
REDACTIONEEL

O.F. Vos

Al weer een nieuwe Sneuper, de tijd gaat snel. Hopelijk vindt
u de tijd om dit nummer, boordevol met langere en kortere
artikelen, te lezen in de komende vakantieperiode. Misschien
zit er weer wat voor u bij of weet u een aanvulling en kunt u
de auteurs daardoor helpen bij hun onderzoek.
Goed  voorbeeld  hiervan  is  het  artikel  van  Jaap  Heeringa.
Eerst geeft hij een reactie op “Kingma” uit De Sneuper van
december 2002 en daarna een lange aanvulling. Omdat bij de
redactie bekend is dat meerdere leden met de familie Kingma
bezig zijn, denken wij velen van dienst te zijn.
De  heer  A.  Schelwald  geeft  een  prachtig  overzicht  van  de
familie Schelwald (al eens eerder onderwerp van een artikel
in  De  Sneuper)  vanaf  1590  in  Dokkum,  via  omzwervingen  in
Duitsland, rond 1800 weer in Dokkum en na 1900 uitzwermend
over het hele land.
Speurtochten naar informatie over personen worden beschreven
in  “Waarde  broeder”  en  “Een  grensgeval”,  terwijl  de  heer
Meerema een inkijkje geeft van wat J.A. Paasman al eens op
een ledenavond heeft verteld over het onder de wapenen roepen
van Friese jongens voor de legers van Napoleon. Het betreft
hier weesjongens uit Dokkum.
Jacob van der Vaart gaat nog even kort in op het ontstaan van
de Kadastrale Atlassen waaraan ook leden van onze vereniging
hebben meegewerkt en de inmiddels bekende fotopagina levert
ook heel wat leesstof op.
De redactie vraagt uw aandacht nog voor het kader na het
artikel  over  de  familie  Schelwald  waarin  uw  hulp  wordt
gevraagd voor kopij (graag op diskette of emailen) voor de
komende Sneupers en wenst u veel leesplezier.

BESTUURLIJK

G. Bouma
De ledencontactdag op zaterdag 12 april 2003 is weer goed
geslaagd. Ruim 50 leden waren die dag aanwezig. Hoewel de
meeste leden van binnen de provinciegrens kwamen, konden we
ook een aantal van ver uit het land welkom heten. Dat gaf ons
als bestuur een goed gevoel. Na de vergadering was er ruim
gelegenheid om met elkaar in contact te komen en zonodig  
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gegevens  uit  wisselen.  Onder  genot  van  soep  en  broodjes
kwamen laptop-computers en mappen op tafel. Niet iedereen had
materiaal meegenomen om te laten zien, wat toch wel jammer
was. Mogelijk dat die leden niet direct de belangrijkheid
ervan inzien om materiaal mee te nemen, omdat zij met een
specifiek onderzoek bezig zijn. Toch is het mooi om te zien
wat  anderen  bezighoudt  in  onze  boeiende  hobby  en  wat  zij
allemaal al verzameld hebben. Zelf doe ik onderzoek naar de
dorps-  en  familiehistorie  van  Minnertsga  en  heb  eigenlijk
niets te zoeken in de archieven in de regio Dongeradeel. Ik
was dan ook enigszins verbaasd dat ik toch een aantal leden
blij  heb  kunnen  maken  met  gegevens  die  aansloten  bij  hun
onderzoek. Ik zou u bij dezen dan ook willen oproepen om
volgend jaar, als u naar Dokkum komt voor de ledencontactdag,
nog meer materiaal mee te nemen om anderen te laten zien wat
er  allemaal  mogelijk  is.  Laten  we  met  z’n  allen  de
ledencontactdag  laten  uitgroeien  tot  een  jaarlijks  terug-
kerende activiteit waar we met elkaar kunnen ‘bomen’ over
stambomen en andere zaken. 
Op de ledenvergadering is het voorstel om de contributie aan
te passen tot € 15 aangenomen. Van die leden, die de penning-
meester hebben gemachtigd voor automatische incasso, is de
contributie inmiddels geïncasseerd. Het verzoek aan de andere
leden is om uw contributie voor 2003 bij te laten schrijven
op de girorekening van de vereniging. Voor alle duidelijkheid
nog even de gegevens: gironummer 68.61.847 t.n.v. Vereniging
van Archiefonderzoekers te Dokkum. (plaats) Metslawier, omdat
de penningmeester daar woont. Als u Dokkum invult als plaats
dan weet de giro er geen raad mee. Wanneer u dit leest en u
schrijft meteen een overboeking uit, dan is de zaak nog voor
de vakantieperiode geregeld en dat voorkomt het verzenden van
herinneringen (extra kosten).
In goed overleg met de redactie van ons verenigingblad is
besloten dat de ledenadministratie en het aanvragen van oude
nummers van Sneupers voortaan geheel door de penningmeester
wordt verzorgd. De penningmeester is zowel telefonisch als
via E-mail te bereiken.  
Namens het bestuur en de redactie wens ik u een hele goede
zomerperiode toe met mooi weer en mogelijk tot ziens op de
najaarsbijeenkomst.  Waarschijnlijk  zal  deze  bijeenkomst
plaats vinden in het informatiecentrum van Fryslâns hoogste
terp: Hogebeintum. Een bezoek aan de terpkerk met de vele
rouwborden  en  mogelijk  een  bezoek  aan  nog  twee  andere
karakteristieke  gebouwen  in  de  omgeving,  zullen  deel  uit
maken van de bijeenkomst die, net zoals de ledencontactdag,
ook op een zaterdag zal worden gehouden. 
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LEDENNIEUWS

G. Bouma

Nieuwe leden:
No 367: Mevr. A.J.M. Hofman, Driebladhof 5, 5672 XH Neunen,
040-2913033,  e-mail:   FO:  Hofman  en
Visser uit Dokkum.
No 368: Mevr. G.E. van Essen-van der Meulen, Rinnenberghof
23, 6952 HP Dieren, 0313-413272, e-mail: 
No 369: Dhr. D. Halbesma, Cecil B. de Millestraat 1, 1325 RV
Almere, 
No  370:  Mevr.  B.  Dijkstra-Bakker,  Arendswijk  9,  9221  TV
Rottevalle. FO:  Bakker, Drost,  Bergsma, Dijkstra  (gemeente
Het Bildt)
No 371: Dhr. J. Terpstra, Voorstraat 58, 9285 NT Buitenpost,
0511-544009, e-mail:   FO: Terpstra en
Van der Meulen
No 372: Mevr. M. de Jong-Visser, Geleen 12, 8032 GD Zwolle,
038-4546536, e-mail:  FO: Boersma (Ee),
Dijkstra  (Zwaagwesteinde),  Hiemstra  (Buitenpost),  Van  der
Zwaag
No  373:  Dhr.  B.H.A.  Huizenga,  Fleringenstraat  83  3077  HE
Rotterdam
No 374: Zuiderbaan-van Soomeren, Hondsdraf 4, 1724 TE Oud-
karspel
No 375: Dhr. A. Wal, van der, Postbus 104, 8440 AC Heerenveen
No 376: Mevr. W. Raap, Alb. Termotestraat 125, 2552 WC, Den
Haag, 06 – 22802029, e-mail:  FO: Fam. Raap
No  377:  Dhr.  L.  Elzinga,  Langgrousterwei  24,  9137  RM
Oosternijkerk, 0519-241369. FO: Jousma en Elzinga.
Wijzigingen:

No 76: mevr. G. Sijbesma, nieuw adres: Roerdomplaan 38/309,
8446 JS Heerenveen, tel. 0513-653220.
No 175: Fam Schenk – van der Werff: e-mail: 
No 344: Mevr. P. Haima-Faber (ipv Hania), Hegedyk 36, 9024 EB
Weidum. FO: Haima en Bierma en Aebe Roelofs en Roelof Aebes,
te Anjum en Oostermeer
Opzegging per 31 december 2003:

179 dhr. G. Yntema, Gentiaanstraat 164, 7322 BT Apeldoorn
203 dhr. P.G. Barendsz, Birkstraat 118b, 3768 HL Soest
Overleden:

086 dhr. S. Bijker, Leie 3, 9406 EH Assen
Helaas  hebben  niet  alle  nieuwe  leden  hun  “onderwerp  van
onderzoek” opgegeven, dat is juist interessant voor contact
met anderen. Alsnog opgeven via de redactie is mogelijk.
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VRAGEN

Foppe Kooistra ( )
Bij het zoeken naar de voorouders met mijn voornaam ben ik
terecht gekomen bij Foppe IJsbrands, bakker, gedoopt 4-10-
1696 te Rinsumageest, getr. met Rinske Wouters. Ze hadden
(waarschijnlijk)  5  kinderen,  waaronder  een  drieling.  De
kinderen heetten Wouter Foppes Lijzinga, Grietje Foppes en
Sjoukjen Foppes. Ze zijn op 24 augustus 1732 in Rinsumageest
gedoopt. De grietman zou hen ten doop hebben gehouden. Wouter
Foppes Lijzinga wordt later Foppe van Drieën genoemd en is
dorpsrechter in Rinsumageest. Hij overlijdt op 10 april 1814.
Weet iemand of er meer bekend is over de doop in 1732 en over
de hiervoor genoemde mensen. Een drieling moet in die tijd
een bijzondere gebeurtenis zijn geweest.

Nienke Zwart. ( )
Ik ben op zoek naar de overlijdensdatum en-plaats van Sytske
Ruurds  van  der  Vliet.  Ze  is  geboren  28-3-1858  Ferwert  en
gehuwd 8-5-1880 met Douwe Gerbens Heeringa. Douwe overleed in
1927 te Henaarderadeel.
 
Jaap S. Heeringa ( )
Wie kan de volgende kwartierstaat aanvullen met gegevens en
voorgeslacht. 

1. Halbe Noordman, geb. 23-5-1773 Oudwoude
2. Gerrit Waatses, ged. 16-12-1733 Kooten, huwt 26-5-1765

Twijzel, met
3. Baukje Pieters, van Kooten
4. Waatse Halbes
5. Nieske Gerrits Posthumus
6. Pieter ………
8. Halbe Watses, huwt 9-5-1700 Garijp, met
9. Aaltje Simons
10. Gerrit Jans Posthumus, heelmeester
11. Jinke Hylkes
16.  Waatse Pieters
17.  Neel Halbes, misschien nazaat van Halbe Gjalts Algra
20.  Jan Jans
21.  Jeltje Gerrits van der Werf
22.  Hylke Hayes, overl.  1694, tr.1e Jeinke Rinses, 2e

Tjitske Liebbes, tr. 3e
23.  Antje Wierds
44.  Haye Hayes, boer te Oostermeer, overl. v. juni 1661, 
45. Frytsen Hylkes
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UIT HET JAARVERSLAG 2002 VAN HET

STREEKARCHIVARIAAT

T. Jongsma

Het jaar 2002 was voor het Streekarchivariaat een memorabel
jaar. Streekarchivaris  Medema vertrok  wegens een  benoeming
als stads- en streekarchivaris in Naarden, Bussum, Muiden en
Huizen.  Vanwege  de  continuïteit  besloot  het  bestuur  een
interim-archivaris aan te stellen. De heer W.E. Goelema uit
Groningen heeft drie maanden als zodanig gefungeerd, alvorens
de nieuw benoemde streekarchivaris, Tj. Jongsma uit Assen per
1 juni zijn werkzaamheden begon.
De  noodzaak  voor  nieuwe  huisvesting  voor  het  Streekarchi-
variaat is bekend en erkend. Illustratief voor de bestaande
huidige situatie was bijvoorbeeld een schimmelbesmetting in
het zogenaamde kelderdepot, maar ook het feit dat het depot
op de bovenverdieping geheel vol is en waar bovendien de voor
archieven meest gunstige klimaatomstandigheden niet geregeld
kunnen worden. De presentatie van het Bonifatiusproject door
wethouder  Oosterhof  van  Dongeradeel  in  de  raadscommissie
Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Toerisme in oktober
gaf aan dit project een nieuwe impuls. In het project is ook
opgenomen de nieuwbouw van het streekarchief in het kader van
het Cultureel Kenniscentrum Dongeradeel (samenwerking Openba-
re  Bibliotheek  Dongeradeel,  Streekarchivariaat  Noordoost
Friesland en museum Het Admiraliteitshuis). Het plan behelst
o.a.  de  verbouw  van  het  huidige  gebouw  van  de  Openbare
Bibliotheek en het bouwen van een nieuw gedeelte waarin naast
een goed geoutilleerd archiefdepot, een studiezaal voor het
raadplegen  van  originele  archiefbescheiden  en  werkruimten
voor het personeel, ook een gezamenlijke ruimte (het Kennis-
centrum) komt waarin alle betrokken partijen een deel van hun
‘zelfbedieningsbestanden’  presenteren.  De  plannen  daartoe
worden  in  de  komende  tijd  uitgewerkt  en  dan  zal  er  meer
duidelijkheid over de realisatie van het geheel komen.
De  studiezaal  in  Dokkum  werd  in  2002  bezocht  door  257
verschillende personen, die in totaal 1482 bezoeken brachten.
Het in oktober 2002 vastgestelde bezoekersreglement vormt een
formele basis voor zowel archiefmedewerkers en —bezoekers ten
aanzien van openingstijden, fotokopieëren van archiefstukken,
toepassing van de legesverordening en gedragsregels.
Vermeldenswaard  is  verder  dat  in  juni  ruim  200  VMBO-2
scholieren van het Dockinga College te Dokkum in het kader
van een projectweek het Streekarchivariaat bezochten voor een
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rondleiding  en  kennismaking  met  het  archief  en  het
archiefwezen.
In het kader van automatisering van het archiefbeheer kreeg
het Streekarchivariaat de beschikking, ter mede-ontwikkeling,
over een informatiesysteem voor erfgoedinstellingen genaamd
RUURD  (Relationeel  Universeel  Uitleen-,  Registratie-  en
Documentatiesysteem) In dit systeem kunnen archiefdiensten,
musea  en  bibliotheken  hun  verzamelingen,  archieven  en
objecten beschrijven en vastleggen. Voor het Streekarchivari-
aat geldt dat hierin allerlei noodzakelijke beheersgegevens
(welke  archieven  en  op  welke  juridische  basis,  de  omvang
daarvan,  waar  geplaatst  in  het  depot,  wel/niet  of  deels
middels een inventaris toegankelijk, bezoekersadministratie)
ingevoerd kunnen warden. Dit naast de beschrijvingen uit de
inventarissen van archieven en allerlei indexen op namen en
onderwerpen. De werkzaamheden daarvoor vergen veel tijd. Het
gehele systeem zal dan ook niet in één jaar gevuld kunnen
zijn. Daarvoor zijn meerdere jaren nodig. Tot nu toe zijn
ruim 6000 beschrijvingen ingevoerd uit de inventarissen van
de archieven van Dokkum, Oost- en Westdongeradeel van vóór
1922.  Ook  gegevens  over  bijbehorende  indexen  en  archief-
vormers zijn ingevaerd. Daarnaast zijn de gegevens van de
ruim 1400 titels tellende bibliotheek ingevoerd. Het is de
bedoeling dat op termijn oook de bezoekers hiervan middels
zoekschermen gebruik kunnen maken voor het integraal zoeken
in het archiefbezit. Van belang is verder dat in het kader
van behoud van archiefstukken en een optimale dienstverlening
de gemeente Dongeradeel een krediet beschikbaar heeft gesteld
voor de aanschaf van duplicaten van microfiches van openbare
registers van de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente
Dokkum, Oost- en Westdongeradeel, met bijbehorende leesappa-
ratuur. Binnenkort zullen deze geplaatst warden.
Daarnaast  is  in  2002  gestart  met  de  noodzakelijke
herverpakking van de archieven in zuurvrije omslagen en —
dozen. Twee tijdelijke medewerkers zijn daarmee belast. Zij
hebben  in  2002  al  162  meter  verpakt  en  voor  zover  van
toepassing  ontdaan  van  (roestige)  nietjes,  paperclips  en
ander materiaal welke de archiefstukken op termijn (kunnen)
aantasten.
Niet  vergeten  mag  worden  dat  het  Streekarchivariaat  ook
werkzaam is op Ameland, Schiermonnikoog en de waterschappen
‘De Waadkant’ te Stiens en ‘Lauwerswâlden’ te Buitenpost. De
werkzaamheden  worden  ter  plaatse  verricht  en  variëren
eveneens  van  herverpakking  tot  (her)inventariseren  van  de
archiefbestanden.
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AANVULLING  EN  CORRECTIE  ARTIKEL  OVER

KINGMA, IN SNEUPER 65

J. S. Heeringa ( )

STAMREEKS KINGMA

1.  Pieter  Jelles  toe  Kingma,  op  Kingma  State  te  Zweins,
vermeld in 1516, 1529, leeft nog in 1555, huwt Nel 

2.  Jelle  Pieters  Kingma,  op  Kingma  State  te  Zweins,  geb.
omstr. 1528, leeft nog op 16 mrt. 1603, huwt 1; Hylck Fogel-
sangh (dochter van Gerrit Dirks), huwt 2: Ydt Meintesdr.

