. van 2 BRIEF AAN DE MINISTER VAN DEFENSIE. 
te ED es arn Eesr daze héb ik de ter U mijn uiterst zonderlinge situatie uitsen te zatten. 

ze junt'Te Wrie-® 1 hijr vader an ík woonden samen an we hazaten sen TV: en San fFkdlo, . 

rum. nabije, Dok- … if Mij wes weduwnaar an ik wan engökuwd Eh had tövens geen moeder meer. 

kumshad dezer dae GE Beneden ans woonden een weduwe en een dochter, beiden schoon van uiterlijk en zonder 

gen zeert voorval. Eh radio. Ik werd verliefd op de weduun en trouwde tmar. 

piaats, dat zeker en en À Min vader werd verliefd op de doehter an ook zij trousdan, Taan begon de allunde. 

ajschiweiijlt: “ag genoemd worden} Daar mjn vader de dochter vin min vrouw, dus sok mijn dechter, trouwste is de dochter 

Twee vascherlisden waren nét elkan-j srans mijn moeder. IN ben achter tegelijkertijd sok haar vader omdat ik met haan moedt 

-É twist geraakt, die zaa hoog | ="eumd ben. 

len det de een: dent ander den neust Verdar werd mijn wader dek de achaonzoen van efrouw en ík dua zijn schoonvader, a: 

Í lerterlijk, heet afgebeter. De verwbtn ren ik mat du moeder van zijn vrouw getrouwd . Hear det Ae mog niet alise. 
oger iran sloapin.: terwijt: defi thijn vrouw kraag tnmiddeln aan zoen. Dat de ooh Imijn zoon maar tevens de broer van mi 

meus” ‘doer “ain “ander ‘mesgedragen =chpotieeder, otdat die de doakter van mijn vraug da, 

wid u Ù ef Hij in echtarf bok de supper van mjn vader an Ák ben de neef van mjn zoon an ook van 

: VE eet et rik genoanmeeder omdat die de zuskar Je van Mij ZOON, Cum La mijn achoonmoaden ook mijn 1   
  Ket wordt nog erger. Oe Jongs vrouw van mjn vader wordt moeder an haar zoon werd di 

mj Broer. Wijn digen zoon La nu dut oom van mijn kleinkind omdat nij de broer van mij 
cochter ië- Mijn vrouw Ze zijn groobhetden want hij de het kind van haar doohter, 

Ih ban ais man van mijn vrouw zijn greetvat ERIJSVRAAG : \ dun de prootvater van mijn broer en mang: 
   

   

    

      

de grootender van mijn broer dok de mijt: 
ben ik dientengevolge mlin eigen vrooi 

Aldus vergorloof Ak mij Escallentt: 
verzoeken mij van mijn militair: 
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in deze afievering van de Sneuyper 
vil ik emkele regels wijden aan 
de problemen die ontstaan, wanneer 
va in onze gegevens tegenkomen: 

“vertrokken naar Ámerijka” 
Dit is dan vaak sen afgehandeid iets, 
omdat we niet weten op welke wijze 
ve verder kunnen. 
Hijn probleem was pok van dien 
sard, dat er teveel in mijn FO 

waren, die op deze meniet sen lege 
nlaats achter lieten. En geen ding 
…s vervelender dan die niest ings- 
vulde en onvolledige gegevens. 
Ket was daarom dat ik mij ap een 
bepsald momant gewend heb tot het 

CALUIN COLLEGE te GRAND RAPIDS, 
Ne diverse correspendenties be= 
sloot ik sen advertentie te zetten 

in het blad "The Friends of Archives”, 
Hoewel nog geen direct cesultaat, 
hebben tach een aantal mensen mij 
geschreven en zijn bereid mijt te 
heipen met onderzoek ter plaatse, 

  

Om dis mensen te helpen die met dat zelfde probleem zitten, als 
waar ik mee zat, volgt hierna een samenvatting van een 
publikatie over emigranten. Chron aa:Gbensalogie,van staembeom tot 
famniliegeschiadenis, Dutch relatives Henry Lucas aa}, 

LANDVERHLUIZERS: Reeds eeuwenlang zijn Nederlanders uit hum 
geboorteland weggetrokken op zoek naar nieuws 
bestaansmogslijkheden. In de 195 seuw was het vaaral Amerika dat 

trok. Tussen 1840 en 1820 vestigden ze'n E50,080 Nederlanders 
zich in de US. 

ien deed dit doorgaans niet zonder een vooropgezet plan. Meestal 
was maen van plan zich te vestigen in een van de concentreties 
Nederlanders en vaak had men al een familielid of een ander 
contact dat reeds serder geemigreerd was, Mer gina vaak ter 
verbetering van de economische en maatschappelijke positie. Hoe 
vaak kwam men bedrogen vit en maest men jaren an Jaren zwoegen 
vaar san weinig eten en drinken, 

In 1849-1870 zagen we cok de massa ‘emigratie 
toenamen, soms groepen van wel duizend mensen. Vaak onder 
i=iding van een dominee, Een heel bekend voorbeeld zien us in 
ta groep van Ds van Raalte, die het plaatsje “Holland” stichtte 
in Michigan en Ds Scholte, die met zo'n 300 mensen near Pella 
ind. 

Jele naar in Nederland teneende plaatsen bavstonsen as 
kaartje}, 

Vaak ook Spreken we van een kettingemigratie, deze ontstenden 
door de vele brieven over en weer met het thuisfront en lokten 
op deze manier ook andere Familieleden en vrienden. We zien dan 
ook zeer regionsal gebonden nsterzettingen. 
EMIGRANTEN ONDERZOEK: Toch hetekenen deze concentraties van 
Nederlanders niet dat het onderzoek near eventuele 
afstammelingen gemakkelijk is. 

Hoewel we de reg.concentraties kennen, gaat het toch altijd om



gebisden waar Nederland enige malen inpast. 

Ket verdient daarom voorkeur de plaats te kennen, waarheen man 

vertrokken is of zich gevestigd heeft, Dok dit garandeert 
overigens niet dat Uu uw Familie daar kunt opsporen. De 
hevolkingsadministratie was in die tijd zeer gebrekkig. Om de 
westigingsplaats van uw fFamilialid te achterhalen staan U een 
vederlandse en een Amerikaanse brùn ter beschikking, resp. de 

tijsten van landverhuizers en scheepspassagierslijsten. 

LIJSTEN VAN LANDVERHUIZERS: Vanaf 1848 waren de gemeentebesturen 

in Nederlend verplicht jaarlijks op te gevan wie uit hun 

gemeente emigreerde, Sommige gemeenten deden dit met 
teruvguerkende kracht tot 1835. Deze gegevens werden verwerkt in 

jaarlijkse provinciale lijsten, Ten dele worden ze bewaard in 

het Algemeen Rijksarchief, ten dele in de provinciale archieven. 
Hit de periode 1848-1877 zijn ze vrijwel compleet bewaard 
gebleven. Deze Lijsten zijn bewerkt door de Ametikaanse 

hoogleraar R.P.Swietinga. Een computer-uitdcaai van zijn werk in 

alfabetische volgorde is ter inzage op de studiezaal van het 

CEG, Deze lijst bestrijkt de periode van 1835-1880, 
J vinde in de lijsten gegevens over de achtergrond van de 
wartrekkende Cemilie,naam, leeftijd, beroep en welstand van 

gezinshoofd, gezinsgrootte, plaats van herkomat, beoogde plaats 

van vastiging en reden van vertrek, 
Niet alle emigranten zijn vermeld in de Jaarlijkse lijsten. 