3. Ynte Jelles Kingma, op Kingma State te Zweins, overl. 18-
8-1590, huwt Trijntje Saeckles Sanstra, overl. 6-5-1623.

4. Jan (Johannes) Yntes (van) Kingma, geb. 1585/6, bewoner
Fernia State te Minnertsga, later te Tytjerk RA BAR Q6 420,
deputeerde van Westergo, volmacht ten landsdage gedeputeerde
staat van Friesland, overl. 21-1-1645, huwt Bauck van Beyma,
overl. Minnertsga tussen 1-8-1674 en 15-3-1677. Erfgenamen in
1677:  Ynte  Kingma  te  Zweins,  Trijntje  (volgt),  Hibrichien
(gehuwt met Sybren Upckes Hagersma) RA BAR Q8 320 en 321.

5.  Trijntje  (van)  Kingma,  huwt  22-10-1669  Minnertsga  met
Goris Wopckes (of Fopckes) van Menaldum. 

6. Baukje Gorisdr. Kingma, overl. 5/6-3-1753, huwt 18-3-1703
Makkum met Jan Martens.

7. Hylcke Jans Kingma, geb. 16-10-1708 Makkum (Gen. Jaarboek
1952)

Ingekomen Stukken Oostdongeradeel
Ezumazijl den 17 December 1850
De Ondegetekende verklaart het binnen komen op Ezumazijl van
schepen zoo wat naastenbij op 70 a 80, wg H.(?) Robroch
Ezumazijl den 20 December 1850
Hier leggen gewoonlijk 25 vischepen op in winterlaag groot 25
tonnen betalenden 5 cents per ton. En 50 stuks doorvarende
groot 10 ton betalende 5 cents per ton grootter soort van
schepen kunnen hier niet door varen van wegen de bruggen en
het verlaat te Dockum, wg SH(?) Robroch
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GENEALOGIE KINGMA

1.1 Johannes Kingma, kinderen: Pyter Kingma, volgt 2.1
Bernardus Kingma, volgt 2.2
Jeltje Kingma, volgt 2.3

2.1 Pyter Johannes Kingma, curator, zie bij Jeltje.

2.2 Bernardus Johannes Kingma, curator over Arien Pyters, 17
jaar (geb. 1650)(OOD Auth. 18-3-1667, acte 245), stiefvader
en  curator  over  Fooke  Lieuwes  23  jaar  (geb.1641)  en  Dirk
Lieuwes 19 jaar (geb.1645) (Auth. OOD 1656-1685 acte 72, 22-
5-1653 / acte 184, 
11-6-1664). Huwt na 4-5-1647 met Trijntje Dirks, geb. 1618,
dochter  van  Dirk  Pyters  en  Hiltje  Pyters  (zie  Auth.  Kol.
1592-1672,  23-1-1641  acte  1286  en  acte  1296,  31-3-1641)
overl. 24-1-1658, 40 jaar oud (zie grafsteen te Engwierum)
weduwe  van  Lieuwe  Fockes  Donia,  rechter  en  ontvanger  tot
Engwierum,  overl.  4-5-1647,  56  jaar  (zie  grafsteen  te
Engwierum). 
Kinderen: Trijntje,geb. 1652, volgt 3.1

Grietje, geb. ......, volgt 3.2
Ydtie, geb. ........, volgt 3.3
Saakje, geb. ......., volgt 3.4
Mayke, geb. ......., volgt 3.5

2.3 Jeltje Johannes Kingma, gehuwd met Jetse Jans. Auth. Kol.
1592-1672 B.15, 1739, 12-6-1662 meldt Bernardus Kingma als
volle broeder van Jeltje Kingma en curator over Aucke Jetses,
geb.1637 en Neeltje Jetses, minderjarig in 1662. Auth.Kol.
1592-1672,  B.15,  1704,  5-6-1660  meldt  Bernardus  Kingma  en
Pyter Kingma als curatoren over de weeskinderen van Jeltje
Johannes (wijlen voor 5-6-1660) bij Jetse Jans wonende te
Kettingawier o/d Westergeest.

3.1 Trijntje Bernardus Kingma, geb. 1652 (zie Auth.OOD, acte
72, 22-5-1658). Huwt Arrien Pyters. Zoon is: Pyter Bergsma
(zie Auth. OOD, blz.23, acte 80, 16-7-1694), proc. post. en
burger te Dokkum. Geboren op Barwegen onder Engwierum 1669,
overl.  Dokkum  14-8-1738,  grafsteen  Dokkum.  Huwt  19-4-1696
Metsl.  Catryne  Windt.  Kinderen:  Eise,  Arjen,  Katharina,
Wilhelmina enBernardus (Gen. Jaarb. 1993,pag. 59). Trijntje
huwt voor de tweede keer met: Gerrit Gerrits, ontvanger en
dorpsrechter te Engwierum, broeder van Jan Gerrits te Ee.
Auth.OOD blz.23, acte 80, 16-7-1694, Jan Gerrits en Pyter  
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Bergsma,  curatoren  over  kinderren  Gerrits  en  Trijntje  B.
Kingma. Kinderen: Antie, geb. 1675

Arrien, geb. 1677, volgt 4.1
Lieuwe, geb. 1679
Hiltje, geb. 1681
Trijntje, geb. 1687

3.2  Grietje  Bernardus  Kingma,  acte  van  22-10-1662  waarbij
Wijbe Annes (? Zoon van zus Ydtie) land koopt van Grietje
Bernardus.

3.3 Ydtie Bernardus Kingma, overl. 28-6-1713, huwt met Anne
Minses. Aut. OOD 1656-1811, acte, 7-10-1689, omtrent 18 jaar,
curator Joannis Jelles, mr kleermaker te Lioesens.
Kinderen: Minse, ged. 27-3-1700 Morra, volgt 4.2

? Wijbe, ged. ????

3.4 Saakje Bernardus Kingma, huwt 1e ca. 1689 Tjepke Dirks, 
Kinderen: Baukje, geb. 1682 (Auth. OOD 1656-1811 acte 148,
2-6-1704) Curator is Jacob Douwes te Lioessens
Zij huwt 2e ca. 1692 met Binnert Lolkes.
Kinderen: Aaltje, geb. 1693)

Tiete, geb. 1695) Auth. OOD 1656-1811, acte 147,
2-6-1704. Curator is Sybren Theunis tot Morra.

3.5 Mayke Bernardus Kingma, huwt 24-3-1695 te Ee met Cornelis
Douwes. 
Kinderen: Douwe, ged. 1-3-1696 Ee

Pyttie, ged. 7-4-1699 Ee
Pyttie, ged. 23-6-1700 Ee
Pyttie, ged. 17-7-1701 Ee
Pyter, ged. 8-10-1702 Ee
Tiete, ged. 22-2-1705 Ee
Pyttie, ged. 19-12-1706 Ee
Jetske, ged. 12-8-1708 Ee
Nyncke, ged. 14-12-1710 Ee

4.1  Arrien  Gerrits  Kingma.  Het  is  de  vraag  of  de  Arjen
Gerrits die op 3-11-1695 te Anjum trouwt met Antje Klazes, en
daar de kinderen Jacob (ged.13-3-1701 Anjum) en Minne (ged.
19-4-1704 Anjum) laat dopen, de zelfde is als deze Arrien
Kingma.  Op  16-7-1708  trouwt  er  ook  een  Arjen  Gerrits  met
Lijsbeth Johannes. En op 16-11-1727 een Arjen Gerrits met
Iebeltje Schotanus, geb. + 1685 dv. Bernardus Schotanus en
Catharina Fortius, zij hertr. 28-10-1729 te Anjum met Pyter
Pyters van Ferwerd. Kinderen: Gerrit, volgt 5.1
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4.2 Minse Annes Kingma, ged. 27-3-1700 Morra, huwt 24-8-1721
Ee met Gertje Willems.
Kinderen: Yttje, ged. 11-10-1722 Ee

Willemke, ged. 24-3-1726 Ee
Willemke, ged. 28-9-1727 Ee
Willemke, ged. 7-5-1730 Ee, volgt 5.2
Anne, ged. 24-11- 1737 Ee
Trijntje, ged. 11-12-1740 Ee, volgt 5.3

5.1  Gerrit  Kingma,  huwt  op  29-8-1728  te  Anjum  met  Aaltje
Eelses. Het gezin verhuist naar Jouswier. Beide lidm. ald.
10-8-1732.
Kinderen: Arjen, ged. 22-1-1730 Anjum, volgt 6.1

Eelse, volgt 6.2
Gerritje, volgt 6.3

5.2 Willemke Minses Kingma, ged. 7-5-1730 Ee, huwt 23-9-1753
met Wopke Siebrens.
Kinderen: Minse, ged. 19-10-1755 Morra

Siebren, ged. 1-10-1758 Morra
Dirk,  ged.  4-10-1761  Morra,  neemt  in  1811  de

naam Kingma aan.
Sipke, ged. 6-1-1765 Morra
Anne, ged. 19-7-1767 Morra
Geert, ged. 24-6-1770 Morra

5.3 Trijntje Minses Kingma, ged. 11-12-1740 Ee, huwt 13-5-
1770 met Tjepke Jelles
Kinderen: Hitje, ged. 21-7-1771 Ee

Minse, ged. 31-12-1773 Ee
Minse, ged. 26-1-1776 Ee
Geertje, ged. 4-5-1779 Ee

Volgens  informant  noemden  nazaten  van  Tjepke  Jelles  en
Trijntje Minses, zich: Kingma. Dit is niet gecontroleerd.

6.1 Arjen Gerrits Kingma, ged. 22-1-1730 Anjum, huwt mei 1758
Metslawier  met  Aaltje  Hanses,  ged.  30-3-1738  Metslawier,
dochter van Hans Giliams en Elisabeth Schuil (Wie weet meer
over de voorouders van Aaltje Hanses?) 
Kinderen: Gerritje, ged. 22-4-1759 Metslawier

Lysbeth, ged. 31-1-1762 Ee, volgt 7.1
Hans,ged. 28-6-1767 Ee, volgt 7.2
Aaltje, ged. 25-3-1770 Ee

6.2 Eelse Gerrits Kingma, bijzitter, huwt 21-10-1759 Jouswier
met Grietje Jans, van Morra. 
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Kinderen: Trijntje, ged. 31-5-1761 Jouswier, volgt 7.3
Gerrit, ged. 3-10-1762 Jouswier
Gerrit, ged. 26-12-1763 Jouswier
Jan, ged. 20-4-1766 Morra
Arjen, ged. 30-1-1768 Morra, volgt 7.4
Gerrit, ged. 1-10-1769 Morra, volgt 7.5
Aaltje, geb. 16-4- 1772 Morra
Minne, geb. 8-10-1774 Morra
Aaltje, geb. 27-2-1777 Morra

6.3 Gerritje Gerrits Kingma, huwt 11-12-1757 Engwierum met
Heyn Pyters, ged. 18-12-1729 Engwierum, zoon van Pyter Heyns
en Sjieuwkje Jacobs.
Kinderen: Gerrit, ged. 5-11-1758 Engwierum, volgt 7.6

7.1 Lysbeth Arjens Kingma, ged. 31-1-1762 Ee, overl. 11-3-
1812  Jouswier,  huwt  25-4-1779  Ee  met  Jan  Bienzes,  van
Jouswier (Wie weet meer van zijn voorgeslacht? )
Kinderen: 
Gerrit, geb. 16-1-1780, ged. 20-2-1780 Ee
Gerritje, geb. 8-2-1783, ged. 23-2-1783 Jouswier
Biense en Arjen, geb. 13-4-1788, ged. 27-4-1788 Jouswier
Antje, geb. 8-3-1791, ged. 20-3-1791 Jouswier x Fokke Rosier.
Aaltje, geb. 19-8-1793, ged. 15-9-1793 Jouswier
Arjen, geb. 15-1- 1796, ged. 7-2-1796 x Jeltje Dijkstra
Minne, geb. 3-1-1799, ged. 20-1-1799 Jouswier
Grietje, geb. 31-12-1803, ged. 5-2-1804 Jouswier

7.2 Hans Arjens Kingma, ged. 28-6-1767 Ee, overl. 25-11-1830
Ee, huwt 13-5-1792 Jouswier met Doetje Pieters, van Paesens,
overl. n. 1830.
Kinderen: 
Arjen, geb. 2-8-1793, ged. 18-8-1794 Metslawier
Fyke en Gerrit, geb. 26-11-1800 Nes, ged. 25-5-1800 Ee
Gerrit en Johannes, geb. 3-8-1802 Ee, ged. 22-8-1802 Ee
Afke en Aaltje, geb. 23-3-1806 Ee, ged. 6-4-1806 Ee
Jacob, geb. 3-8-1810 Ee, ged. 26-8-1810 Ee

7.3 Trijntje Eelses Kingma, ged. 31-5-1761 Jouswier, huwt 13-
6-1784 Lioessens met Jelle Liemes, ged. 13-3-1763 Morra, zoon
van Lieme Ottes en Jetske Jelles. Kinderen: 
Eelse, geb. 5-8-1785, ged. 4-9-1785 Morra, noemt zich 1811: 

Kingma
Lieme, geb. 2-3-1788, ged. 30-3-1788 Anjum, noemt zich 1811: 

Kingma
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Jitske, geb. 14-2-1795, ged. 29-3-1795 Anjum.
Grietje,geb. 21-5-1796, ged. 12-6-1796 Anjum.
Ype, geb. 4-11-1798, ged. 25-11-1798 Anjum.

7.4 Arjen Eelses Kingma, ged. 30-1-1768 Morra, huwt 21-6-1795
Morra met Rinske Benthem, ged. 27-1-1771 Morra, dochter van
Pyter Nannes en Martha Benthem. Kinderen: 
Eelse, geb. 9-12-1799, ged. 26-12-1799 Engwierum.
Martha, geb. 24-5-1804, ged. 17-6-1804 Engwierum.
Gerrit, geb. 5-5-1806, ged. 26-5-1806 Engwierum.

7.5 Gerrit Eelses Kingma, ged. 1-10-1769 Morra, huwt 3-4-1796
Morra met Rinske Botma, geb. 12-8-1775, ged. 27-8-1775 Morra,
dochter  van  Folkert  Kornelis  en  Trijntje  Botma.  Kinderen:
Eelse, geb. 28-6-1797, ged. 16-7-1797 Morra
Trijntje, geb. 2-1-1801, ged. 8-3-1801 Morra.
Grietje, geb. 30-1-1804, ged. 26-2-1804 Morra.
Hertrouwd: 18-3-1810 Anjum met Trijntje Ernst, geb. 26-4-1783
Ezumazijl, ged. 11-5-1783 Anjum, dochter van Ernst Arjens en
Ybeltje Thyses. Kinderen: 
Ernst, geb. 28-12-1810 Ezumazijl, ged. 27-1-1811 Anjum.