Swieringa heeft berekend, dat over de periode 1840-1877 slechts 

tusaderde is gemeld, Vaak verzuimde de landverhuizer aan de 

gemeente waaruit hij vertrok de emigcatie door te geven. Soms 

gebeurde dit bewust: om de nationale militie te ontiopen of 

amdat de grond te Het werd onder de vosten Cfaillisssment). De 

emigrantenlijsten van na 1888 zijn slechts ten dale bewaard. 

Han CBG bezit-sen sental ervan op microfilm. 
SCHEEPSPASSRGIERSLIJSTEN: Een tweede mogelijkheid om de 
bestemming ven een emigrant te achterhalen vormen de 
gassagierslijsten. ° 
Vanaf IBE moest elke kapitein die in de VS aanlegde aan de 
douene een passagierslijst overleggen. Uit de lijsten uit de 

periode 1828-1880 zijn onder leiding van Swieringa de 
WMaederlanders die in deze periode in de VS gankwamen 

geselecteerd. Chit CBG) 

In de eerste plaats komen er emigranten in voor die niet genoemd 

zijn in de emigrentenlijsten, Soms zijn ze uitgebreider en wordt 

vaak het hele gezin genoemd. Soms ook vindt men de plaats van 

bestemming wel in de passagierslijsten en niet in de 

emigrantenlijsten. De nessagierslijsten geven bovendien de naam 

wan Het schip waarmee men reisde, de haven van vertrek en de 

havan van aankomst. 
ONDERZOEK NA 1880: Emigcantenlijsten van na 1880 zijn slachts 
voor een deel Hhewaard gebleven, Amerikaanse passagierslijsten 

van na IE88 zijn niet bewerkt door Swieringa. Tach is er nog een 

bron waarmee u de plaats var bestemming kunt achterhalen. 
Veel emigranten vertrokken met gen schip van de Hollsâm lijn 

naar de US, De passagierstijsten hiervan worden bewaard door de 

Semeentelijke Archiefdienst Rotterdam. 

Dok al was de emigratie van Nederlanders gericht op 

bepaalde regie's van de VS, u moet de plaats van vestiging 

kennen om uw onderzoek in de VS te kunnen starten. Probeer 

kontact te leggen met naamgenoten ter plaatse of met 

arateurgerealogen aldaar. Een welwillende bron kan zijn de 
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plaatselijke bibliotheek Cpublis libraryt, Ook het proberen te 
bemachtigen van een plaatselijk telsfoonbaek ken zeer wel in de 
richting wijzen van naamgenoten. 

Op een summiere wijze heb ik getracht wat helderheid te 
brengen in een Stukje onderzoek wat voor vele denk ik is blijven 

liggen woor later. 
Een practische tip:Scheijf uw eerste brief in het engels, met 
sen heet je gelux kunt u letser overgaan in het Nederlands. 

Veel mensen Zijn nog bedreven in de Hallandse taal. 

Totslot nog een adres om mee te beginnen: 

“the Gensalogu Sectien, Herrick Pubiic Librery in Holland, 
Michigan. 

Veel SUCCES, 

Eimert Smits, 

  

GENS NOSTRA 
Graag wil ik u iets vertellen over de boekjes "Gens Nostra", welke wij ter 

inzage hebben liggen in onze leeszaal. 
Gens Nostraishet maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 

De opzet ven het blad is ongeveer dezelfde als die van het genealogisch: 
jaarboekje van het Gensalogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy. 
In onze leeszaal bevinden zich alle genealogische jaarboekjes met een 
bijbehorend indexboekje. Jok treft u daar aan een indexboekje op de Gers hostra!s 

van 1945 - 1985. In dit baekje staan alle namen vermeld, met daarachter het 
jaar waarin ze in Gens Nostra vermeld zijn. Bij de laatste Gens Nostra bij 

elk jaar bevindt zich ook een namenlijst van het afgelopen jaat. 
Mocht u een naam vinden in het indexhoekje met daerachter: 60, dan betekent 
dit: 1980, Zoekt u jaargeng 19ED op en raadpleegt u de naamlijst van dat 
jeer, dan ziet u dat achter de naam sen paginanummer wordt vermeld. 
In Gens Nostra vindt u genealogieën, kuartierstaten en geschiedenissen van 

en om personen e.d, vit geheel Nederland. 
Wanneer u bezig bent met een familie, neem dan eens een kijkje in Gens Nostra. 
Het kan Soms helpen. Het kan zijn det uw familie hetzij sen bekende hetzij sen 
onbekende tak is vam een familie die zijn oorsprong heeft in een andere 

provincie dan de uwe. 
Ditzelfde geldt voor het genealogisch jaarboekje van de Fryske Akademy. 
Het Genealogysk Wurkferbân vergadert eenmaal per maand în Leeuwarden, zo ook 

de afdeling Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Men kan Lid 

worden van deze vereniging. Deadressen staan in de genoemde boekjes. 

Eens in de zoveel tijd vindt er een vragenmiddag plaats in Leeuwarden, waarvoor 

de vragen van tevoren behoren ingestuurd te worden. In Gens Nostra is ook altijd 

gen vraag- en antwoordrubriek DEGENEN, Ì 

De Vereniging van Archiefonderzoekers is ook lid van de Nederlandse Genealogische 

Vereniging en de penningmeester ontvangt maandelijks Gens Nostra. In de leeszaal 

kunt v al de jaargangen 186f-197$, 1986, 1987 en 1988 aantreffen, 

Mochten er mensen zijn die ook Gens Nostra!s in hun bezit hebben en deze wel 

wilten afstaan of verkopen aan de Vereniging, dan zou de penningmeester hier 

graag van in kennis willen worden gesteld. Koopprijs is f 25,- per jaargang: 

Ff 2,- per maanddeel, Het zou mooi zijn als de Vereniging complete jaargangen van 

Gens Nostra 1845 tot heden zou hebben voor ieders onderzoekplezier. 

â J.S. Heeringa.



WAT I5 GENEALOGIE? 

Genealogie betekent veel dingen voor veel mensen, Voor diegenen onder ons, 
gie ervan houden Fin de stamboom te klimmen", betekent het, dat we uren en 
uren kunnen doorbrengen, terwijl we vergeten, wat zich rondom ons afspeelt: 
vakanties, die niet worden doorgebracht op het strand of kijkende naar de 
sport, of musea bezoekend, maar een bezoek aan oude archieven of aan door 
bramen begroeide kerkhoven, den wel bladerend in die oude familiebijbel. 
Genealogie betekent golven van vreugde, die men voelt als na jaren dat 
ontbrekende stukje informatie plotseling wordt gevonden en weer een familie- 
puzzel is veranderd in een prachtig schilderij vol namen, data en interes 
Sante personen. Een enkele brief, mogelijk oud en gekreukeld of nieuw en 
vriendelijk, een oud kranteknipsel, de documenten, die tijdens de oorlog 
deken verbrand en nu plotseling opduiken in een kelder van een oud archief, 
zij kunnen de genealoog in extase brengen. 