7.6 Gerrit Heyns Kingma, ged. 5-11-1758 Engw., Overl 23-3-
1814  Engwierum,  huwt  3-12-1783  Oosternijkerk  met  Trijntje
Jans (Kingma),  ged. 20-8-1759  O.Nijkerk, overl.  31-10-1825
Engwierum, dochter van Jan Jacobs en Syke Klazes. Kinderen:
Gerritje, geb. 27-2-1785 Niawier
Syke, geb. 2-11-1786 Engwierum
Jan, geb. 14-6-1788 Engwierum
Gerritje, geb. 15-5-1790 Engwierum
Jacob, geb. 10-7-1792 Engwierum
Syke, geb. 14-2-1794 Engwierum
Syke, geb. 15-3-1795 Engwierum
Jacob, geb. 13-8-1798 Engwierum
Sjieuwke, geb. 15-1-1801 Engwierum

ANDERE KINGMA’S
Jos  Kingma,  geh.  met  Antje  Pieters,  ingek.  met  att.  van
Reitsum naar R’geest op 19-5-1678.

Jan Johannes Kingma, huwt Trijntje Jacobs. Kinderen:
Jisseltje ged. 3-6-1725 Birdaard 
Johannes, ged. 7-10-1728 Birdaard 
Jacob, ged. 1-1-1731 Birdaard
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GENEALOGIE SCHELWALD

Albert Schelwald ( )

0. JOHANNES SCHELLWALD

Johannes werd geboren in 1590 te Dokkum en verhuisde in 1598
naar  Buren  in  Duitsland.  Deze  plaats  ligt  bij  Paderborn/
Cochem.
1623-1626 Hofprediker in Dierdorf
1626-1640 Pfarrer/dominee te Oberdreis
1640-1647 Inspector des Amtes Dierdorf
1647-1659 Dominee te Honnefeld
Johannes studeerde aan de universiteit van Herborn en werd in
1622 tevens leraar aan het hof. Rond 1640 trad Johannes in
het huwelijk met Maria Elisabeth Honnefeld. Uit dit huwelijk
werd in 1641 zijn zoon geboren. Johannes overleed in 1660.
1.1. Moritz Christian Schelwald

1.1. MORITZ CHRISTIAN SCHELLWALD

Geboren  1641  te  Dierdorf  in  Duitsland  zoon  van  Johannes
Schellwald welke tijdens de geboorte van Moritz het beroep
uitoefende  van  Inspector  des  Amtes  Dierdorf.  Moritz  werd
Pfarrer te Urbach in het jaar 1660. Moritz kreeg 5 zonen
2.l Johannes Andreas
2.2 Johannes Jacobus
2.3 Johannes Daniel
2.4 Philippus Wilhelmus
2.5 Michael Christian
Van  desbetreffende  zonen  is  de  stamvader  Johannes  Jacobus
geboren te Urbach 1671.
Van Johannes is alleen bekend dat hij dominee te Burbach in
Duitsland is geweest.
Johannes Jacobus. Stamvader geb. te Urbach 1671
Johannes Daniel was getrouwd met Johanna Cathrina geb. Coenen
aus Winterberg.
Philippus  Wilhelmus  is  geboren  in  1677  in  Urbach  en  is
eveneens dominee geweest in Birnbach. Hij stierf in 1729
Michael Christia trouwde 15 november 1711 met Maria Anna geb.
Coenen  aus  Winterberg,  derhalve  een  zuster  waarmede  zijn
broer Daniel was getrouwd. Hij werd geboren in 1685

2.2. JOHANNES JACOBUS SCHELLWALD

De juiste naam is vermoedelijk Johan Jacobus. Geb. 1671 te
Urbach in Duitsland. Jacobus werd Schlosz-prediker te Harburg
en te Nieuwied van 1691-1695, daarna dominee te Urbach van 
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1695-1707.  Vermoedelijk  tot  zijn  dood  in  1728  dominee  te
Dierdorf.  Jacobus  was  gehuwd  met  Dorothea  Elisabeth  Eliaz
geb. Bauer. In 1721 was hij samen met zijn vrouw nog bij de
doop van zijn kleinzoon Floris Jacobus in het bijzijn van
vele adellijke personen o.a. de gravin zu Lippe, voorouders
van Prins Bernhard Van Lippe Biesterveld.
Jacobus kreeg 2 zonen en 2 dochters. Johannes stierf op 22
november 1728 te Dierdorf op 57 jarige leeftijd.
3.1. Joh.Christianus
3.2. Moritz Jacob
3.3. Charlotte Margr.Pauline
3.4. Marg. Elisabeth

3.2. MORITZ JACOB SCHELLWALD

Moritz werd geboren op 11 oktober 1699 te Duisburg. Hij werd
net als zijn voorvaders dominee en wel in Runkel van 1719-
1741. Daarna nog bijna 20 jaar in het mooie dorp Dierdorf van
1741 tot zijn dood in 1760. Moritz was getrouwd met Amalia
Elisabeth  geb.  Coenen  uit  Wildrathberg.  Weer  trouwens  een
Coenen.  Het  zou  ook  weer  Wintelberg  kunnen  zijn.  Op  31
augustus 1721 waren zij met vele getuigen aanwezig bij de
doop van hun zoon m.n.
4.1. Florus Jacobus (stamhouder)

De getuigen op deze dag waren Ihre hochgrafliche Excellinz
unsere gnadige regierende Landes Regardin und hohe Vermunde-
rin Sophia Florentina, verwitwete Gravin zo Wied Runkel, en
de geborene Grafin zu Lippe. Daarnaast des Kindes Urgrosz-
mutter  zu  Dierdorf,  Maria  Elisabeth  Weiland,  mit  Herrn
Professaris Otto zu Marburg, hinterlassene Wittib, wie auch
noch die beide Groszeltern Herr. Jacobus Schellwald und sein
Frau. Zeitlich Inspector und dessen Frau ehelichste Dorothea
Elisabeth.
Registratie van het doopregister van 1721 is vermoedelijk in
Dierdorf te vinden.

4.1. FLORIS JACOBUS SCHELLWALD
Floris werd geboren in Dierdorf op 28 augustus 1721, zoon van
Moritz Jacob Schellwald en Amalia Elisabeth geb. Coenen aus
Wildtrathberg. Hij werd in Dierdorf gedoopt op 31 augustus
1721.  Floris  Jacobus  is  naar  Nederland  vertrokken,
vermoedelijk  door  zijn  studie  Latijn  Hij  kwam  terecht  in
Enkhuizen. Floris werd leraar Latijn en kreeg te Enkhuizen in
1750 een zoon m.n.:
5.1. Petrus Jacobus Schelwald
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5.1. PETRUS JACOBUS SCHELWALD

Petrus  werd  geboren  in  Nederland  in  het  jaar  1750  te
Enkhuizen. Hij volgt een officiële studie in de geneeskunde
en gaat op 27 juli 1783 een huwelijk aan te Harlingen met de
ruim 10 jaar oudere Adriana Abitsch. Het paar vestigt zich
later in Dokkum waar hij als Medicina Doctor praktijk gaat
uitoefenen.
De wonderlijke dokter van Dokkum werd hij genoemd en in de
Sneuper, het blad van de Vereniging van Archiefzoekers staat
in uitgave 40 een interessant verhaal over deze man. In deze
uitgave staat te lezen dat Adriana, zijn vrouw, hem wenste te
verlaten. Omstreeks 24 oktober 1797 werd toen niet officieel
gescheiden maar er werd een acte opgemaakt een zeker “accoord
en conventie waarbij o.a. de gemeenschap van schade en baate
tusschen hen lieden wierde vernietigd. 
Lees verder in dit verhaal geschreven door A.G. Witteveen.
Uit het huwelijk met Adriana Abitsch werden 2 zonen geboren:
6.1. Johannes Schelwald
6.2. Albert Petrus Schelwald
Johannes  werd  geboren  te  Harlingen  in  het  jaar  1787.  Hij
kreeg 5 kinderen, 4 dochters en een zoon. Zijn beroep werd
politiedienaar te Harlingen en te Dokkum. Albert Petrus werd
geboren in Dokkum in het jaar 1789 en is de stamvader.
Beide  broers  zijn  ieder  een  eigen  afzonderlijke  richting
uitgegaan, althans anno 2000. De familieleden van Johannes
zijn onbekende mensen in de lijn van de stamvader m.n. Albert
Petrus. Wel staat vast dat zij allen nog hoofdzakelijk 100
jaar in Friesland verbleven.

6.2. ALBERT PETRUS SCHELWALD

Albert werd geboren in Harlingen in het jaar 1789, zijn broer
was toen 2 jaar oud. Hij woonde in Wijk A Grote Breestraat
166. Zijn beroep was turfdrager. Hiervoor werd hij samen met
een  collega  Albert  Elzinga  op  zaterdag  23  september  1826
beëdigd
Albert Petrus Schelwald trouwde in 1787 in Dokkum met Hiltje
de Jong. Zij woonden eveneens in de Grote Breestraat 166 te
Dokkum. Albert werd samen met zijn vrouw winkelier, Hiltje
respectievelijk Visch-vrouw en groen-vrouw. Uit dit huwelijk
werden geboren 2 zonen en 5 dochters. Allen geboren in Dokkum
7.1. Trijntje
7.2. Geertruida
7.3. Cornelia
7.4. Johanna
7.5. Age (stamhouder)
7.6. Johannes
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Trijntje: Geboren 24 mei 1815 te Dokkum
Geertruida: Geboren 11 mei 18l7 te Dokkum. Zij bleef ongehuwd
en stierf in 1872
Cornelia: Geboren 17 feb. 1819 te Dokkum. Zij werd 74 jaar.
Johanna: Geboren 30 april 1821 stierf 27 oktober 1822 Dokkum
Age: Geboren 30 augustus 1823 Stamvader in de reeks.
Johannes: Geboren 19 september 1825 te Dokkum.
Sara: Geboren 22 september 183l

7.5. AGE SCHELWALD

Age  Schelwald  werd  geboren  op  30  augustus  1823.  Zoon  van
Albert Petrus Schelwald en Hiltje de Jong. Age werd in 1847
op 13 april ingelijfd bij het regiment infanterie. Na 5 jaar
kreeg hij op eigen verzoek eervol ontslag. Hij trouwde dat
zelfde jaar m.n. op 16 mei 1847 Geertje Weersma, dochter van
Sijbe Eelkes Weersma en Hapke Aukes. Zij kwamen te wonen in
wijk B. Kleine Oosterstraat 113 te Dokkum.
Bij de getuigenis van het huwelijk konden de vader en moeder
van Age m.n. Albert en Hiltje niet tekenen omdat zij niet
geleerd hadden te schrijven. Age werd inmiddels aangesteld
als koster van de Hervormde Kerk aan de Fetzestraat 76 te
Dokkum. Age en Geertje kregen op 25 juni 1849 een zoon:
8.1. Albert
Albert stierf echter al spoedig en werd slechts 1 jaar oud.
Hij stierf op 9 juni 1850 te Dokkum. Geertje was toen 3 jaar
getrouwd met Age. Johannes zijn broer was bij de geboorte van
Albert aanwezig. Hij was in die periode in Dokkum politie
dienaar. Geertje stierf al vroeg m.n. 11 januari 1879, bleef
verder zonder kinderen.
Age nam een huishoudster in dienst en trouwde haar al spoedig
op 13 november 1879. Haar naam was Jantje Postmus. Geboren in
Drachten op 14 september 1859. Zij was een dochter van een
commies  der  rijksbelastingen  te  Drachten.  Haar  moeder  was
Jantje Dijkstra. Jantje was dus 36 jaar jonger dan Age zelf.
Jantje is uiteindelijk degene welke de lijn v.d. Schelwald in
mannelijke lijn in stand heeft gehouden. Uit dit huwelijk
werden 3 kinderen geboren, 2 jongens en een meisje.
8.2. Albert Petrus (stamhouder)
8.3. Hiltje
8.4. Jacobus
Hiltje: Werd in Dokkum geb. 6 sept. 1880 en stierf 1 mei 1891
Jacobus: Geboren 24 november 1888, stierf op 12 december 1888
Hun vader en moeder konden moeilijk het verdriet verdragen,
vooral Hiltje werd met het nodige verdriet geconfronteerd.
Age stierf 4 maanden na het overlijden van Jacobus op 14
april 1889 en Hiltje volgde 2 jaar later op 3 mei 189l  
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slechts 32 jaar oud. In 12 jaar stierven twee kinderen en
haar man. Haar laatste kind stierf twee dagen voordat Hiltje
zelf van verdriet overleed, respectievelijk 1 en 3 mei 1891.
Albert Petrus werd een weeskind toen hij 11 jaar oud was.
Albert  werd  in  een  pleeggezin  geplaatst  bij  Johannes
Schelwald. Zijn broers familie is wanneer men de verhalen mag
geloven merkwaardig opgetreden. Albert heeft jaren aan een
ketting in de kelder gelegen.

8.2. ALBERT PETRUS SCHELWALD

Albert werd op 9 november 1881 te Dokkum geboren. Hij was de
zoon  Van  Age  Schelwald  en  Hiltje  de  Jong.  Op  11  jarige
leeftijd reeds wees, na het overlijden van zijn ouders en
twee  zusjes.  De  familie  van  zijn  broer  hebben  zich  alles
toegeëigend hetgeen maar mogelijk is geweest waaronder een
huis a.d. Oranjewal. Dit werd ook later verkocht aan N.V.
Distilleerderij Dirkzwager en Zn. te Schiedam (Zie kadastrale
Legger gem. Dokkum).
Op  4  juni  1907  verhuisde  Albert  naar  Amsterdam  en  kwam
terecht op het Rokin nr. 84 als hotelbediende. Op 2 oktober
daaropvolgend werd hij huisknecht in hotel “de Doelen” in
Amsterdam. In 1908 ging Albert weer terug naar Friesland en
wel naar Leeuwarden.
In Leeuwarden trouwde hij op 1 september 1909 met Ybeltje van
der Meulen, geboren te Leeuwarden op 11 maart 1886. Dochter
van een meubelmaker m.n. Hendrik van der Meulen, toen 50 jaar
en zijn vrouw Aaltje van der Woude, 51 jaar. Overleden 06-08-
1917  beiden  uit  Leeuwarden.  Getuige  op  de  bruiloft  was
Bernardus van der Meulen, oom v.d. bruid. Zij kwamen te wonen
a.d. Turfmarkt nr. 5 te Leeuwarden, alwaar Albert een groen-
tezaak dreef. Een leuke bijeenkomst was dat hij vlak voor
zijn huwelijk werd vrijgesproken van militaire-dienstplicht
uit hoofde “te zijn eenige wettige zoon”.
In  1910  kwam  Albert  in  dienst  van  de  Leeuwarder  straf-
gevangenis als gevangenisbewaarder. Hij woonde toen aan de
Willem  Sprengerstraat  20-18  in  Leeuwarden.  Zij  zijn  later
verhuisd  naar  de  Baljestraat  9  boven  in  Leeuwarden.  Het
hotelleven, zijn oude beroep, nam hij omstreeks 1911 weer op.
Hij  heeft  ook  nog  samen  met  zijn  vrouw  gewoond  a/d
Keizersgracht B27 in Leeuwarden.
Amsterdam moet Albert hebben aangesproken indertijd want 2
december 1915 verhuisden zij daar naar toe. Zijn vrouw volgde
hem  op  11  januari  1916.  Zij  kwamen  te  wonen  a/d  Oosten-
parkstraat 182 III.
In de jaren 1916 tot 1932 werkte Albert in het hotelbedrijf,
verhuisde regelmatig naar allerlei adressen, welke alle in  
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het bevolkingsregister staan vermeld.
In deze branche moest hij ontslag nemen omdat hij niet meer
met zijn handen in het water mocht komen, hij werkte toen bij
het Polmanshuis op de Dam, later Krasnapolski, als wasbaas.
Samen begonnen zij toen een koffiehuis in de Batjangstraat 16
te  Amsterdam.  Hun  laatste  adres  in  Amsterdam  is  de
Stuyvesandtstraat  47  I  voordat  zij  in  1966  naar  een
verzorgingshuis  in  Hilversum  gingen.  Albert  Petrus  stierf
plotseling aan een hersenbloeding op 21 januari 1968 op 87
jarige leeftijd en werd op 25 januari te Velsen gecremeerd.
Zijn vrouw is nog verhuisd naar een tehuis in Rijswijk alwaar
zij op 28 april 1971 stierf. Uit het huwelijk Albert Petrus
en Ybeltje van der Meulen werden twee kinderen geboren m.n.
een jongen en een meisje:
9.1. Age 
9.2. Aaltje Hendrika
Aaltje Hendrika werd op 5 augustus 1914 geboren in Leeuwarden
Zij heeft haar hele leven in Amsterdam gewoond, huwde Gerrit
Nadort en kreeg 2 dochters. Zij overleed te Amsterdam.