Genealogie is het regelmatig op de knieën liggen, vragend om hulp bij het 
oplossen van een probleem of uitdrukking gevend san iemands dank voor dat 
kleine stukje met data, die zo lang maar niet te vinden waren. 
Genealogie is het tot aan je middel in het hage gras en onkruid staan met 
alleen vogels en bloemen naar je kijkend, terwijl je langs die cude graven 
strompelt. Alleen die natuurtwezens weten, dat, alhoewel je alleen schijnt te 
zijn, je omringd wordt door de tastbare aanwezigheid van diegenen, die daar in die bijna vergeten grend ter ruste werden gelegd. 

Q ja, en genealogie is ook de verachting door ongeïnteresseerde familie- 
leden, het misverstand met correspondentievrienden, het ongeduld van de 
publieke ambtenaar. Het is de toevallige paerdendief, die je vindt of de 
trowakte van het gedwongen huwelijk en het familieschandaal, dat je bloot- 
legt, maar het geeft je het gevoel, dat het werkelijk levende mensen betrof, 
die te maken hadden met problemen en verleidingen, net zoals wij die vandsag 
kennen. We hebben allemaal heiligen en zondaren in onze stamboom - zelfs … 
helden en deugnieten - maar zij behoren bij ons en wij bij hen; We zijn 
allen een deel van die prachtfamilie van ons! 

Je moet een speciaal soort mens zijn om geïnteresseerd te zijn in oenea- 
logie. Het interesseert je niet, dat je ook in de buitenlucht moet zoeken. 
Tenslotte is dat ook nog goed voor je gezondheid ook! Het kan je niets 
schelen, dat je eens een extra uitgave moet doen. Pastzegels zijn immers 
gemaakt om op brieven geplakt te werden! 
Je moet iemand zijn, die tijdens de vakantie steeds maar weer naar een 
bibliotheek wil, waar men historische informatie en biografieën kan vinden, 
af die een bezoek wil brengen aan dat verre stadje, waar de &én of andere, 
daar nog wonende grijsaard, ken vertellen over de deugden van je grootvader 
ef je het oude huis kan wijzen, waarin die eens leefde, : 

Overgenomen uit "MICHIGANA®, het orgaan van de Western Michigan Genealogical 
Saciety in Grand Rapids, U.S.A. 

H.G.H, Tjaonk,



DE CHOLERA IN 1852 

Cholera wordt veroorzaakt daor de "cholera vibric", Deze veroorzaakt braken 
en diarree (Rziatische buikloop), waarop uitdroging van het lichaam volgt. 
Deze bacil zit hoofdzakelijk án water en voelt zich "happy" in armoedige, 

stinkende buurten. 

Deze sociaal mindere mensen weren extra vatbaar, omdat ze een slechte 

lichamelijke conditie hadden, waardoor de cholera-bacil gemakkelijk zijn 

dodelijke taak uit kon voeren. Ook extra vatbaar waren de schippers en 
kermishouders, want dezen reisden op het water en dronken hier cok van. 

Op 25 juni 1BZ2 werd het eerste geval geconstateerd in Nederland, nl. in 
Scheveningen. Maar de cholera woeddeal veel eerder în andere Europese Lan- 
den, zodat Nederland zich als het ware kan voorbereiden op de cholera, 
Daarom werd een commissie ingesteld, die de cholera in 1851 in Hamburg en 
Beriijn ter plekke moest onderzoeken, Deze commissie kwam terug met een 
aantal preventieve maatrecelen die elke gemeente afzonderlijk werden toege- 
zonden. 
Voor Kollumerland waren deze maatregelen: 
1. reinheid aan lijf en kleding 
2. zindelijkheid in de woonhuizen 
3. een doorstraling van lucht van de huizen 
4. het opruimen van cnretnheden buiten 
5. sterke drank is funest 
É. zo ook het eten ven onrijp fruit als ook zware spijzen als gezouten en 

gedroogd spek. 
Om hier toezicht op te houden en om het te organiseren werd een commissie 
benoemd bestaande uit: L.r.A. vam Limburg van Stirum, B. Eskes, Hieke Swart, 

HY. de Jong. 
Als men de preventieve maatregeten docrieest en nog onthouden heeft dat 
cholera door besmet water veroorzaakt wordt, hebben niet veel maatregelen nut 
gehad, Op 10 oktober 1832 bezwijken de eerste 2 slachtoffers van Kollumerland, 

Dok Dantumadeel had een brief gekregen waarin preventieve maatregelen stonden, 
maar Dantumadeel dacht dat het niet vatbaar voor de cholera zou zijn, want Het 
leg niet aan zee en niemand had daar cholera, dus het zou er ook wel niet komen. 
Toen kwam een bevel en aanmaning van de provincie amdie meatregelen snel te meman 
anders zouden de gevolgen voor rekening van Dantumadeel zijn. Daarop werden 
armiddeliijk dokters aangesteld en werd et een huis ontruimd om als ziekte-op- 
vang. te dienen en odk hier werd nu een commissie ingesteld. 

Wat gebeurde er als men geconstateerd had dat iemand cholera had? 
Het huis waar de patient woonde werd onmiddellijk gemerkt en gemeden, daarna 
werden berokingen van salpeterzuur en chloorteen toegepast, want men vermoedde 
dat de choleraa door besmette lucht werd veroorzaakt wat wel logisch was, want 
de meeste slachtoffers vislen op plaatsen waar het het meest stonk. Als de pa- 
tiënt overleden was, werd hij door doodgravers met zo'n rare snavel (waarin zich 
kruiden bevonden tegen de zon. besmette lucht) 2x zo diep als anders begraven. 
Veel kermissen en harddraverijen werden afgelast, omdat de kermishouders een 
vergrote risicogroep waren en omdat. men beng was voor besmetting van grote qe- 

tallen mensen door deze massabi jeenkomsten. 

Het moet een ongelofelijke angst veroorzaakt hebben, iets te kunnen krijgen dat 
je kan doden en je weet niet hoe je het kunt krijgen en hoe je ervan af moet 
koten, een denkbeeldige situatie als met AIDS, alleen hiervan weten we de gorzen 

nu. 

Bernard Kloostre. 

EA



VAN DE STREEKARCHIVAF s 

Het is inmiddels al Leer eid maar wer deladen dat ik ais. streekarchivaris ben 
aangetreden. Aanvaarding van een nieuws functie is altijd enigermate een 
sprong in het diepe. Je a‘gelopen periode heb ik dan ook gebruikt om mij 
grondig te oriënteren op de organisatieten het. functioneren van het streek- 
archivariaat, terwijl ik reeds ben hegomnen om mij te verdiepen in de streek-. 

geschiedenis. 
Zoals u bekend. zal zijn zevindt het. skreekarthivariast: zich Ehanù negenigszins 

in een overgengssitwetie. Immers door de uittreding van de gemeente Kollumerland. 

c.a. en door de toetreding van het waterschap "Tusken Waed- en Ie" te Metslawier 
en van: het-waterschar "De: Wälden!" te Damwoude was een nieuwe gemeenschappelijke 
regeling nodig. Het ziet. arnaar uit dat de goedkeuring van de nieuwe regeling. 
door Gedeputeerde: Steten van Friesland zeer binnenkort zal kamen. é 
In ieder geval mag het streekarchivariaat zich verheugen in de speciale 
aandacht van het.provinciaal bestuur, hetgeen onder meer blijkt uit het werk- 
bezoek: van één der: gedeputeerden, mu. drs. J. Liemburg op B juni. Het is wel 
gebleken dat uw vereniging een belanartijke functie voor het streekarchivariaat 
Noordoost Friesland vervult. Duidelijk kwam dit naar voren tl ldens, de, plezie- 

rTige.kennismakingsgesprekzen met uw bestuur. 
Een. ander punt is de dinsdagavandepening van de studiezaal van het Gameente- 
erchief van Dongeradeel. Met. nare Ärt de;vakantieperiode vormt deze openstelling 
een te zware belasting year ve uerseekers, In verband daarmee zal in de maanden 
juli en auoustus. de- studiezaal op dinsdagavond gesloten zijn. In september 
hopen we weer met frisse.noed te starten! 
Er zal dan wel een andere ressling van kracht worden, evenals sen nieuw 
bezoekersreglement. voor de studiezaal. Over beide hoop ik u tijdig te infor- 

meren. 
Voor veel leden van uw vereniging is de dinsdagavondopenstelling van eminent 

belang. Ik zal et dan ook alles aan doen om deze situatie te handhaven. 
Ik eindig met een variant op de beroemde, c.q. beruchte woorden van Jan Pietersz 
Coen: Renet niet, daar kan in Noordoost Friesland wat oraots verricht 

worden”, © = Le, dar 8 ar Fn 

A, Medema, 

  

Onderstaande bijdrage is. iNGBZEN den door de Finn KL. Kleiterp te Velp. Hij 
correspondeert, met een lid vän onze vereniging daar hij voorvaderen heeft die 
in Raard gewoond hebben. De bijdrage is afkomstig uit "Belevenissen" van.E‚N, 
van Kleffens, Alleen het gedeelte.over. de naam Van Kleffens en de bosenld van 

die naam. (ts Raard), is afgedrukt, 

Zonder aan gensetenie te willen doen, meen ik.ntettemin rekening te moeten. 
houden. met: de mogelijkheid det er lezers zijn die zouden willen weten welke de 
aarsprong is van de naam "Van Kleffens", Het antwoord is eenvoudig. 
Kleffens - oudtijds "Cleffens" geschreven — is een van de talrijke op Hens! 
eindigende Friese plaatsnamen, en wel die van. een in het begin der zestiende 
eeuw vermelde. buurtschap, Evan bawesten het al. genoemde. terpdorp Agard bij 

Dokkum gelegen. In dit dorp.hebben. mijn.voorouders:tot in.de eerste helft der 
achttiende eeuw. gewoond, in hats droegen zij naar algemeen Fries Gebruik 
patroniemen. Dikwijls werd zo'n patroniem op een gegeven ogenblik tot. familie- 
naam. Maar bij ons is dat niet het-geval geweest. anze naam berust. ap, aankcop, 
achtereenvolgens in 1719, 1728 en 1738, van de drie. hof steden die toen tezamen 
deoude buurtschap Kleffens vormden, waarmee de familie tevoren niets gemeen 
had. Het aan een van die drie hofsteden verbonden kiesrecht werd, eerst in. 1754 
verworven en daarmee de haedenigheid van "'eigenerfde", welke, naast jachtrecht, 
het recht-inhield. van deelneming {actief zowel als passief } aan de verkiezingen 

tet "volmacht" van de orietesid ter provinciale landdag. 
Klaas Sydses, de cmergieke en sympathieke figuur die dit alles goeddeels tot 
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stand bracht, verhuisde niet zelf naar Kleffens, maar liet zijn beide overlevende 

zoons: Syds jr. en Eelke zich daar vestigen om twee ven de drie hofsteden te 

bestieren, De derde, voorshands verpacht, ia ín het begin der negentiende eeuw 

afgebroken. Zelf bleef Klaas Sydses te Raard wonen, waar hij weldra (1733) 

overleed, elf dagen na zijn vrouw en aan het eind van een wel volbracht leven. 

‘Bene metuit. de familia", 
Sindsdien heeft de familie de naam "Van Kleffens" onafgebroken gedragen. Een 

feitelijke toestand weergevend, schijnt hij als het ware vanzelf te zijn ontstaan: 

van ‘Erie opzettelijke stap of formaliteit van de kant der naast betrokkenen 

blijkt niet, Blijkbaar werd hij zo vanzelfsprekend gevonden dat hij snel elgemeen … 

ingeng vond, door niemand betwist en door alle leden der steeds weinig talrijke 

familie overgenomen, ook in de zijtakken, Ee 

Tot 1829 heeft onze tak der familie op Kleffens gewoond. Toen echter was daervan 

nog slechts over een maedsr-vongdes (mevrouw Van Kleffens=Helder, mijn over- 

grootmoeder) met drie nog jonge kinderen, Terwille van hun onderwijs (dat noo 

op Kleffens begonnen was: ik bezit een kwitantie van de dorpsschoolmeester van 

Raard die hen lezen en schrijven had geleerd), heeft zij zich te Dokkum geves- 

tigd. De oudste zoon was mijn grootvader, naar wie ik genoemd ben: op Kleffens. 

gebaren, heeft hij vrijwel zijn gehele leven te Dokkum gewoond, waar. hij op 

negentachtigjarige leeftijd in 1907 is overleden. 

De voorgaande uiteenzetting moge tevens verklaren hoe het komt dat het familie- 

wapen, reeds in het tijdperk der patroniemen bekend, ouder is dan de familienaam, 

Vande beide ma de afbraak van hefstede nummer 3 op Kleffens overgebleven 

huizingen iseen door huwelijk aan de familie Fockema gekomen, en naderhand 

. vervreemd. Zij heette vanouds "Noord-Kleffens", De tweede, "Zuid-Kleffens", na 

1829 geheel als boerderij ingericht en gebruikt, behoort thans aan schrijver 

dezes. Na een brand in het begin der twintigste eeuw, is die hofstede kort 

daarna herbouwd. De eerste steen-legging was de vroegste plechtigheid waaraan 

ik in mijn leven beuust heb deelgenomen; een kleine gevelsteen herinnert er aan, 

Hoewel geen rechtstreeks verband houdendmet de verwerving van Kleffens, of met 

deze plaatsnaam als familienaam, zij hier curiositeitshalve het volgende niet 

onvermeld gelaten als illustratie van een ín het toenmalig Friesland niet zeld- 

zame vermenging van publiek- en privaatrecht: 

In het koopcontract Êreversaal" geheten) bedong “de Vrouwe Vercoperse" (dat 

was de douanière Ernst Baron van Aylva, wonende te Ternaard) dat aan haar in 

eigendom zou blijven het “hornleger", Zo heette een deel van een erf (in dit 

geval, blijkens een akte van 20 maart 1754, een stukje grand groot + een-zesde 

hectare) als daaraan vanouds verbonden werd geacht het actief en passief 

kiesfecht voor de Staten van Friesland. Om dat stemrecht nu was het te doen. 