9.1. AGE SCHELWALD
Age werd geboren op 12 oktober 1910 uit het huwelijk van
Albert  Petrus  en  Ybeltje  van  der  Meulen.  Zij  woonden
indertijd a.d. Willem Sprengerstraat 20-18.
Het Ministerie van Defensie vermeldt dat Age bij de zeemacht
op 25 februari 1930 werd ingelijfd als gewoon dienstplichtige
uit  Amsterdam  onder  nummer  1012.  Zijn  legernummer  bedroeg
10.10.12.0. In de Staat van dienst staat alles vermeld tot
1953. Age heeft samen in dienst gezeten met zijn collega oud
minister Luns, later secr.generaal bij de NAVO
25 april 1934 trouwde Age Grietje van der Struik, dochter van
een sigarenfabrikant uit Friesland in de plaats de Blesse.
Zij werd geboren in het gezin Berend van der Struik en Aaltje
Oosten  op  9  september  1910.  Geboren  in  Steenwijk  en  in
Vledder  Dr.  Toen  Age  in  Kattenburg  bij  de  Marine  diende,
hebben zij elkaar in Amsterdam leren kennen. Twee mensen uit
Friesland die elkaar in Amsterdam ontmoeten. 
Op 6 november 1934 werd hun eerste kind geboren. Zij woonden
toen in de Sumatrastraat in Amsterdam. Later verhuisden zij
naar de Marco Polostraat 10 en nr. 98 aldaar. Age en Grietje
kregen nog een zoon en 2 dochters.
Age  kwam  in  dienst  na  zijn  dienstplicht  bij  de  Levens-
verzekerings  Maatschappij  “Victoria”  Keizersgracht  te
Amsterdam.  Daar  heeft  hij  25  jaar  gewerkt  in  binnen-  en
buitendienst.
Na wat omzwervingen zoals bij Michael v.d. Akker kantoor-
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machinehandel  Amsterdam,  alwaar  Age  in  Nederland  het
doorschrijfsysteem  “Holrith”  introduceerde,  verhuisde  het
gezin naar de van Halewijnlaan te Voorburg.
Hij kwam in dienst van respectievelijk Tomson Scheveningen en
de Vries Warenhuizen te Rijswijk. Na zijn actieve loopbaan is
hij  samen  met  zijn  vrouw  naar  de  Prins  Bernardlaan  354
verhuisd. 25 april 1994 vierden zij met de hele familie hun
60 jarige echtvereniging.
Nadat in 1995 zijn krachten minder werden en hij vele malen
ziek werd heeft hij het nog tot 1999 uitgehouden, met vallen
en opstaan. 5 februari 1999 kwam in het Bronovo ziekenhuis
een einde aan zijn lijden en stierf Age.
Grietje Schelwald v.d. Struik werd weduwe en hield het zonder
haar toeverlaat nog 3 jaar en een maand uit en kwam geheel
onverwachts te overlijden op 5 maart 2002 in het ziekenhuis
te  Voorburg,  waar  zij  een  nacht  moest  blijven  voor  een
maagonderzoek. Vermoedelijk heeft zij toch een vrij zwak hart
gehad dat een bloedtransfusie niet heeft kunnen verdragen.
Uit dit huwelijk werden geboren twee zonen en twee dochters:
10.1. Albert (Stamhouder)
10.2. Alida
10.3. Harry
10.4. Margaretha
Alida, roepnaam Ali, werd geboren te Castricum op 23 februari
1940 als eerste dochter van Age en Grietje. Zij woonden toen
in Castricum in de Geelvinckstraat 60. Een van de mooiste
periodes uit het leven van Age en Grietje. Alida trouwde met
Eduard Johan Berger geb. 22 november 1934 wonende in Heiloo
op 21 oktober 1960 en kreeg 2 zonen. Robert Eduard geb. 1
december 1962 en Raymond Eelco Carsten geb. 29 november 1965.
Beiden werden geboren in Alkmaar.
Harry werd eveneens geboren in Castricum op 29 juni 1946 en
werd dus tweede stamvader v.d. Schelwald’s. Harry trouwde in
Voorburg met Ellen Bos aldaar en kwamen ook in Voorburg te
wonen.  Zij  kregen  zelf  ook  een  stamhouder  m.n.  Michael
Geoffry Harald Schelwald en een dochter genaamd Cindy Denise
Elaine Schelwald. Geboren respectievelijk 17 februari 1970 en
6 januari 1976 te Voorburg.
Margaretha, roepnaam  Marga,  geboren  te  Castricum  op  20
januari 1949. Marga trouwde nimmer en heeft een heel moeilijk
leven gehad omdat zij een geestelijk blijvende handicap had
welk als zeer jong kind tot openbaring kwam. Haar hele leven
heeft vooral dank zij een intense liefde van haar ouders nog
enige glans gekregen. Marga stierf plotseling aan een hersen-
infarct op 14 mei 1996.
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10.1. ALBERT SCHELWALD

Albert Schelwald werd geboren 6 november 1934 te Amsterdam.
Hij  zag  het  levenslicht  a.d.  Sumatrastraat  aldaar.  Zijn
roepnaam werd Bert. Tot april woonde hij op genoemd adres
maar verhuisde in 1937 naar de Marco Polostraat in oud west
te Amsterdam. Niet lang daarna verhuisde het gezin weer en
wel naar de Geelvickstraat 60 te Castricum.
In de tweede wereld oorlog werd heel Castricum ontruimd op de
middenstanders  na  door  de  Duitsers.  De  ouders  vonden  een
woning in Amsterdam a.d. Waalstraat in zuid, Age Schelwald
werkte  immers  in  Amsterdam.  In  Amsterdam  woonde  Albert
heerlijk  en  hier  liggen  ook  de  eerste  herinneringen.  Op
school a.d. IJsselstraat, de eerste verliefdheid met Hiltje
Kamlag. Echter ook de jodenvervolging ligt nog wreed in het
geheugen, vele schoolvriendjes gingen op transport naar de
kampen.  De  bevrijding  hield  in  dat  het  gezin  weer  naar
Castricum trok in hetzelfde nog leegstaande huis.
Natuurlijk werd de lagere school in Bakkum gevolgd. In deze
periode 7 klassen, w.o. Frans onderwijs. In Castricum stond
het voetballen centraal bij C.S.V. a.d. Zeeweg. Vriendenkring
waren Jan Sprangers, Piet Heida, Koos van der Berg, Bert de
Vries  en  Ben  Willems.  Veel  tijd  werd  doorgebracht  in  de
duinen en op het strand. In Heiloo kwam Albert op de Mulo.
Schoolonderwijzers zoals Oets, de Vries, de Graaf, Roeda en
Gerling staan nog jaren in het geheugen. 
Het Ministerie van Defensie riep Albert op voor militaire-
dienst op 2 oktober 1953. Regiment Zware Luchtdoel Artillerie
afd. Ypenburg. Legernummer 34.11.06.341. Rang: onderofficier,
wachtmeester, gepromoveerd 30 november 1954. Standplaatsen:
Bussum,  Den  Helder,  Amersfoort  en  Utrecht.  Afzwaaidatum:
dec.’1955.
Albert zijn eerste baan was in Amsterdam bij Electro-Centrum
a.d.  Prinsengracht  aldaar.  Ook  in  Haarlem  in  een  filiaal
werkzaam geweest en in Den Haag a.d. Wagenaarstraat. In de
voetsporen van zijn vader nog in de verzekeringen o.a. bij de
Olveh van 1879 en de Oude Haagsche van 1836 gewerkt.
Bert  leerde  zijn  vrouw  kennen  in  1952  op  het  strand  van
Castricum er werd veel heen en weer gereisd tussen Castricum,
Amsterdam en Nijmegen. Uiteindelijk naar Nijmegen verhuist en
als  ass.  Boekhouder  begonnen  bij  Wijers  en  Co.  Bouw-
materialenhandel  aldaar.  Een  keiharde  leerschool  en  hard
werken!
Op 3 juli 1955 hebben Bert en Henny zich verloofd en in 1959
ontslag genomen bij Wijers en vertegenwoordiger geworden in
straat en metselsteen bij F.H.G.A. v.d. Loo te Oosterbeek.
9 januari 1959 zijn Bert en Henny getrouwd te Nijmegen. Hun 
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eerste huis a/d Nieuwe Mollenhutseweg werd ingericht.
22 mei 1962 werd hun zoon geboren. De bevalling was zwaar,
Rene Albert werd in het Wilhelminaziekenhuis geboren.
Vele  veranderingen  in  de  werkkring  waren  ook  steeds
verbeteringen. Zelfs naar Eindhoven verhuisd. Amsterdamsche
Ballast Mij werd o.a. de nieuwe werkgever. Respectievelijk
Plasticall uit Hoorn en Driessen de Lint Martin Arnhem, welk
laatste bedrijf helaas failliet ging, werden opgevolgd door
Rowalt  en  Bruynzeel.  Geïnteresseerden  kunnen  uitgebreide
verslagen van werkkringen lezen etc. in prive-verslagen.
Inmiddels was er een dochter in het gezin bijgekomen en wel
op 13 mei 1969 een grote wens ging in vervulling. Zij heette
Danielle  Hendrika.  Inmiddels  ook  verhuisd  naar  de
Nimrodstraat 68 te Nijmegen. Aldaar 34 jaar lang gewoond.
Binnen- en buitenlandse ruilhandel was een zeer lucratieve
bezigheid jarenlang. Digitek, dochter van van der Bosch en
Jansen N.V. en de dochter Nasec Beveiligingen.
Nasec werd later verkocht aan C.S.U. te Uden en na nog enige
verplichtingen jegens de Nederlandsche Veiligheidsdienst te
Rijswijk pensioneerde Bert zich zelf op 57 jarige leeftijd.
Enkele jaren daarop heeft Bert samen met zijn schoonzoon Bas
van  Loon  het  bedrijf  “Cool-Car”  Auto  Air  Conditioning
opgericht te Groesbeek. Hier heeft zijn schoonzoon een groot
succes van gemaakt en het is nu een landelijk gerenommeerd
bedrijf.
In het jaar 2001 werd een huzarenstuk opgevoerd door Henny en
Bert want in Kranenburg net over de grens in Duitsland werd
in eigen beheer een schitterend huis gebouwd met een prachtig
aangelegde tuin. Een jaar werd er aan gewerkt en inmiddels
wonen Henny en Bert daar 14 maanden met heel veel genoegen.
Uit het huwelijk geboren kinderen: 
11.1. Rene Albert
11.2. Danielle Hendrika 
Danielle Schelwald werd geboren 13 mei 1969 te Nijmegen. Zij
is schoonheidsspecialiste en is op 14 oktober 1996 te Bonaire
Ned. Antillen getrouwd met Sebastiaan Theodorus van Loon uit
Groesbeek.  Geboren  17  december  1966.  Zoon  van  Theodorus
Wilhelmus Maria van Loon. Geboren 4 oktober 1942 te Groesbeek
getrouwd met Elisabeth Theodora Johanna Maria Jansen. Geboren
15 maart 1946 te Groesbeek.
Danielle  en  Bas  hebben  twee  kinderen,  Jordi  geboren  18
november  te  Nijmegen  en  Lois  geboren  6  augustus  2001  te
Nijmegen.  Zij  wonen  eveneens  in  Duitsland  a.d.  Graf-
wegenerstrasse 1 te Kranenburg.

74



11.1. RENE ALBERT SCHELWALD

Rene  Albert  werd  geboren  22  mei  1962  in  het  Wilhelmina
Ziekenhuis te Nijmegen. Als eerste zoon van Albert Schelwald
geboren  te  Amsterdam  6  november  1934  en  Hendrika  Johanna
Geertruida  Hoogenboom  geb.  te  Nijmegen  18  januari  1933,
dochter van Richardus Hendrikus Hoogenboom anno: 1899-1962 en
Geertruida Wilhelmina Beversluis anno: 1896-1983.
Rene  heeft  alle  schooljaren  in  Nijmegen  doorgebracht  en
volgde o.a. een opleiding aan het Canisius College en aan de
Universiteit van Nijmegen. Uiteindelijk Drs. in de biologie,
volgde  hij  nog  een  cursus  M.B.A.  en  studeerde  daar  in
Engeland op af in okt’97 en werd “Master” ook een drs. titel.
Getrouwd  met  Alida  Joanna  Maria  van  der  Kley,  geboren  te
Vancouver Canada en eveneens Drs. in de biologie. Dochter van
Hendrikus Henry van der Kley, geboren te Wassenaar 1 juni
1926 en Engelina Jacoba Adriana Bakker geboren 6 september
1927  te  Oegstgeest.  Rene  en  Lida  hebben  samen  een  Milieu
Adviesbureau S-Tec B.V. Lelystad. Uit dit huwelijk geboren:
12.1. Esmay Alinda Schelwald
12.2. Rayner Albert Henry Schelwald
Esmay werd geboren in Oegstgeest op 20 januari 1991 dochter
van Rene Albert Schelwald en Alida Joanna Maria van der Kley.
Thans wonende Zwanenwater 2 te Lelystad.
Rayner werd geboren te Rotterdam op 28 juli 1993 zoon van
Rene en Lida en stamhouder in de lijn van Johannes Schelwald
anno: 1500. Zij woonden indertijd in Nieuwerkerk a/d IJssel
en verhuisden naar Lelystad.

De Redactie zoekt kopij voor komende nummers. Er wordt 
gedacht aan onderwerpen die elke genealoog wel voorradig 
heeft:
* Mijn favoriete voorouder. Ieder heeft wel een voorouder 
waar iets bijzonders mee is. De redactie is een serie 
begonnen en hoopt op bijdragen van de leden. 
Hooguit één A4-bladzijde.
* Een bijzondere achternaam. Wel eens bij uw onderzoek een 
bijzondere achternaam tegengekomen? En ontdekt hoe die naam 
tot stand kwam? Schrijf er een stukje over!
* Familieverhaal klopt niet. Bestaat er in uw familie ook 
zo’n van vader-op-zoon doorverteld verhaal waarvan u ontdekt
dat het niet klopt? Doe er verslag van!
* Bijzondere foto. De mogelijkheid bestaat om foto’s af te 
drukken in De Sneuper. Maak er gebruik van en stuur een 
bijzondere foto in!
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BESCHRIJVING VAN DE FOTO’S

Foto 1: De Legeweg te Dokkum
In âlde foto fan ’e Legewei. Ik ha gjin idee wannear’t dizze
naam is. Sels skat ik yn dat er naam is yn’e fyftiger jierren
fan’ e foarige ieu. De linker stoepe fan dizze strjitte wie
doe  ús  boartersplak.  Wy  wennen  doe’t  ik  lyts  wie  yn’e
Naustrjitte wêr’t ús heit bakker wie. De strjitnamme jout al
oan dat dy strjitte net sa breed wie en foar ús as bern wie
dêr gjin plak om te boartsjen. Fan dêr dat wy nei de Legewei
gienen om te boartsjen om’t dêr brede stoepen wienen. Ik hear
ús mem noch sizzen: “Gean mar nei de Legewei, op ’e stoep
bliuwe hear!” Sadwaande lizze dêr hiel wat foutstapkes fan my
en myn bruorren en susters. 
Op ’e hoeke fan ’e Naustrjitte mei de Legewei wenne doe earst
de famylje Roosenstein, letter Johan Stellema mei syn frou en
bern. Efter dit hûs oan ’e Legewei kaam doe de Solex- en
bromfytsmakkerij  fan  Stellema  mei  de  benzinepompen.  Dêr
njonken wie wer in garaazje fan Stellema dy’t it meast brûkt
waard foar stalling fan auto’s. Boppe dizze garaazje wenne
doe de famylje Wytse de Jong. Hy wie sjefmonteur by Stellema.
Mei Tsjibbe en Jan Willem de Jong ha wy in protte boarte. Dan
komme de twa wentsjes dy’t eigendom binne fan ’e Minniste-
tsjerke. Yn ‘e iene wenne Siemen Kok en yn ‘e oare wenne de
koster fan ’e tsjerke. Ien fan ’e kosters wie Dykstra. Dy koe
toverje.  As  wy  by  harren  yn  ’e  hûs  wienen  liet  er  fer-
skillende dingen ferdwine. Dat makke o sa ’n yndruk op ús as
bern.
De  minnistetsjerke  is  boud  yn  1852.  It  is  in  sober  mar
stylfol gebou. As wy dêr froeger ris yn tsjerke kamen rûkte
it altyd sa frjemd fûnen wy. Pipermunt en âlde klonje tink
ik. 
Neist  de  minnistetsjerke  wenne  doe  de  direkteur  fan  it
suertsjefabryk ‘Fortuin’, de hear Schuilinga en syn famylje.
Sy hienen 2 famkes dy’t wat jonger wienen as ús. Wy boarten
net sa faak mei harren. De wenning fan Schuilinga is op ’e
foto  te  sjen.  Tusken  dizze  wenning  en  ’e  drukkerij  fan
Schaafsma & Brouwer wie de ynreed nei de fabryk.
Boppe  de  drukkerij  wenne  de  âlde  famylje  Brouwer.  Neist
harren wie doe it bûter- en tsiiswinkeltsje fan âlde Meile
Hoekstra. Hy hie doaskes foar de ruten dy’t as ferpakking
foar de boerebûter brûkt waarden. Op dizze ferpakking stie de
pleats fan Idsardi út Betterwert. 
De winkel dy’t dan kaam wie de grientewinkel fan Frederik de
Leeuw. Hy wenne dêr mei syn frou en twa oanname bern, Alie en
Johannes Lolkema. Oan Frederik de Leeuw hienen wy wat nijs. 
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As bern kaam it by my oer dat hy wat in rûch man wie. As wy
middeis nei it waarm iten nei skoalle rûnen en wy kamen by
Frederik  de  Leeuw  lâns  dan  siet  er  faak  yn  ’e  stoel  te
sliepen mei de fuotten op ’e tafel neist de itenspannen. Wy
fûnen dat mar raar en smoarch.
Dan komt it hûs mei de skeve gevel. Dêr wenne in âld frou
dy’t wy juffrouw Snitjer namen. As sy werklik sa hiet as dat
it har skeldnamme wie, dat wit ik net mear. Njonken har wenne
Doederus Kamminga, de âlde boekdrukker en letter de man fan
it Streekmuseum. It lêste hûs op ’e foto waard bewenne troch
de famylje Harm Poortman. Harry en Ykje wienen hun bern. 
De Legewei (froeger earst Lageweg letter feroare yn Legeweg)
is  gâns  feroare.  Op  it  plak  wêr’t  Frederik  de  Leeuw  en
juffrouw Snitjer wennen, hat Stellema in nije garaazje boud.
Dizze  is  ek  al  wer  ôfbrutsen.  As  it  nije  diel  fan  it
gemeentehûs klear is sil dit gat wer opfold wurde. Fermoedlik
mei wenningen. (DdeJ)

Foto 2: Vrachtvaart in Dokkum, Zuidergracht
In  vroeger  tijden  was  voor  Dockum,  liggend  aan  een  open
verbinding met de zee tot 1729, vervoer over het water van
grote betekenis.
Door  deze  open  verbinding,  met  eb  en  vloed,  ontstond  al
spoedig de noodzaak om binnen de stad een waterweg aan te
leggen: het Nauw. Een smal grachtensysteem, beginnend bij het
"Woudpiepke" in het Baantjesbolwerk via de Wortelhaven naar
het Kleindiep. Vanaf het Kleindiep langs de Westersingel naar
het  Achterom-Kloostersingel-Koornmarkt  en  Oostersingel.  De
Oostersingel was echter doodlopend water, dus: vervuiling en
werd spoedig gedempt. Vervolgens kwam het grachtje uit op de
Harddravers-gracht, het Oosterbolwerk. 
Uit  verslagen  van  Handel  en  Nijverheid,  opgenomen  in  de
Ingekomen Stukken van de gemeente Dokkum, blijkt duidelijk
dat  vervoer  over  het  water  een  centrale  plaats  innam.  In
1904, het tijdperk van de stoomboten, hadden 4 stoomboten, 2
jaagschuiten en 1 motorboot hun vaste ligplaats in Dockum,
maar  op  weekdagen  werd  de  stad  aangedaan  door  een  40-tal
schepen:  trekschepen,  pramen,  motorboten,  stoomboten,  maar
ook hondenkarren en duwkarren.
De kleinere schepen zoals schouwen, pramen en snik vonden hun
ligplaatsen  binnen  de  stadswallen:  Het  Nauw.  De  grotere
schepen in het Kleindiep, het Grootdiep, bij de Woudpoort en
het Westerbolwerk.
Pramen werden gebruikt om goederen van de grotere schepen te
bezorgen  bij  de  verschillende  handelsbedrijven,  die  bijna
allen hun domicilie hadden bij/aan het water "Het Nauw".  
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Suiker, graan, ijzer, stroop, wijn, thee en koffie, alles
werd verder vervoerd met pramen en handkarren.
Straatnamen geven nog steeds de bedrijvigheid der vroegere
tijden weer, zoals: Vleesmarkt, Bargemarkt, Turfmarkt, Zout-
steeg, Vlasstraat, Wortelhaven.
De Wortelhaven had b.v. zijn naam te danken aan de boten met
cichoreiwortelen,  die  daar  ter  plekke  werden  gedroogd  en
geroosterd als vervanging/aanvulling voor de toch zeer dure
koffie.  De  Vleesmarkt  en  Zoutsteeg  kenden  eigen
zoutziederijen. Zout water werd in vaten per schip aangevoerd
en zodanig ingekookt tot zout overbleef. Vlees uit de dorpen
werd ingezouten en door de schippers mee aan boord genomen
voor hun buitenlandse reizen, want er werd ook buitengaats
gevaren: Denemarken, Engeland, Noorwegen en Oostzeelanden.
Ook werd Dockum door geregelde beurtdiensten verbonden met
Amsterdam,  Rotterdam,  Leeuwarden,  Franeker,  Harlingen,
Groningen,  Hoogezand.  De  schepen  vervoerden  niet  alleen
goederen, doch ook vee voor de markten en passagiers, die de
weekmarkten bezochten of nog verdere reizen ondernamen.
Voor het lossen van vee waren de kaden van het Groot- en
Kleindiep problematisch. Bij de Woudpoort met de lage los- en
laadkaden, was het daarom dikwijls druk met af en aanvoer.
Ook voorbij de Bontebrug aan het Kleindiep was een lage kade,
waar  later  de  boten  Tjerk  Hiddes  en  Admiraal  Tromp  hun
ligplaats hadden.
De ligplaatsen voor de schepen werden door Burgemeester en
Wethouders van Dokkum vastgelegd, nadat door de schipper een
bepaalde ligplaats was aangevraagd. 
F.Boersma en J.Algra verzoeken Burgemeester en Wethouders in
een  schrijven  van  30  april  1910  om  het  gebruik  te  mogen
behouden van de stenen wal bij de Woudpoort, oostkant, te
Dockum  als  los-  en  laadplaats  en  als  ligplaats  de  wal
oostelijker,  tussen  de  panden  D  80  en  D  95  en  verzoeken
tevens  om  daar  een  weinig  te  baggeren  wegens  ondiepte  en
verder  politie-  of  brugwachterstoezicht  bij  aankomst  des
vrijdags- en dinsdagsavonds van Groningen, daar de stenen wal
dikwijls in gebruik wordt genomen door schepen welke geen
walgeld betalen en bij het korten der dagen een lantaarn te
plaatsen op bovengenoemde wal voor pand D 95.
Boersma/Algra  varen  op  dat  moment  met  de  stoomboot  "Twee
Gezusters"  en  de  motorboot  "Nooitgedacht"  op  Groningen  en
Leeuwarden. Men krijgt toestemming met de beperking, dat de
stenen  loswal  des  zondags  niet  gebruikt  mag  worden  en  de
goederen bij nacht met kleden te bedekken of te bewaken.
Nog een enkel voorbeeld: 
C.Jongbloed, beurtschip, Kleindiep voor D 22.
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F.Boersma/S.Kemp, stoom- en beurtschip, Stadsgracht D 96-97
en Grootdiep B 55-56. (Hendrika Boersma)

Foto 3: Station te Anjum, 1925.
Een foto van het station te Anjum omstreeks 1925, waar de
trein uit Dokkum net is aangekomen. Anjum was het eindstation
en doordat  er  een  enkelspoor  lag, moest de terugreis naar
Dokkum gereden worden met de locomotief achterstevoren.
De spoorbaan dateert uit 1912, toen werd deze doorgetrokken
van Metslawier naar Anjum. Men kon vanaf station Leeuwarden
via Stiens, Hallum, Marrum, Ferwerd, Blija en Holwerd naar
Ternaard, Hantum en Dokkum. Van hieruit ging men oostwaarts
via Metslawier naar het eindpunt Anjum. Helaas is deze route
naar Anjum kort voor WO II opgeheven. Het eindpunt kwam toen
in Dokkum te liggen, maar in de 50-tiger jaren van de vorige
eeuw  werd  om  economische  redenen  ook  het  "Dockumer
Lokaaltsje"  geschiedenis.  Nu  kan  men  alleen  nog  in  het
landschap en in de dorpen de herkenbare restanten zien van
een stukje trein- en spoorweghistorie. (ES)

Foto 4: Dorpsgezicht Nes
Deze ansichtkaart is van 1915. De winkel rechts op de foto is
van Pieter Krines Boelens en Anna Tjeerds Tilkema. Dit zijn
de ouders van Krine Boelens, inspecteur bij het onderwijs en
schrijver van "Nes, in doarp yn ‘e Dongeradielen " en van
Tjeerd  Boelens,  Ned.  Herv.  predikant  te  Aalsum-Wetsens  en
Drachten. Voor 1898 was deze winkel het schoolhuis. Achter
dit huis stond tot 1883 de school. In 1935 wordt de winkel
verkocht aan Egbert Hiemstra, die in 1940 de zaak verkoopt
aan de bekende winkelier Auke Eelkema.
Het huis ernaast is de herberg van de wed. van Gelder. In
1866 koopt Kornelis van Gelder, die in Nes wagenmaker was, de
herberg. In 1918 wordt er nog boelgoed gehouden ten huize van
de wed. van Gelder. Na die tijd is het geen herberg meer. 
Het huis daarnaast is ook een winkel. De eigenaars in 1915
zijn Johannes Jans Boelens en Antje Hendriks Sijtsma.
Dan volgt de gardeniershuizinge van Kornelis Jitzes Wieringa
en Elizabeth J. van der Wagen.
Het  huis  dat  dan  komt  is  van  Pieter  Buwalda,  die  als
Gardenier en Winkelier te boek staat.
Het  laatste  pand  is  de  herberg  van  Pier  de  Graaf.  Drie
generaties de Graaf zijn hier Bakker en Herbergier geweest.
Na 1934, toen de herberg gesloten werd, is dit “tap”gedeelte
gebruikt als woonhuis tot de afbraak in 1970. 
Het huis op het eind van de straat was vroeger het huis van
de dokter van Nes. Later werd dit een renteniershuis en de 
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laatste  50  jaar  wordt  het  bewoond  door  een  aannemer-
timmerman. (GdeJ)

Foto 5: Poldermolens in Dongeradeel
Een  eenzame  poldermolen  in  het  wijde  landschap  van  de
Dongeradelen. Helaas is niet bekend waar en wanneer deze foto
precies genomen werd, maar dergelijke molens hebben er genoeg
gestaan:  in  totaal  zijn  er  zo’n  40  poldermolens  in
Dongeradeel geweest, waarvan er een aantal zeker even groot
waren als de molen op deze foto. De grootste poldermolens
stonden bij Damzijl onder Bornwird, in de Jouswierder polder
en in de Hoedemakers- en Bonifatiuspolder net onder Dokkum.
Tegenwoordig  staan  er  nog  maar  vier  poldermolens  in
Dongeradeel:  “De  Gans”  in  Ezumazijl,  de  “Miedenmolen”  bij
Holwerd,  de  molen  in  het  Hantumerleech  bij  Hantum  en  “De
Mearmin”  bij  het  Geastmermar.  We  noemen  deze  achtkante
molentjes  vanwege  hun  vorm  ook  wel  monniksmolens  of
“muontsen”.  In  Friesland  worden  poldermolens  vaak  “water-
molens”  genoemd,  vanwege  de  functie,  waarvoor  ze  gebouwd
zijn: het wegmalen van overtollig polderwater. Officieel is
een watermolen echter een molen die door water voortbewogen
wordt, terwijl deze molens natuurlijk draaien door de wind.
Heel belangrijk voor een poldermolen is de houten schroef of
vijzel, die onder de molen in de schroefbak ligt. Als de
vijzel via de koningsspil in beweging wordt gebracht, wordt
het water uit de polder in de vaart "geschroefd". Door de
komst  van  stoom-  en  elektrische  gemalen  zijn  poldermolens
overbodig geworden en vooral in de vorige eeuw gesloopt. Door
hun waarde als cultureel erfgoed en voor het landschapsschoon
worden  deze  werktuigen  nu  als  onze  nationale  monumenten
gekoesterd. Vaak zijn ze nog volop in staat om hun werk te
verrichten:  de  poldermolen  in  het  Hantumerleech  houdt
bijvoorbeeld met gemak het naast de molen gelegen elektrische
gemaal buiten bedrijf! 
In een polder is meestal genoeg wind en daarom hoeft deze
molen niet op een hoge stelling te staan. Rond de molen staat
een aantal kleine, (witte) paaltjes in de grond; de krui-
palen. Om deze paaltjes kan een ketting worden vastgemaakt,
waarmee de molenaar vanaf de begane grond met de kruihaspel
de kap van de molen op de wind kan draaien. We noemen deze
kleine molens daarom ook wel grondzeilers. Pas goed op dat je
nooit in de buurt van de draaiende wieken komt, want dan
krijg je pas echt "een tik van de molen"! (WBB)
(De stichting Monumentenbehoud Dongeradeel bezit 7 van de 10
molens  in  Dongeradeel,  waarvan  2  poldermolens.  Momenteel
inventariseert de stichting welke molens er in de loop der
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jaren in Dongeradeel hebben gestaan en wie de eigenaars en
vooral de molenaars waren. Gegevens of foto’s zijn van harte
welkom  bij  Warner  B.  Banga,  Zuiderbolwerk  115,  of  via

)

Foto 6: Oudbuurt te Ternaard.
Een foto uit ca 1930 van de Oud-Buurt te Ternaard. Rechts zien
we de zg. "Trochreed" met café, toen bewoond door de familie
Hidde  Wieringa.  Voor  velen  ook  bekend  als  "Hidde  Hoekje".
Later werd dit pand afgebroken en kwam er de nieuwe winkel van
fa. Wildeboer. Nu anno 2003  is het een Spar-supermarkt en
postkantoor  van  de  familie  Sijens.  De  tweede  iets  vooruit
springende woning is van de familie Rensma, waarvan de zoon op
de boerderij er rechttegenover woonde, thans is het de winkel
in huishoudelijke artikelen van fa. Brander. (S.Schoorstra)

Foto 7: De RK-School te Dokkum 
Op de plaats waar nu het nieuwe gemeentehuis van Dongeradeel
gebouwd wordt, stond eens de oude RK-school. Het perceel was
eigendom van Dr. Eelko van Kleffens. Hij verkocht een gedeelte
van deze grond in 1908 aan het RC Parochiaal Kerkbestuur, want
er gingen steeds meer stemmen op om te komen tot het stichten
van een eigen RK-school. Tot die tijd was de RK-jeugd verdeeld
over de openbare- en de protestantse scholen.
Het kerkbestuur deed er tot 1912 over om de benodigde gelden
bijelkaar  te  krijgen.  Dit  kwam  mede  omdat  de  bischop  had
besloten dat de last van de kerk niet verzwaard mocht worden
en men meteen met de aflossing moest beginnen. Uiteindelijk
kon op 13 juni 1912 aannemer H. Vollmer met het bouwrijp maken
van het terrein beginnen en op 9 juli 1913 werd de eerste
steen gelegd.
Op 17 november 1913 vond de opening en inwijding plaats van de
eerste RK-school te Dokkum. Voor velen nadien de plaats waar
de eerste stappen gezet werden naar een vervolgopleiding.
In 1929 was de school te klein en werd een uitbreiding gerea-
liseerd met een derde lokaal, tevens gymlokaal. Het aantal
leerlingen bedroeg daarna 114. Een ingrijpende renovatie vond
plaats in 1957, toen kregen de lokalen tevens een wastafel en
werd de hele school opgeknapt voor f 7500,-. In 1967 ging men
naar de nieuwbouw in het plan Zuid-Oost te Dokkum. (ES)

Foto 8: Raadhuisstraat te Ternaard
Deze foto is omstreeks de jaren 30 van de vorige eeuw genomen.
De woning rechts werd toen bewoond door rustend kruidenier
Hempenius.  De  tweede  woning  was  eigendom  van  dhr.  Bouma,
secretatris van de gemeente Westdongeradeel. Dan staan er twee
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blokken  van  twee  woningen,  dit  waren  huurwoningen  van  de
gemeente.  Het  laatste  hoge  gebouw  is  het  gemeentehuis  van
Westdongeradeel, hier zullen velen door de tijd binnen geweest
zijn voor paspoort, rijbewijs ed. of hun ja-woord aan elkaar
gegeven hebben. De woning die ervoor staat is het huis van de
gemeenteconciërge. Het oud-gemeentehuis speelt geen overheids-
rol meer, sinds de samenvoeging van de Dongeradelen en Dokkum.
Het  was  nog  een  poos  de  zetel  van  'Openbare  werken
Dongeradeel' maar ook op dat gebied is een paar jaar geleden
alles verhuisd naar Dokkum. (SS)

TWEE REAKTIES ONTVANGEN OP DE LEDENDAG

VAN 12 APRIL J.L.