De. nieuwe eigenaar van het erf kreeg namelijk van dát stukje alleen maar het 

recht van gebruik, niet dus de eigendom die het stemrecht meebracht en 

verplichtte zich, bij wijze van recognitie van die toestand, elk jaar aan de 

tyercoperse" te zullen geven "twee jonge hanen, waarvan oît (sic) enige 

Meerderling?) sal mogen worden gepretendeert ofte gevordert". Dergelijke stemmen 

heetten "hanestemmen" (zie de Encyclopedie van Friesland onder dat hoofd), Het 

was dat voobehoud dat, als hierboven vermeld, in 1754 is afgekocht, en wel voo 

132 goudguldens (akte in mijn bezit E‚N. v. K.). 
De aard van onze familienaam is dus volkomen duidelijk: hij is een toponiem. 

Maar de oorsprong van het woord "Kleffens" is daarmee niet opgehelderd. Twee 

verofiderstellingen zijn dienaangaande verdedigd. Volgens de ene is het een 

samentrekking van "Klef (fe) en "nes", zijnde het eerste bestanddeel de oudtijds 

wijdverbreide Germaanse mansnaam Klef af Kleffe, en het tweede eon in water 

voorúitstekend stuk land, dus in toto: Klef (fel's Kaap", -Naarde andere theorie 
is de tueede lettergreep van Kleffens een versleten vorm van “-ingen!, of 

Wings” (“nazaten van (in dit geval) Klef (fe)"), en is dit een voorbeeld van een 

tot plaatsnaam geworden patroniem, "Het laatste woord ís over de op Weens! 

eindigende namen stellig nog niet gesproken", zegt de Encyclopedie van Friesland 

op blz. 109, Zie in het bijzonder de brief uit 1885 van de naamaundige J. Winkler: 

afgedrukt in het al gememoteerde Stamboek op blz VII-VIEI en de daar vermelde 

literatuur. / 2



UITMONNIKSHUIS TE HOLWERD 

We hebben bij het onderzoek naar de vroegere eigenaars en hun boerderijen te. 

Uilsmahorn kunnen zien det klooster Dokkum hier uitgebreide bezittingen had. 

Zoals de naam al doet vermoeden, hoorde ook het Witmonnikshuis tot het bezit 

van eerder genoemd klooster. de Gi 

We komen in eerste instantie weer terecht bìj het register van aanbreng uit 

1514. We vinden hier over het Witmonnikshuis het volgende: Marten to Munchuijs, 

18 pöridten (pandemaat) buijtendijck, 44 pondten binnendijck, ländtheeren seiff 
ende dat cloester to Dockum, 2 last garste voor 12 floreen ande dat ander aen 

gelt", De totale huur bedroeg 31 floreen, voor elke pondemaat een half floreen. 

We zien uit deze opgave dat de huur aan het klooster gedeeltelijk in geld en 

gedeeltelijk in natura werd voldaan. . 

Bovendien worden we iets gewear over de oppervlakte en de verhduding buiten 

en binnendijks(oppervlakte), we zien det Marten en het klooster samen eigenaar 
zijn van deze zathe. Uit latere informatie blijkt echter dat het klooster 

verweg de grootste eigenaar was. Bovendien zal ook hier het grondbezit na de 

inpoldering van de oosterpolder (1584) zijn toegenomen. , 

Bij de opgave van kerkelijke goederen (1543) komen we het Witmonnikshuis weer 

tegen, bij de witte pastorie vinden we een stuk zaadland, gelegen in een zathe 

lands beclempt, hetende Witte Morickzathe. ale AE En 

Dit "beclempt' betekent dat het land, hoewel in eigendom van de pastorie, 

niet zonder toestemming van de huutder van het Witmonnikshuis kon worden verkocht. 

In 1580 komen we de boerderij weer tegen in het archief van het klooster …t 

Dokkum. We vinden hier het volgende: "Munckhuijs tot Holwerdt; 2 marscip rode 

zuivel, 2 last koren, 1 vet zwijn, 2 zwijnen, 12 wagens turfvervoer, 12 goud- 

guldens". Zoals we zien werd ook ín 1580 de huur voldaan in gedeeltelijk natura 

en de rest in geld. _ ’ ' 

We zullen zien dât we door het raadplegen van verschillende bronnen de 

geschiedenis van ‘deze oude kloosterpleats kunnen volgen. 

In het register van J, Henrici (1606) Archief Liauckeria-163 kômeri we over kloos- 

terlanden te Holwerdo,a. het volgende tegen; Jacob Janssen huurder van 114,5, 

pandemaat, à 1,5 goudgulden met daerbij vermeld: hieruit Ernst van Aylva & 
goudguldens. De heer Ernst vanAylva voor een (klein) gedeelte eigenaar. — 

In 1618 komen we in het register van opzegging van kloostermêiers (huurders) 

in het archief als huurder van 114,5 pondemaat klocosterland te Holwerd weer de 

naam van Jacob Janssen tegen. … e, 
Bij de verkoop van kloostergoederen im 1540 vinden we o,a. Doede Egbert, 

huurder van 114,5 pondemaat, waarvan Etnst vanAylva erven jaarlijks compenteert 

zes geudguldens. zt 

. In het stemcohier van Oostergo komen we in 1540 het: volgende tegen te Holwerd: 

Wit Munnikhuys, eigenaar Feye Tjerx tot Leeuwarden, gebruiker Doede Egberts. 

Hierna kost het weinig moeite om de geschiedenis van het Witmonnikshuis te 

volgen. In 1698 was Claes Jarichs gebruiker en komen we als eigenaar tegen De 

Old: Cap Louwerman, Majoor Louis Caam en de wed. van de Grietman Martinus van 

Wijckel. Het is in dit verband wel. aardig om de toename van het aantal 

eigenaars van deze zathe eens wat nader te bekijken. in : 

In het floreenregister van 1708 komen we één eigenear tegen. In 1778 komen we 

in hetzelfde register 10 eigenaren tegen, met als grootste Jacob Reinders 

(30 pm) en Ulbe Pijters (27 pm), gebruiker was Jacob Cornelis, als oppervlakte 

wordt 120 pm genoemd, | à 

In hetzelfde register vinden we in 1858 11 eigenaars, met als.grootste 
eigenaar Abe Pieters Hiddera, Hij was eigenaar van het hornleger en van 38 pm. 

De zathewastoen al 63 jaar in het bezit van de familie Hiddema, In 1785 kacht 

Pister Abes Hiddema het Witmonnikshuis van Teake Ulbes, met 32 pm, voor de Som 

van B705 goudguldens. Een 

In 1877 werd op 14 Juni de eerste steen gelegd van een nieuwe plaats; een 

plaats met kap-hals-romp, vergelijkbaar met het huidige Bleinsma op Uilsmahorn. 