1. Artikelen Bozum.
Op de ledenvergadering van 12 aprilj.l. kreeg de voorzitter
overhandigd: 2 exemplaren van de bijlage Sneinspetiele van
het Friesch Dagblad, resp. van 12 en 19 september 1953. "Om
door te geven aan iemand die daar zeer in geïnteresseerd is".
In deze bijlagen is opgenomen een artikel over Bozum: BOZUM
heeft juweel van een kerk, gewijd aan de heilige Margaretha.
De artikelen gaan over die kerk, maar bevatten ook allerlei
andere  geschiedkundige  wetenswaardigheden  over  Bozum.  Wie
geïnteresseerd is, wende zich tot de voorzitter.(zie kolofon)
2. Clipperschip Fregat Stad Dockum.
Den  15  Sept.  1857  van  Texel  uitgezeild  naar  Batavia  en
Soerebaye  met  10  passagiers  en  gedeeltelijke  lading  stuk
goederen waar van een vrugt wordt genoten van cirka f 7285.20
De uitgaven tot in zee zijn f 97525. Nieuwgeboud Kopervast en
gekoperd Clipperschip Fregat Stad Dockum. Groot 206 gemeten
lasten of 391 tonnen volgens meetbrief D.D. 20 Juny 1857 No.
147  gevoerd  door  Kapitein  N.  van  der  Werf  varende  onder
directie van Postuma en Goslings als Boekhouders. Gebouwd te
Amsterdam door A: van der Hoog in 1856 en 1857. Bronnen:
- boekhouding en personalia Former Jans ldsardi (docum-l.853)
- boekhouding Pieter Jans ldsardi (docum-2.853)
(gegevens Scheepvaartmuseum: 1858 N. v/d Werff, 1861 H.B.R.
Jaski, 1867 G.H. Timmermans, 1872 J.P.P. Jurrjens, 1875 J.H.
v. Dooden, 1876 J. Zeilemaker, 1878 R.J. Lieuwen, 1881 C.
Lodewijks,  1883  T.W.  Dekker,  1887  geloopt.  Eigenaren?
Posthuma en Goslings, Dokkum, F.R.P. Victor in Amsterdam en
E.J. Bok en zn in Amsterdam)
Geintresseerden  kunnen  kopieën  van  originele  documenten
bevragen  bij:  P.G.  ldsardi,  Vrusschemigerweg  183  6417  PK
Heerlen, tel.: 045 - 54235 18, e-mail: 
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“WAARDE BROEDER EN ZUSTER”

Speurtocht naar soldaat Pieter Tamsma, 1843

D. Douma en R. Tolsma

De heer Willem Sijtsma te Lioessens is al jaren in het bezit
van een brief uit 1843, geschreven door een zekere Pieter
Tamsma, soldaat te Batavia. Herkomst van de brief is onbekend
en ook wat de familierelatie met deze Pieter Tamsma kan zijn.
Deze brief werd ons onderwerp van onderzoek. Hier volgt eerst
de inhoud van de brief:

Weltevreden 8 November 1843
Waarde Broeder en Zuster

Daar ik de pen op vat om u te laten weten als dat ik de Brief
van u ontvangen heb en verstaan daar uit als dat gij alle
noch gezond zijt dat mij veel verblijden doet. De brief die
gij mijn schrijf die heb ik in Weltevreden ontvangen de 17
October met twee Gulden geld daarin maar ik stuur het geld
weder terug Wand ik kan het hier niet kwijt worden wand de
tijd is al la(n)g verschenen. Verder Broeder en Zuster ik
zijn tegenwo(o)rdig ver van u allen verwijder(d) maar ik denk
wel om het Vader Land het staat mij hier goed aan en ik zijn
tegenwo(o)rdig goed gezond beter als in het Vader Land. Ik
denk er zoo over als dat de gezondheid een groot Rijkdom is
en God die ons allen bestu(u)rd en allens weet, die weet ook
als ik weder terugkom Ja of nee maar zoolang wij 1even dan
denk ik we(l e)ens in het Vader Land terug te komen. Wij zijn
12 juny van Den Helder vertrokken en hebben toen 5 weken
gezeild en toen hebben wij de Lienje (= evenaar) gepasseerd
en toen zijn wij door gezeild en toen hebben wij 9 weken op
zee geweest zonder dat wij een schip gezien hebben. En toen
wij een schip zaggen toen waaren wij aan de kus(t) van de
Oost  stienje.  Wij  hebben  al  tijd  mooi  weer  gehad.  Wij
verbeelden  ons  dat  het  zomtijds  al  storem  waar  maar  de
matrozen lagten ons uit wand het was zoo niet maar wij hebben
een stuk van de vaart (moet .......en van 52 voet (een mast
vernield??). En toen wij den kus(t) hebben toen waaren wij
ook zo goed als in de Oost. Wij zijn de 1e October aan wal
gekomen en toen zag ik verwonder(d) uit mijn ogen wand de
menschen die hier zijn die zijn alle maal Bru(i)n en Sward en
daar tegen loeppen zij alle maal op Blote Voetten en die noch
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al schoenen dragen die moetten er veel geld voor betalen dan
zijn er ook nog een gedeelte die lang haar dragen dat zoo
lang is dat het omtrent op de grond lang sle(e)p en dan zijn
ik de spra(a)k en taal niet machtig en veel met mij en de
menschen zijn hier meest heidensch, zij weeten zelf niet wat
geloef of zij hebben. De Vrouwen die pruimen hier zoo sterk
dat geen een Hollander kan het zoo. Maar haar tanden die zij
in  de  mond  hebben  die  zijn  zoo  Zward  als  roed  uit  de
scho(orsteen). Het Eten is hier zeer goed maar ik hou meer
van het Hollan(d)sch eten. Rijst dat is hier het meest het
eten maar (a)ardappels zijn hier ook wel en wij eten ook noch
wel eens (a)ardappels. Vleesch is hier ook noch wel visch en
anders is hier ook noch van allens maar het is du(u)r wand
het moet uit Jeropa komen. Anders weet ik u niet te schrijfen
maar  als  gij  de  Brief  ontvangt  dan  hoop  ik  als  dat  gij
terstont een Brief t(e)rug schrijft wand het du(u)rt lang
voor dat de Brief over komd. Maar de Brief die ik ontvangen
heb ik kan het niet begrijpen van wie of die komt wand daar
staat geen han(d)teeken onder. Mijn adres is zoo gij hier
beneden ziet. Doen de komelement (complimenten=groeten) aan
alle Vrienden en bekenden. 
Nu bre(e)k ik af met de pen maar niet het hart. Weest van mij
gegroed die zich noemd P. Tamsma

van Pieter Tamsma, Korporaal bij het 13e Batailion Infanterie
te Weltevrede(n) bij Betaveja no 21453.
Ziet als gij het geld weder terugkrijgt. Doen de komelement
aan Vader en moeder zuster en verders aan alle goede Vrienden
en beken(den)

(tussen haakjes toevoegingen door de 
auteurs voor de duidelijkheid)

Welke Pieter Tamsma?
Het eerste probleem was te ontdekken welke Pieter Tamsma de
brief had geschreven want er kwamen drie Pieter Tamsma’s in
aanmerking volgens de geraadpleegde bevolkingsregisters van
de Dongeradelen. Pieter Arjens Tamsma was geboren in 1825 in
Wierum en in 1843 nog maar 18 jaar, waarschijnlijk te jong om
al  in  Indië  in  dienst  te  zijn.  Pieter  Tjerks  Tamsma  was
geboren in 1829 en dus nog jonger. Nog een Pieter Arjens
Tamsma zou 67 zijn geweest, te oud dus. Omdat de bewuste
Pieter Tamsma als soldaat in Indië was, werden de militie-
registers  geraadpleegd.  Daarin  kwam  nóg  een  Pieter  Tamsma
naar  voren,  in  1818  geboren  in  Kollum,  vader  onbekend  en
moeder Trijntje Pieters overleden. Deze Pieter Tamsma had de
juiste  leeftijd  en  woonde  volgens  zijn  inschrijving  als  
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arbeider bij Jan Gerrits van der Kooi te Anjum, vader van de
ontvanger van de brief. Voorlopig werd deze Pieter Tamsma als
de meest waarschijnlijke briefschrijver aangenomen en werd er
een brief geschreven aan mevrouw Tiesma te Oegstgeest, lid
van onze vereniging, met het verzoek eens in het ARA te Den
Haag te kijken naar eventuele militaire “overblijfselen” van
Pieter Tamsma, immers zijn nummer als soldaat in Indië was
bekend.

Waarde broeder?
Het volgende probleem was om te ontdekken hoe de familie-
relatie met de ontvanger van de brief in elkaar stak, immers
hij  schrijft  “Waarde  broeder  en  zuster”  en  doe  de
“kompelementen” aan vader, moeder en zuster.
Ontvanger van de brief was Gerrit Jans van der Kooij te Morra
Prov. Vriesland, zoals het omslag van de brief weergeeft (met
nog een stempel Batavia, 11-11, een stempel “Ongefrankeerd
Zeebrief” en een geschreven “P ’t Schip Kapitein”)
Deze Gerrit Jans van der Kooi, geboren 1815 te Anjum, zoon
van Jan Gerrits van der Kooi en Hendrikje Tjerks, getrouwd in
1839 met Trijntje Klazes Crans (haar opa was Justus Crans,
predikant te Morra-Lioessens) had echter geen broer of zwager
van die leeftijd en die naam. Uit het tweede huwelijk van
zijn vader met Renske Pieters Dijkstra werd in 1838 wel een
zoon Pieter geboren maar die stierf in 1841 en in september
1841 een zoon Reinder, maar die telt in dit geval niet mee.
Had hij het misschien over een “broeder in het geloof”? Dat
was mogelijk maar dan zijn die groeten aan vader, moeder en
zuster minder goed te plaatsen. Daarom werd in de computers
van het RAF gezocht op de naam van moeder Trijntje Pieters
Tamsma en wat blijkt? Haar naam komt drie keer voor in de
geboortenregisters:
in 1818 bij de geboorte van zoon Pieter
in 1821 bij de geboorte van dochter Hendrikje
in 1823 bij de geboorte van zoon Johannes
Echter, in elke akte wordt vermeld dat het kind “buiten echte
is verwekt”. Bij dochter Hendrikje en zoon Johannes is Jan
Gerrits van der Kooi, gardenier te Ezumazijl onder Anjum, de
aangever en hij verklaart dat deze kinderen in zijn huis zijn
geboren en hij erkent ze tevens als zijn kinderen: hij is dus
hun vader.
Bij de geboorte van Pieter is Mattheus Gerrits van Galen de
aangever,  48  jaar,  arbeider  en  wonende  onder  Kollum.  Hij
verklaart dat op “16 april 1818 ten zijnen huize uit Trijntje
Pieters Tamsma, 21 jaar, boerendienstmeid, woonachtig onder
Anjum, geboren is een kind van de mannelijke sexe, aan wie 
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zij de naam geeft van Pieter, zijnde de vader van dit kind
onbekend”. 
Het wordt tijd om eens wat beter naar Jan Gerrits van der
Kooi te kijken. Hij werd geboren in 1786 als zoon van Gerrit
Foppes en Tjitske Johannes, was landbouwer of gardenier en
woonde te Ezumazijl. Hij trouwde op 22 september 1815 met
Hendrikje  Tjerks  en  dat  was  nodig  ook  want  al  een  maand
later, op 29 oktober 1815, wordt hun zoon Gerrit geboren, de
ontvanger van de bewuste brief.
Hendrikje Tjerks was geboren in 1768 te Kollum en trouwde in
november 1797 met Pieter Arjens Tamsma, landbouwer te Anjum
en ook dat was nodig want binnen zes maanden werd hun oudste
dochter Trijntje Pieters Tamsma geboren. Zij kregen ook nog
een Tjerk in 1801, een Willemke in 1805 en een Arjen in 1807
waarna Pieter Arjens Tamsma kwam te overlijden.
Heeft Hendrikje, met haar jonge kinderen, daarna haar toe-
vlucht gezocht bij Jan Gerrits van der Kooi? Is ze daarbij
zwanger  geraakt?  Er  zal  wel  behoorlijk  geroddeld  zijn  in
Ezumazijl toen de 29-jarige Jan Gerrits trouwde met de 47-
jarige Hendrikje Tjerks met haar vier kinderen.
Lang heeft dit huwelijk niet stand gehouden want al op 18
maart 1817 komt Hendrikje te overlijden.
Heeft Jan Gerrits van der Kooi toen zijn toevlucht gezocht
bij zijn stiefdochter Trijntje Pieters Tamsma, nog geen 19
jaar oud? Is zij daarbij zwanger geraakt? In de hooitijd van
1817, enkele maanden na het overlijden van Hendrikje, moet de
conceptie  hebben  plaatsgevonden.  Toen  duidelijk  werd  dat
Trijntje  zwanger  was,  kon  zij  niet  langer  in  Ezumazijl
blijven, de schande zou te groot worden voor Jan (eerst de
moeder  zwanger  gemaakt  en  nu  de  stiefdochter!),  daarom
verhuisde zij voor de bevalling naar het gezin van Mattheus
Gerrits van Halen en Klaaske Tjerks. Klaaske Tjerks was net
als Hendrikje Tjerks een dochter van Tjerk Eelkes en Willemke
Klazes en daarmee een tante van Trijntje Pieters Tamsma.
Al vrij gauw na de geboorte van Pieter moet Trijntje naar
Ezumazijl en dus naar Jan Gerrits terug zijn gegaan. Zij zijn
niet  getrouwd  maar  kregen  nog  wel  bovengenoemde  kinderen,
buitenechtelijk maar wel door Jan erkend. Johannes sterft in
1824 als  Van der Kooi, maar Hendrikje staat als Tamsma te
boek als zij in 1851 trouwt met Minne Folkerts Dijkstra. Het
blijft rommelen met deze namen want in het Bevolkingsregister
van 1829 staan zowel Pieter Tamsma als Hendrikje Tamsma als
Pieter Jans van der Kooi (11 jaar) en Hendrikje Jans van der
Kooi (8 jaar) bij hun biologische vader Jan Gerrits van der
Kooi en halfbroer Gerrit Jans van der Kooi te Ezumazijl in
huis nummer 190 (een van de kleine huisjes vlakbij de sluis) 
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genoteerd. Hun moeder Trijntje is dan al gestorven, op 9 juli
1827. Zij zullen verder in het gezin van Jan Gerrits van der
Kooi zijn opgegroeid, ook als deze in 1830 trouwt met Renske
Pieters Dijkstra. 
Dit alles overziend is het duidelijk wie Pieter Tamsma met
zijn aanhef “waarde broeder en zuster” heeft bedoeld: zijn
halfbroer Gerrit Jans van der Kooi en schoonzuster Trijntje
Klazes  Crans.  Met  zijn  “kompelement  aan  vader,  moeder  en
zuster” bedoelde hij zijn biologische vader Jan Gerrits van
der Kooi, diens vrouw Renske en zijn volle zuster Hendrikje.