Deze prachtige, nog geen dertig jaar oude plaats, is in november 1903 door 
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blikseminslag geheel verwoest en werd in 1804 in zijn huidige vorm herbouwd; — 

De plaats is nu (1986) ongeveer 145 pondemaat groot, gebruiker is de familie 

Van der Bos, en de hazaten van de familie Hiddems zijn nog steads voor het 

grootste gedeelte eigenaar van deze oude kloosterplaats. 

P, Spapboer Tzn. 

  

HBRKE SIPKES HOUTMAN, MOLENAAR TE DOKKUM; EN ZIJN NAKOMELINGEN 

Harke' Sipkes Houtman *Grootegest 15-03-1789, was de jongste zoon van Sipke 

Ipes uit Marum en Henderikje Harkes uit Grootegast, 
Zijn beroep was wagenmaker, evenals dat van zijn vader en vele anderen in … 

zijn familie, Het was ook niet zo verwonderlijk, dat zij die altijd met hout 

werkten, in 1811 de familienaam Houtman aannamen (acte van naamgeving nist 

gevonden). 
Harke Sipkes trouwde Rigtje, dochter van Gerben Lautenbach en Sjoukje Ritsma 

X Kollum 18-11-1812, | | EO 
In Grootegast werd een zoon gebören met de naam Gerben #23e10-1013. 

Omstreeks 1814 verliet Harke Sipkes Houtman Grootegast en ging naar Dokkum. 

Daar werd hij molenaar op Één der vele molens die Dokkum in die tijd rijk was. 

In Dokkum werden 5 kinderen geboren: jk 

Sjoukje 29-01-1815, X Achtkarspelen 19-10-1853 met Rinse W, Bijleveld, 

° t Delfzijl 24-05-1872 . 
Sipke *05-09-1817, X Dokkum 12-03-1848 met Wepke Hessels Bontekoe uit Dokkum, 

werd verver in Brantgum. Zij kregen 5 kinderen. tBrantgum 18-11-1891 

Hendrik 02-02-1820, X Grootegast 09-09-1844 met Jacobjen Geeles van der Zwaag. 

Werd wagenmeker in Wijnjeterp, Zij kregen 9 kinderen. + Wijnjeterp 

…_, 10-05-1908 n . 
Hendrikje 22-08-1822, X Brantgum 14-02-1852 met Sijmen Jans Dijkema. Kregen 1 

dachter, Werd na se dood van haer man winkelierster in de Boterstraat 
no. 41 te Ookdum. T Dokkum 05-08-1907, Es 

Petrus Cornelis %29-11-1825, X Dokkum 18-05-1851 met Antje Durks Glas. 

X Dokkum 12-02-1863 met Ietje Durks Glas en 

X Dokkum 28-12-1865 met Sjoerdtje Pijttersen. ” 

Werd verver en glanzenmaker in Dokkum en had een winkel An de Fetze- 

… straät no. TI, Hij kreeg 11 kinderen. =F Dokkum 18-08-1811. 

Omstreeks (in ieder geval na) 1825 verliet Harkes Sipkes Houtman Dokkum en 
vestigde zich in Kollum als winkelier. is 
+ Kollum 22-01-1831. he 

_ Dari 

7 B. van der Werff, 

  

Ve s _1sé; ° \ Wordt vervolgd. 
  

Of meester Bosscha even de vof Speciën wil aangeven |! 

erde, Mrisvot- ateiffter eedKe. bo zeijbé 
jee So GALÒAS watt oud eter. 

often aast” Leds 

e 20 Ns 

er Due deter befke | el jegeet Dak Hea 
14 

  

   
           
    

dee 

    

 



PARENTEEL £ DOUMA 
im 1. Dauwe BXSuaant je wijtzes (o.a …Ved, Kooi, 
BINDERD DOLMES DOMA Anema, Tinga) 
X 1724 2. ds. Heerke BXJannetje v.d. Berg (o.a. 

Steunebrink) 
ANTJE RINSONIDES 3, Hedzer BXBaukje Rinses Douma (o.a. 

_L Douma's Bergum) 
dl Bauk je BXNanning Winius 

ett Baj Sijbren’ BXAaltje Bander (o.a. Haisma's, 
DOLE DOUWES ki a ‘Bosgra's Berguin) 

X 1739 _ | 

B.| Douwe Rxy-rmeke Wijtses (o.a. Slbma, 
BALKJE HEDZERS Minke Minmes ú.d, Malen, Schaap) 

Te Baukje AXHedzer Binderds Douma (o.a. 
z -e 5 Deuma's Bergum) 

RINZE DOES. DOUR B. Taeke RXTietje Rinsma (o.a. Kloosterman, 
Kiestra, Bruinsma,   IX 1739 | Andrinaa) 

| AALTJE TREKES S.| Hedzer RXRuk je Liebbes 

cis +10} Froukje RXJen Andries (o.a. Douma's 5 Beroun, 
de Úries, Hoff, 

Jacobi, Talman, 
Dijkstra) 

_ 11.|Fokke RXBaukje Eelkes (o.a, Anema, v.Keimpene 
Alkema)   

Macht u bij bovengerioemde personen familieleden OEE dan- behoort u dus 
ook tot de nakomelingen van 

DOUWE. DOUWES X BAUKIE HEDZERS, waaronder de latere 

DOUMA's, o.a. uit Bergum, Tiet jerksteradeel. 

Van dit echtpaar probeer ik. een za volledig mogelijk parenteel samen te 
stellen en dit te zijner tijd in boekvorm uit te geven. 
Helemaal volledig zal niet lukken, daarvan ben ik me wel bewust: 

Tat nu toe verzamelde ik reeds zo'n 75600 namen van rechtstreekse nazaten + 
aangehuwden en hun nuders. 

Bepaalde tekken vorderen moeizaam. Zoels bu. nr. 8, Taeke Rinses X Tiet je 

Rinsma, Dit echtpaar heeft o.a. een dochter Gepke Taskes Douma, gehuwd in 
1803 met Djurre Elzes Kiestra (gen van de minicipale raden van Niezijl). 
Ze hebben á kindereri, Taeke, Else, Rinse, Grietje. Ik heb niet. kunnen 
vinden waar dit gezin raar toe is gegaan. Zo zijn er natuurlijk MERE 
problemen, : 

Misschien kunt u mij met één af meerdere takken en ap wet alsan 

Mijn adres is: Gepke van der Meer-Douma 
Weldinkhorst 20 

755 EK Enschede 

Tel.: 053-350005, 
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SOE US PLEATS EK IN HAMME HA? 

Ferslach fan in Öndersyk. 