Militaire carrière
Inmiddels heeft mevrouw Tiesma naspeuringen gedaan in het ARA
naar gegevens van Pieter Tamsma als soldaat in het Nederlands
Indisch Leger (het KNIL). Dat leverde het volgende op.

Legernummer  45503,  Pieter  Tamsma,  vader  onbekend,  moeder
Trijntje Pieters Tamsma, geboren 16-4-1818 te Kollum, laatst
gewoond te Anjum.
Signalement: aangezicht: ovaal; voorhoofd: plat; ogen: blauw;
neus: klein; mond: ordinair (=gewoon); kin: spits; haar en
wenkbrauw: blond. Lang: 1 el 6 palmen en 9 duimen.
In Nederland bij de 18de afdeling Infanterie op den 1e mei
1837 ingedeeld als miliciën voor de tijd van vijf jaaren,
zijnde  loteling  voor  de  ligting  1837  uit  de  provincie
Vriesland, gemeente Oostdongeradeel onder nummer 54.
Den 8e mei 1837, ingevolgen artikel 171 der Wet van 8-1-1817
geëngageerd bij de staande armee voor de tijd van zes jaaren,
ene maand en 24 daagen voor...(onleesbaar) toeslag van f 20,-
...(onleesbaar).
Den  6-1-1842  geëngageerd  voor  de  tijd  van  zes  jaaren,
ingaande 30-1-1842 aan handgeld toegestaan f 500,- ingevolge
de instructie van het Departement van Oorlog dd 18-4-1836 nr.
10 alsmede en geroyeerd en thans als vrijwilliger aangemerkt
via Korporaal op 15-1-1841 tengevolge van reorganisatie en
aanschrijving dd  14-5-1841 teruggebracht  tot fusillier.  Op
26-5-1841 korporaal en op 21-6-1841 bevorderd tot sergeant.
Krijgt de bronzen medaille no. 1057 en de zilveren no. 14005.

Vertrokken met de Louisa Maria den 12den juny 1843 uit het
Nieuwe Diep.

Op 31 maart 1843 aangekomen, zijnde op de 28 dito ingevolge
het  authorisatie  van  20  maart  1843,  afdeelingen  per  ...
(onleesbaar) 29 overgekomen als korporaal van het 8e regiment
Infanterie  en  geëngageerd  voor  de  tijd  van  zes  
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jaaren zonder handgeld te berekenen in te gaan met dag van
inscheping naar de overzeesche bezittingen.

Als aangenomen wordt dat Pieter Tamsma ook dit contract van 6
jaar heeft uitgediend, tot 1848, dan moet hij nog eens hebben
bijgetekend want de laatste aantekening is:
“...(onleesbaar) besluit 3-10-1853 N 14 en Paspoort in Indië
toegestaan op 21-1-1854 te Cheribon afgegaan”
Dit  lijkt  er  op  te  wijzen  dat  Pieter  Tamsma  na  zijn
diensttijd in Indië is gebleven als kolonist. Zeker is dat
hij niet naar Friesland is teruggekeerd, zoals hij in zijn
eerste brief aan Gerrit Jans van der Kooi nog schreef, want
zijn overlijden is niet in de archieven in Fryslân gevonden. 
Mocht een van de lezers kans zien dit overlijden te achter-
halen dan houden de auteurs zich aanbevolen!

Zwerftocht van de brief
Nu het geheim van de schrijver van de brief is opgelost dient
nog de zwerftocht van de brief vanaf 1843 in Morra tot 2003
in Lioessens bij de familie Sijtsma te worden nagegaan.
1. Gerrit Jans van der Kooi en Trijntje Klazes Crans krijgen
vier kinderen: Sijtske uit 1841, Jan uit 1843, Hendrikje uit
1844 en Klaaske uit 1846. De brief moet overgaan zijn naar
Hendrikje.
2. Hendrikje Jans van der Kooi trouwde in 1868 met Marten
Markus Rispens. Zij kregen tien kinderen: Gerrit in 1869,
Trijntje in 1870, Markus in 1872, Markus in 1874, Jan in
1876, Markus in 1877, Jantje in 1879, Jantje in 1881, Klaaske
in 1887 en Johannes in 1889. De brief moet overgegaan zijn
naar oudste dochter Trijntje.
3.  Trijntje  Martens  Rispens  trouwde  in  1891  met  Willem
Hoekstra. Zij kregen vier kinderen: Hendrikje, Riemke, Jetze
en Marten. De brief moet overgegaan zijn naar oudste dochter
Hendrikje.
4.  Hendrikje  Willems  Hoekstra  trouwde  in  1920  met  Hans
Daniels Sijtsma. Zij kregen vier kinderen: Trijntje van 1921,
Daniel van 1923, Willem van 1925 en Wijtze van 1926. De brief
is overgegaan naar zoon Willem.
5. Willem Sijtsma woont in Lioessens en is nog steeds de
eigenaar van de brief.
Omdat de brief meest via de dochters overerfde en er daardoor
allerlei andere familienamen circuleerden, was niet duidelijk
hoe een brief van een soldaat Pieter Tamsma terechtkwam bij
de familie Sijtsma. Dat raadsel is nu opgelost.
(Voor de genealogische verwantschap en genealogische gegevens
van verschillende Tamsma’s kunt u terecht op onze homepage)
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EEN GRENSGEVAL, deel 1

Piet de Haan ( )

Ferwerd, 29 oktober 1836. 
Het is  te hopen  dat dit  een plezierige  dag was  voor Jan
Pieters  de  Haan  en  Trijntje  Ymes  Kam(p)stra  want  het  was
namelijk  hun  huwelijksdag.  Bij  dit  huwelijk  wordt  Jan
boereknegt  in  Holwerd  genoemd.  De  uit  Blija  afkomstige
Trijntje  is  dan  nog  thuiswonend  en  dochter  van  een
‘Paysan’(boer) zoals de Fransen haar vader in 1811 noemden.
Ze wonen na het huwelijk in Blija, een paar jaar in Holwerd
maar in 1841 toch maar weer naar Blija waar ze tot hun dood
in huis nr. 86 of 86B zullen blijven wonen. Op zich niet zo’n
probleem maar voor een onderzoeker wel vervelend want Holwerd
ligt in de gemeente (West)Dongeradeel en Blija in de gemeente
Ferwerderadeel maar dankzij de personele en de hoofdelijke
omslagen van de beide dorpen kan het spoor ook vandaag de dag
nog gevolgd worden. 

We schrijven inmiddels Blija, 1845. 
In 1845 breekt in Nederland de aardappelziekte uit en in de
loop van augustus komen de meldingen uit Friesland binnen. De
aardappelen worden blauw en verrotten. Ook in Blija is het
een hongertijd en in het voorjaar van 1846 blijkt dat Jan
alimentatie heeft aangevraagd bij de armvoogden van het dorp
waarvan hij denkt dat hij er woont. 
Het ‘Armebestuur’ van een dorp moest de armlastige bewoners
die onder hun dorp vielen ondersteunen. Men noemde dat ali-
menteren. Slimmerds kunnen het echter ook omdraaien en dan
wordt het: ‘geen ondersteuning verlenen aan armlastigen die
niet onder het dorp vallen’ en dat maakt van de alimentatie-
aanvraag van Jan een grensgeval. 

Wat ging eraan vooraf?
Voor 1800 is er iemand geweest die een huisje bouwde dat
later gequoteerd werd als het hierboven genoemde Blija nr 86.
Het huis lag in de ‘arm’ (kromming-bocht) van de oude zeedijk
en stijf tegen de grens van de buurgemeente Westdongeradeel.
(huidige adres van huis nr. 86: Zeedijk, Blija) 
De  bouwer  had  duidelijk  visie  want  hij  investeerde  in  de
toekomst door een varkenshok bij zijn huisje te bouwen. Het
kadaster bestond nog niet en ach, hoe ziet een gemeentegrens
er dan eigenlijk uit. De varkenshokbouwer had daar niet zo
mee gezeten en de maten van zijn hok niet te krap genomen. 
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Niemand  had  hem  blijkbaar  tegen  gehouden  want  hij  was  al
timmerend met een puntje van het hok het gebied van het dorp
Holwerd  binnen  geschoven.  Dit  dorp  behoort  echter  bij  de
buurgemeente (West)Dongeradeel.
De jaren gingen verder. Hij, en de bewoners na hem, werden
door het dorp Blija aangeslagen voor o.a. de Personele Omslag
en betaalden dat volgens deze kohieren ook.
Toen kwam de tijd dat Jan en Trijntje huis nr. 86 gingen
kopen.  Nog  steeds  werden  door  Blija  op  nr.  86  personele
aangeslagen geheven. 
Jan zat niet stil en verbouwde in april 1845 het een en ander
aan het hok. Hij breidde het zelfs een beetje uit. De vorige
bewoner/eigenaar  had  eerder  al  een  echt  stenen  muurtje
gebouwd zodat het voormalige varkenshok na de verbouwing voor
Jan en Trijntje als huis bewoonbaar was. Tenminste, dat is
met terugwerkende kracht voor hen wel te hopen. Zij vonden
het blijkbaar geslaagd want ze trokken in het hok. 
Jan zijn schoonmoeder, de weduwe Pietje Kamstra-Bokkinga trok
met haar volwassen ongehuwde zoon in het huis nr. 86.
Het werd 1846, de tijden waren slecht. De aardappelen waren
dus blauw en Jan moest in april met lood in de schoenen om
steun vragen. 
De armvoogden van Blija die dit regelden waren echter alert. 
Steun? Hoezo steun. Zijn kruising tussen varkenshok en huis
stond na de verbouwing voor een groot deel in Holwerd in de
buurgemeente meenden ze zeker te weten. Dan moest dat dorp
ook  maar  de  helft  aan  steun  betalen.  Jan  kon  met  deze
boodschap naar Holwerd toe. Deze armvoogden trapten er echter
niet  in.  Zij  hadden  ook  liever  een  goudmijn  dan  een
omgebouwde varkensvilla op de kost en stuurden Jan ook weg.
Wie op het idee kwam is niet bekend maar Jan en Trijntje
lieten een brief schrijven aan de Staatsraad Gouverneur van
Vriesland  (tegenwoordig  de  Commissaris  der  Koningin). Jan
ondertekende deze brief zelf.
Enige stukjes tekst uit deze brief:
……………geeft met schuldigen eerbied te kennen Jan Pieters de
Haan arbeider wonende te (ja hier is het punt van verschil)
in een hok of huisje welk hok meer dan vijfentwintig jaren
als bij aanbehoren van het huis no. 86B te Blia is gebruikt
geweest.  Welk  huis  en  hok  in  naam  aan  den  supliant
(supplicatie = smeekbede) doch in waare eigendom aan Hessel
Jans Hesling behoren (de geldschieter) Dat gemelde hok in de
maand April 1845 inwendig zoo veel is verboud dat het hem en
zijn huisgezin tans tot verblijf of woning verstrekt.
………… dat nog de bewoonders of gebruikers nog de eigenaars van
dat hok in de Cohieren van Grondbelasting of personeel te
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Holwerd worden gevonden. En dat de huizen no. 85 en no. 87
van Blia zelf nader aan de dijk staan dan genoemd hok of
huisje en het er dus voor houden dat de suppliant onder Blia
woondt evengoed als de bewoners van no. 85 en no. 87.
……… ootmoedig verzoekende dat het U Exltie moge behagen om te
bevorderen - Ten eersten dat er spoedig in de mij en mijn
huisgezin ontbrekende nodige  behoeften  worden  voorzien.  En
ten tweeden. Dat er wordt beslist waar dat ik tehuis behoor
om  te  weten  van  waar  bij  voorkomende  gelegenheid  den
buurpligtigen hulp in te roepen enz  enz.

Op  5 maart vroeg de Staatsraad om opheldering bij de gem.
Ferwerderadeel  over  de  situatie  bij  Blija  betreffende  het
hok. De gemeente antwoordde al op 9 maart.
Enige stukjes uit deze brief:
……… dat het hok, waarin de adressant thans met de zijnen

woont, vroeger heeft gestaan in het kleiland bij den Armen-

dijk onder het behoor van Blija. 

Dat het hok echter door den adressant tijdens hij hetzelve

betrok, dermate is verplaatst en verbouwd, dat hetzelve thans

nagenoeg even ver aan den eenen als aan den anderen kant over

het punt van scheiding tusschen Holwerd en Blija staat.

Dat de adressant alzoo moet worden geacht te wonen zoowel in

het eene als in het ander dier beide dorpen.

………… dat wij echter, hangende U Hoog Ed. Gestr. beslising ten

deze,  reeds  eergisteren  de  Armvoogden  van  Blija hebben

aangeschreven  om  onverwijld  onderzoek  te  doen  naar  de

behoeften van den adressant en deszelfs gezin en daarin, zoo

veel noodig, te voorzien, behoudens verhaal op wie zulks zal

blijken te behooren.

Deze brief kwam bij de Staatsraad binnen. Die stuurde dit
antwoord  al  op  12  maart naar  de  gem.  Westdongeradeel  met
daarbij de vraag om opheldering. Pas op 28 maart vroeg deze
gemeente  aan  het  armbestuur  van  hun  dorp  Holwerd  om
inlichtingen.
7 April stuurde het armbestuur haar zienswijze terug naar de
gemeente Westdongeradeel.

Een samenvatting uit deze brief:
………… bij  de  terugzending  der  door  U.E.A.  in  onze  handen

gestelde stukken, betrekkelijk de stand der woning van Jan

Pieters de Haan heeft het algemeen armen bestuur te Holwerd

de eer te berichten dat huns inziens de volgende punten van

inlichting  genoegzaam  zullen  zijn  om  alle  twijfel  weg  te

nemen of de woning van Jan Pieters de Haan onder het beheer

van het dorp Blija staat of van Holwerd.
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Zij noemen dan een koopbrief uit 1819 waarin o.a staat: 
………… zekere huizenge en erve met de buiten ruimte of grond

daar bij behorende benevens een hok aldaar op gemelde grond

staande en geleegen aan de oude dijk onder gedachte dorpe

Blia gequoteerd met nummer zes en tachtig etc, etc, 

Ook wordt een koopbrief van 1839 genoemd met daarin o.a.:
Zekere huizenge en erve met hok cum annexis (met toebehoren)
staande en geleegen aan de oude dijk onder Blia en aldaar

gequotiseerd met no. 86 bekend ten kadaster der gemeente van

dien naam Sectie A no 178 gemeten op een inhouds grote van

Een roede en vijftig elle.

Het kadaster veegde dus ook het hele hokkengedoe onder het
dorp Blija en, in combinatie met het genoemde huisnummer is
anno 2003 de locatie van het huisje bekend!!!
Er was nog een argument.
Ter overtuiging en tot zuiverder inlichting zijn verzocht, en

op de gewone maandelijkse vergadering van het algemeen armen-

bestuur gecompareerd (verschenen) Folkert Jans de Vries (de

vroegere  eigenaar)  en  Jan  Pieters  de  Haan  (de  huurder)

dewelke  verklaarden  onder  aanbod,  om  zulks,  wanneer  het

gevorderd  word  met  eede  te  bevestigen  dat  de  noordkant,

zijnde  de  kant  aan  de  dijk  die  het  naaste  aan  Holwerder

grondgebied  staat  nog  op  dezelfde  richting  en  fondamenten

staat daar dezelve ten alle tijden heeft gestaan. Verklarende

den eerst genoemde F.J. de Vries wijders dat die muur door

hem was laten bouwen ook op dezelfde fondamenten en richting

waarop vroeger het oude hok heeft gestaan.