Op in freedtejûn krige ik in tillefoantsje fan ín frouspersoan, dys my 

b e fraach foarlei. Hja hie yn de Dockumer Courant ín stikje läzen 

ger de aktiviteiten Fan ús feriening en tocht dat wy har faaks fierder helpe 

koene, “Ommers", sel hja, "hast alle pleatsen om ús hinne ha in namme: 

Monsma, Rinnerda, Minnerda en neam mar op. It soe dochs frjemd wêze as ús 

pleats no krekt net in namme Kie", Ik sel har dat net alle pleatsen in namme 

ha en datús feriening eins net: Ôndersyk foar incar dwaan wol, mar wa't 

ûndersyk Üwaan wol, wat op wei helpe, Om't ik op dat momint gjin bepaald 

Ondersyk Onder hannen hie, sei ik har ta dat ik ris foar har sjen soe. Ik 

moast den wol it kadastrale hômer fen de pleats ha om it Ondersyk mei te 

begjinnens 

Ternaard C 1282, eigner Siemen Grijpstra, Fjildbuorsterwei 6, Brantgum. Dat 

wiens: de gegevens dêr't ik mei ‘oan de slach gie. Fia:de leggers fan it 

Kadaster wie it Frij ienfäldich om, wat de eigners vangie, werom te gean oant 

4832. Yn dat jier wiene eigner: Ervan A. Ripperda út Ljouwert. No kaam in 

muoilák punt: hoe de oanslúting te finen fan it Kadaster fan 1832 nei it 

Florsenkohier fan dy tiid, Dan hat, men it Kohier fan 1858 nedich. Yn dat 

kohier steane alle p atsen, sa't dy fanälds bestien ha, mei de kadastrale 

mûmers der by; Ik moast sykje om Ternaard C 631 (it hûs} en C 692 (it hiem). 

Dizze nÔmers wiene lykwols nearne te finen: net Onder Brantgum, net Ônder 

Hantum en ek net by de losse lannen. 

De folgjende stap wie in reis nei it Ryksargyf yn Ljouwert, Dêr hat men alle 

kadastrale kaarten fan Fryslân fan 1832, 1878 en 1967 op fiches stean, Dizze 

fiches kin men yn in lêsapparaat besjen. It wie myn doel om alle stikken lân 

om de pleats fan Grijpstra hinne op ín kaartsje yn te tekanjen. De Atlas van 

Eekhoff út 1855 levere in moai kaartsje op &n ik koe de nÔmers mar ynteken je. 

Werom op it Streekarchivarieat die bliken dat hast alle lannen om de pleats 

fan Grijpstra hinne, by Eloreennûmer 8 hearden. Ik moast dus oennimme dat dit 

de pleats wie dy't ik socht: de eigners kloppen, mar de bewenners koe jk net 

fergelykje om't it kadaster allinne mar de eigners jout. 

Doelt ikit ûndersyk al Êfslûten hie, kaam ik der tafailich efter dat ik gelyk 

hên hie en dat de hiele kaertsje-tekenerij net nedich west:hie. Doe't ik, yn 

ferbân mei in keapekte, de kadastrale nûmers dy't by pleats hûmer B fen Brantgum 

hearden, nochris neilies, seach ik it ynienen: der stie nét Ternaard C 689, CE 

5695 ‚ mar Ternaard C 689 - C 695. Om't it wat min skreaun wie, like it wal in 

komma, mar it wie dochs in streekje (ek yn de keapekte!). Alle nûmers tusken 

688 en: 536 hearden dus ta pleats nûmer 8! 

Hat men ienris it floreernûmer dan kin men dy kohieren hiel maklik werom folgje 

cant 1700 tal Men Fynt hieltiten de eigners en de bewenneis en ek möch wolris 

wat bysûnderheden: naistiizzers, as de pieats nach ien gehiel is, as dat it, 

allinne mar in hoernieges (mei stim!) is en dat it län ferkocht iss’, 

Yn Westdongerediel kin men noch werom cent 4684 ta en dän komt der wer in 

myoilike stap: it Stimkohier fan 1540. Yn Eastdongeradiel is it nûmer fan it 

Stimkohier fan 1640 gelyk oan it nÔmer fan it Eloreerkohier, dêr is gjin 

fergelykjen nedich. Yn Westdongeradiel komme de nûmers net verien en moat men 

troch fergelykjen mei eigners enbewenners, mei narmen fan plaatsen, mei it tal 

pÖnsmieten mar besykje on it goede nûmer te finen. Men ken dan mer it bêste alle 

pleatsen fan ien doarp tagelyk dwaen om wisser te wêzen. Ït is my op dizze 

manier slagge om 14 fan de 19 pleatsen fan Brantgum werom te finen yn it 

Stimkohier fan 1540. 

De wichtichste foar myn Ôndersyk wie nÔmer 6: 

Jonkhaar Tjaerd van Aylva, eigner en Andries Ewerts, brûker. 
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Dizze selde nammen fûn ik yn itkohier fan 1584 wer werom op it ús bekende 

nûmer &! Noch wichtiger wie wat der yn it kohier fan 1640 byskreaun wiet 

RYXMA. "is pleats hat dachs ín namme", is dus it.antwurd op de titel fan dit 

Terhaaltsje! In namme dy't yn 1540 noch bekend wie, mar letter om de iene as 

oare reden ferdwûn is, a 

It is fansels nijsgjirrich om noch fierder yn da skiednis werom te sjen. Dus 

pakte ik "Het Register van Rambreng" fan it jier 1511 der ris by. Dit register 

is eins it beojin fan it el in peer keer neamde Florsenregister. It binne 

belestingreoisters, ynsteld yn 1511 troch de Hartoch fan Saksen, dy't doe yn 

Fryslân de baas wie, Hy hat alle besteande pieatsen doe opskriuwe litten mai 

harren eigners en brûkers en de belesting (de florenen) dy't foar de pleats 

betelle wurde moast. 
De Friezen yn 1511 sille it wol net sa aardich fn ha, dy belestingragisters, 

mar wy kinne der no ús foardiel mei dwaan. Sa stiet der ûnder ‘de 18 pieatsen 

fan Brantgum: an TE 

Focko RYPKEMA - BO pûnsmiet = länhear Tzalingh Jaers erven ende pastoar 

Focko moat 20 florenen opbringe en dyselde 20 florenen, fine uy ek altiten werom. 

foar RYXMA yn it floreenregister, Soene wy no net oannimne kinne dat dizze 

Focko Rypkema de namme-jower fan ús-pleats is? De namme en it tál florenen 

klopje aardich, mar ek it tal pûnsmieten skeelt net alles: 60 (1511) en 70 

(letter), Ek by de oare pleatsen is dat ferskil der: Minnarda 75-86, Pastoar 
60-69, Noukema 43-50. Wy moatte dêrby betinke daf net dûdiik is hokket pûnsmiet 

brûkt is, sjoen it Berneficisalboek fan tritich jier letter (1545). In dit 

Eeneficiaalboek hat men alle besittings opskreaun dy't te krijen hiene mei de, 

tsjerken: de .pastoar, de prebende, de patroan, kleasters enisfh. By, Brantgum 

stiet: "Corte Aengevinghe der Landen, behoirende totter Pastorie WE 4e 

Branteohum,. cleyne pondemeeten", EE: ds. | Ee 

Faeks Fine wy RYXMA el: yn dit Beneficiaalboek wer werom. Under de jierlikse 

rinten dêr't de. pastpar fen Brantgum jierliks rjocht op hie, steans seis 

pleatsen neemd en ien dêrfan is: En REN 

Ripema-rf-Davidtsgûns. (In Davidsgûne is slein yn de tiid dat De 

Bourgondië:biskop.fan Utert wie (1455-1496). Det soe betsjutte kinne dat 
t David fan 

RYXMA doe at:bestie! Det is lykwols net wis om't munten yn dy tiid hiel lang — 

yn gebrûk bleaune, om't der gjin weerde-oantsjutting op stie, mar de munt 

wurdich wie wat er oan gewicht wurdich wie: gie de metaalpriis omheech, dan de 

wearde fan de munt;ek.- Sa waarden munten dy't foar 1500 al slein wiene, nach 

yn 1622 brûkt (meidieling de heer G. Mensonides fan it Frysk, Misseum). 

Mooglik datek noch in eigrer/brûker,fan RYXMA yn it Beneficisalboek ta finen 

is. "Met een stuck waydelendts van B pm, naestgelandet zynde Feye Goslinge | 

ende Monthiema landen". Det betsjut dat instik lân fan 6. pm, tusken RYXMA en 

Monsma-lizze moat: C-584 en C 685 Fan de pastory lizzë: yndied tusken 880 
fan Monsma en 686 en 585 fan RYXMA, Feye Goslinga komt nach trije kear foar 

as neistlizzer fan pastory-lân en yndied lizze der mear stikken, pastoryläân 

tichteby RYXMA-satha, Dn 

No't wy net fFierder, werom kinne, wurdt it tiid om ris in foisleine MEt 

fan eioners en brkers fan._RYXMA-sathe op te meitsjen: 1 5 

  

Jiertal: Eigmers:- B Brûkers: 

1511 .: - Tzalinch Jaers Erven Facko Rypkama 

1543 . . Feye Goslinga (?) Feye Goslinga (2) 
1840 Tjeerd van Aylva Andries Everts 

1685. … Tjeerd van Aylva 5. Rinse Jans 

„Hippo van Aylva & Ì 
1700 Howse van Camstra 

Rinse Jans 4 

[7



Jiertal: Eigners: Brükers: 
  

1721 Rinse Jans Wed. & Lieuwe Willems 
1223 _ Jan Rinses 4 a L Jan Rinses 
1730 Overste Schwarzenberg 4 

“dan Rinses 4 

1741 Haite cornelis 

1742 Hein Foekes 
1748 Weduwe Jan Rinses 4 
1758  ' * Schwartzenberg & 

_F.S, Rijpperde $ 
1752 :F.5. Rijpperda 
VII3 O0 HA Johannes Gosses ä 

1800 lohennes Gosses kinderen 

1801 Bt Willem Johannes Hannema 

1818 ' … Erven Ríjpperda 
1838 Willem Johannes Hannema 
1854 Eelkje Willems Hannema, 

gehuwd met Rienk Tjerks Spriensma 
1801- … Tjerk Rienks Spriensma Tjerk rienks Spriensma. 

1838. Sieger van Klaarbergen 
1938 Jasper Broersma d Jasper Broersma 

Trijntje Ekema 4 
1967 … Jasper Droetsma 
187 Siemen Grijpstra „Siemen Grijpstra 

By it gearstallen fen boppesteande list is ek gebrûk makke fan it Speciekohier. 

Dat wie ek in belestingkohier en it jout ús ynsjoch yn ferskate saken. Sa hie 

yn 1748 Hein Faekes: & kij, 5 hynders en 34 pÔnsmiet boutäân, 2 skoarstiennen 

en wennen hy en de frcu tegearre op de pleats, Fjouwer kij liket net folle, 

mar der he nea in protte kij op dizze pleats west: 12 kij op syn heechst yn 

18001 Ek it tal pûnsmieten boulên is om 1800 it heechst: 62 pûnsmiet, It moat 

doe dus in opgeande tiid west ha en dat kinne wy ek wol sjen oan de famylje 

Hanneme, Johannes Gosses komt yn 1773 as hierder op dizze pleats, mar syn soan 

Willem Johannes Hannema kin yn 1839 de hiele pleats mei 70 pûnsmiet län fan de 

Rijpperda's keapje foar it kapitale bedrach fan f 24.600,-! Wy moatte sa!n 

bedrach fansels wol sjen tsjin de tiid wêr't uy it hjier oer ha, yn üs tiid 

soe 't net sa'n grut bedrach meat wêze. . 

Ek it Reëelkohier ha'k der noch op neisjoen. Dat is ek al wer in belesting- 

kohier en dat hie foaral te krijen mei de hier dy't de palats opbringe moast. 

Oer dy hier moast it 1/5 diel belesting betelle wurde. Wie men sawol eigner 

as brûker fan de pleats dan moast de hier dy't sa'n pleats opbringe koe, 

tekseard wurde. It earste kohier is fan 1713 en Ryxma moet dan 170 oÔne can 

hier opbringd. Ut in byskrift kinne wy opmeitsje dat de pleats sels (it gebou) 
yn dy tiid 2200 gûne wurdich wie. 
Rinse Jans wie doe foar de helte eigner enhymoat in man mei jild west ha. 

Kllinne ûnder Brantgum hie hy al 171 pm lân yn besit, wêrûnder Monsma-sathe mei 

100 pûnsmiet. su 

De hier giet stadich wat omheecht 1773 - Johannes Gosses betellet no 210 gûne 

van hier "‚.met daer te boven een kindtje boter.” (komt fan kynsen, dat is 

25 liter). Boargemaster Rijpperda bringt mear lân by de pleats en sa giet de 

hierpriis ek omheech. It heechste bedrach fine wy yn 1805: 1005 gûne! 

Doe't ik mei boppesteande gegevens by de famylje Grijpstra kaam, wiene hja 

fansels tige ferguld mei de resultaten fan it Ondersyk. Doe kaam ek te praat 

dat der efter hûs noch in tinkstien op it hiem lizze moast, dy't earder yn 

de eftermuorre sitten hie. Doe't de eftermuorre fernijd wie, hie men de stien 

mar earne op it hiem lein, om't er dochs net meer te lêzen wie. Dat wie fansels 
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+ 1700 

R e= Ryxma 

M = Monsma 

  

nijsgjirrich en de stien cekke by my yn 'e auto nei hüs ta. Doe't er wat 

droech en skjin makke wie, like it der ynearsten op dat er yndied neat mer op 

te Öntsiferjen wie. In lyts keunstke broch doe btkamst: ik ha der wat moal op 

struid en it measte der Foersichtich mei de hôn wer wat bffage. Allinne yn de 

kÖltsjes siet doe noch wat moal en mei muoite koe ik wat wurden herkenne: 

18.0 is aan deze pleats de eerste steen gelegd door „.sserserteer: 

alhier geboren 1 september 177. 

It grutste diel wie doe Ôntsifere, mar spitigernôch wie de namme net te lêzen. 

It doopboek fan Brantgum brocht de oplossing, Op 21 september 1776 wie doopt 

Willem Johannes (Hannema). 
De tekst op de tinkstien moat wêze: 18.0 

is aan deze plaats 
de eerste steen gelegd door 

WJ. Hannema 
alhier geboren 

21 sentember 1778 

Sa is dizze âlde tinkstien troch Ôndersyk wat ferklearre wurden en hat de plaats 

syn Alde namme wer werom: RYXMA-SATHE. 
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