 
Het Holwerder armbestuur schreef alle bewijzen op die ze maar
konden bedenken:
Ook is het algemeen armenbestuur bij wege van commissie bij
het in ogenschouw nemen der huizen langs die dijk staande
gebleken dat het huis ten oosten door Jan Uilkes Hoekstra
bewoond en ten westen door Frederik van der Lep bewoond dat
die beide huizen noordlijker en nader aan de dijk staan dan
de woning van J.P. de Haan welke huizen en bewoonders van
dezelve ten alle tijden voor Blia worden erkind.
Westdongeradeel schreef op 6 mei terug aan de Staatsraad. Ze
verwoordden in deze brief de zienswijze van het armbestuur
van  Holwerd.  12  mei stuurde  de  Staatsraad  deze  brief  van
Westdongeradeel door naar Ferwerderadeel. 
En  hoe  reageerden  de  Grietman  en  Assessoren  van
Ferwerderadeel hierop? De ontknoping komt pas in de volgende
Sneuper die in september uitkomt. 
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REACTIE STAATSVORM ROND 1800

P.F. Visser ( )

Zoals altijd las ik met veel belangstelling het nieuwe nummer
van de Sneuper (66). Bewonderenswaardig wat er allemaal wordt
uitgezocht  en  gepubliceerd.  Ook  het  artikel  '  Overzicht
staatsvorm rond 1800' door P. de Haan, las ik met belang-
stelling.  In  een  notendop  wordt  de  situatie  in  de
verschillende fasen van de ontwikkelingen in die tijd, weer
gegeven. Het eerste gedeelte, de situatie voor 1795, geeft
mij toch aanleiding voor een reactie. Met name als het gaat
om de benoeming van de grietman. Inderdaad is er een periode
geweest dat men zijn eigen grietman kon kiezen. Maar dat was
nog voor de Saksische tijd. Met de Saksische hertogen kwam
een systeem van voordragen door de grietenij en benoemen door
of vanwege de landsheer. Onder Karel V veranderde ook deze
handelwijze. De ontwikkelingen gingen door en sedert 1758 was
het  de  stadhouder  alleen,  die  naar  aanleiding  van  een
nominatie door de stemgerechtigde inwoners van de grietenij,
de grietman benoemde. Dat niet klakkeloos de voordracht werd
gevolgd  mag  o.a.  blijken  uit  het  bekende  dagboek  van
stadhouder Willem Frederik 'Gloria Parendi'. Voor literatuur
mag ik verwijzen naar De Tegenwoordige Staat van Friesland,
deel  IV,  pag.  217  en  219  als  ook  naar  Geschiedenis  der
Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek van
de hand van Robert Fruin, pag.249 en pag. 97.

BOEK ‘DE MOARMWâLDSTER HALE’.

Eind maart verscheen het boek ‘De MoarmWâldster Hale’. Het
is een  248 pagina’s tellend  boek, verlucht met  ruim 150
foto’s. Het betreft een geschiedenis van mensen, hun bestaan
en  hun  woningen  in  een  vanouds  arbeidersstreek  in  het
huidige Damwoude. De oostgrens is zo‘n beetje de Nieuweweg,
de westgrens de Bakkersweg en zuidelijk van de Voorweg en
noordelijk van de Badhuisweg in Damwoude. Met als uitgangs-
punt de huidige adressen is een geschiedenis van de enkele
honderden vierkante meters ‘Moarmwâldster Hale’, waar van
oudsher  40  à  50  woningen  stonden,  samengesteld.  Het  is
geschreven door ons lid Gosse Minnema. Het boek is bij hem
verkrijgbaar, De Haleweg 4 te Damwoude, tel. 0511 421202. De
prijs bedraagt €16,-
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ONDER DE WAPENEN 

L. Meerema

In 1806 wordt een nauwkeurige opgave gevraagd aan de Weesvoog-
den hoeveel jongelingen de leeftijd en de geschiktheid hebben
om de wapenen te dragen.
Het blijken er zeven te zijn:
Hielke Durks,    oud 25 jaaren.
Harm Willems,     "  19 jaaren.
Battus Matthijs,  " 18 jaaren.
Jacob Luitjes,    " 18 jaaren.
Freerk Jochems,   " 18 jaaren.
Johannes Klaases, " 17 jaaren.
Folkert Folkerts, " 17 jaaren.
Vier bkijken niet geschikt en vijf zijn er onder de veertien
jaar.
Majoor Hartemink komt de jongens inspecteren en besloten wordt
om de huyspoort gesloten te houdem en geen een uyt te laaten
voordat de inspectie geschied is.
De chirurgijn Stelwagen verklaard geen lichaamsgebreken aan hun
te kunnen ontdekken.
Verder zijn er nog acht jongens waarvan de ouders door de stad
worden onderhouden maar de Weesvoogden zijn van mening over hen
geen gezag te kunnen laten gelden.
Vervolgens zullen de zeven jongelingen uit het Weeshuis worden
afgehaald door de wagtmeester J. Jacobi.
De Weesvoogden voelen zich verplicht zich aan de order van de
Overheid te onderwerpen 'alhoewel het ons alle hard gerievend
was dit te moeten uytvoeren.'
Opnieuw worden de poorten gesloten om niemand de kans te geven
te ontsnappen.
De wachtmeester weigert een verzoek van de Weesvoogden in te
willigen  om  familie  en  bekenden  de  gelegenheid  te  geven
afscheid te nemen.
De  Weesvoogden  worden  verantwoordelijk  gesteld  dat  niemand
ontbreekt en 'wel op te letten dat zij niet te veel drank
kreegen, opdat zij niet beschonken wierden.'
Gabe Sipkes en Pieter Jans Vrije wordt verzocht op de jongens
te passen. Zij krijgen het verzoek om niet op wat geld te zien
en alles aan te wenden wat mogelijk was, om die persoonen
opgewekt te houden.
Daarna worden de jongens op de Voogdenkamer ontbooden waar de
preses Klaver hun de gevoelens van de voogden meedeelt en hun
namen voorleest.
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Er wordt meegedeeld, met innig leedwesen, dat zij des ander-
daags 's morgens moeten vertrekken.
Omdat ze  waarschjnlijk niet kunnen slapen vanwege het aan-
staande vertrek is besloten, om deze nagt vergaderd te blijven
te  meer  om  direkt  aan  hunne  billijke  begeerten  te  kunnen
voldoen, die sij ons maar vrij moeste te kennen geeven; en dat
de voogden alles wat in hun vermoogen was zoude aanwenden om
hun wijnige overige uuren nog te veraangenaamen.
Hoewel dit lot hen had getroffen, konden ze ervan verzekerd
zijn dat zo lang zij hun uytboel (uitzet bij het verlaten van
het Weeshuis) niet ontfangen hebben, gerekend wierden onder dit
huys te behooren en altoos staad konde maaken op de berijd-
willigheid der voogden en dat zij voorts op moesten geven wie
zij nog wensten te spreeken welke wij ogenblikkelijk zouden
laate verzoeken hier te koomen. Maar dat wij /tot ons leed-
weesen/ hun niet durfde laaten uytgaan.
Waarin gezegde jongens berustende waaren en opgaafe wie zij
wenschten te spreeken, welke wij direkt liete versoeke hier te
koomen, en waarvan sommigen aan ons versoek voldeeden.
Resoveerde om coffy te laate klaarmaaken en booterhammen te
doen smeeren op dat die van tijd tot tijd aan de jongens konde
worden toegediend en daar wij voorsagen omdat er vreemde in het
huys kwamen en daar gelegenheid bekoomen wierd om drank te
krijgen, waardoor eenige beschonken konde worden, of wijn te
laaten halen dewelke dan van middernagt af om het uur alle
gesaamentlijk van een vles door de weesvader lieten bedienen-
hetwelk heel wel voor ons oogmerk voldeed; om hun nugter en
bekwaam te houden.
Door hun versogt zijnde een speelman te hebben met bijvoeging
dat zij nu wenste Sint Marten te vieren daar zij dat veest niet
zouden over vier weeken hier stont gevierd te worden, dog niet
zouden bijwoonen.
Beslooten aan de begeerten te voldoen, te meer omdat er eenige
onder deese jongelingen waaren, die door de Familie of bekende
droefgeestig gemaakt wieren; hetwelk dan ook door den viool
opgeruimt wierd en voorts de nagt in gepaste vrolijkheid wierd
doorgebragt;
Tot drie uuren des morgens, wanneer de voogden, na dat de
weesvader  orde  hadde  gehad,  om  hunne  beste  klederen  af  te
geeven  als  ook  al  hun  toebehorend  was;  nasagen  of  zij
behoorlijk gekleed waaren, en verders hun aanmaanden om vooral
te zorgen om het geen zij begreepen nodig te hebben, meede te
neemen;  en  zig  in  alle  omstandigheeden  waarin  zij  in  het
vervolg  geplaats  wierd  behoorlijk  te  gedraagen,  opdat  zij
daardoor toonden Dockummer weezen te zijn.
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Des morgens om half vijf uuren /zijnde woensdag den 8st October
1806/ quam de wagtmeester Jacobi; om de bovengenoemde wees-
jongens afte haalen -en dewelke dan ook op zijn Ed. vesoek, op
de  voogdenkaamer  lieten  opkoomen,  En  aan hun  ider /volgens
besluyt/ een daalder in geld ter hand stellen, met verdere
aanmaaning nogmaals om zig allen behoorlijk te gedraagen, en
niet na te laaten om ons van tijd tot tijd te schrijven, opdat
wij wisten waar zij zich bevonden, waarna de wagmeester naar
afschijdsneeming met de genoemde weesjongens tot onser innigst
leedweesen naar Groningen vertrokken, waarvan daan de gezegde
weesjongens  des  donderdags  zijnde  de  9  October  hun  seeven
Camisoolen terugzonden, en door ons ontfangen wierden.
Op de 14de November ontfingen tijding dat deese bovengenoemde
jongelingen te Leer waaren, met bijvoeging dat twee van hun
zijnde Jacob Luitjes en Folkert Folkerts ziek waaren waarop
resolveerde de na te meldene brief hun te schrijven en te
zenden, luydende als

De Wees en Armvoogden der stad Dokkum 
aan
de Gerequireerden weesjongens van dit stadsweeshuis thans onder
de Militaire geplaats en zijnde te Leer in Oostvriesland

Hierin spreken de Weesvoogden hun verwondering uit dat de wees-
jongens, ondanks de wil van zijne Majesteit den koning, dat al
diegeene die geen vrijwillig dienst genoomen hebbe, weeder naar
de gestigte waartoe zij behooren kunnen terug keeren nog niet
teruggekeerd zijn in Dokkum om hun hantwerk weer op te vatten
en verder voort te zetten.
Ze willen graag weten wat de oorzaak is dat gijL: uw ontslag
niet kunt erlangen te meer daar wij vernomen hebben dat er
enige zieken zijn.
'In die verwachting dat gij alle zult koomen of op deesen
antwoorden,  zo  groeten  wij  Uw  allen,  Biddende  God  dat  hij
uwlieden in zijne heijlige hoede neemen en noemen ons uwl:
toegeneegen voogden.
Dockum den 17 November 1806.

Op 26 Nov. ontvangen de Weesvoogden een brief waaruit blijkt
dat hun brief niet aan hun ter hand gesteld was. Er wordt een
copie gestuurd en daarop wordt een antwoord ontvangen gedateerd
Emdem 7 Decemver 1806, als

Waarde Voogden - wij laaten U weeten dat wij den brief ontvan-
gen hebben, en dat hij ons zeer tot genoegen strekt, en heb hem
den Groninger Weesvoogden gegeeven en die heeft hem aan de  

96



Generaal leese laten want die vader wou ons gaarne meedeneemen,
maar wij wouden ons nog niet soo laaten, en is Donderdag morgen
vertrokken met zijn kinderen en den Vader van hier gekoomen met
een bode van Groningen en laast genoemde heeft tot ons gesegd,
dat ons Vader haastig moest overkoomen en verders laate uw
weeten dat Jacob Luitjes den 23 Novemb overleeden is, maar neem
het ons niet qualijk dat wij het niet eerder hebben geschree-
ven, want wij hebbe het niet geweete, maar voogden wees zo goed
en maak het met zijn zusters want wij durven het niet om hun te
schrijven. Wij zijn verders vris en gezond.

Hierna  wordt  een  missive  gezonden  aan  de  Regenten  van  het
Stadsweeshuis te Groningen met de vraag hoe het hen gelukt is
hun wezen thuis te krijgen. Ook wordt aan de Weesvoogden van
Leeuwarden een brief gezonden of hun wezen al terug zijn en wat
zij in het werk zullen stellen opdat wij met uwlieden alle
kunnen aanwenden dat onze weezen ook ontslagen worden.

Op 8 December krijgen de Weesvoogden antwoord uit Groningen: 
ik heb het genoegen Uw te berigten dat de Boode van het Depar-
tementaal bestuur met onze binnenvader na Emden was vertrokken
om onze Kinders te reklameeren, ook order hadde om de Vriezen
en alle kinderen die hier in de Ommelanden, uyt de Diakonie-
kassen waare gealimenteerd geweest, volgens des konings dekreet
zien ontslaagen te krijgen.
Het  welk  van  dat  gelukkig  gevolg  is  geweest  dat  de  Boode
gisteren avond weeder is geretourneerd en behalve de Arme-
kinderen Ued kindere heeft meede gebragt, zo ik hoor vijf in
getal, ik hoor zij zijn van voorneemens morgen vroeg te ver-
trekken.    
Ik  zal  haarlieden  namiddag  /aangezien  wij  dan  vergadering
hebben/ in ons Weeshuijs laten koomen, ondersoeken of zij ook
gebrek hebben, en haar als dan van het noodige besorgen en
sorgen dat zij morgen vroeg vertrekken.
Groningen, 8 Decb. 1806.

Op Dinsdag den 9de December kwaamen de navolgende vijf wees-
jongens terug /gekleed in rokken van het Burger weeshuijs te
Groningen/ zijnde Folkert Folkerts, Freerk Jochemss van der
Werf, Baldus Matthijs, Johannes Klaasis, en Harm Willems en
vernomen van genoemde, dat Hielke Durks dienst genomen had en
dus te Emden gebleeven was.

Op 10 December stuurde de armvoogd Jan Pieter Land een dank-
brief alsmede vijf gulden tien stuyvers door Ued aan bovenge-
melde kinderen uijtgeschoten.
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'Omdat  dit voorval te  belangrijk  was hebben de  Weesvoogden
besloten vast te leggen zo als het hier vervuld is.'

De stelling van Dhr. Paasman dat in Friesland weinig verzet is
geweest tegen de Frans overheersing, blijkt ook uit de mede-
werking van de Weesvoogden te Dokkum. 

Bron: Weeshuisarchief nr. 153. Stadsarchief, Dokkum

EEN DIEFSTAL UIT HET WEESHUIS

L. Meerema (transcriptie)

Op  maandag  1  Novb.  1819  vergadert  zijnde  berigt  ons  de
weesvader het volgende.
Dat op deze dach en plaats van Akke Eisma, Keke Schouman met
het wasschen gezegd had dat een bed uit het weeshuis was
gedragen, de vader hier op Keke gevraagd hebbende wie dat er
uit gebragt hadde, kreeg berigt, dat Franske Snip en Akke
Eisma sulks gedaan hadde, hierop ondervroeg de vader Franske
Snip welke hem de saak bekende en vervolgens het volgende
verhaal deed 
Ik sat bij Akke op de schroorskamer en die stelde mij voor of
ik haar behulpzaam wilde wezen om een bed van de binnenzolder
te nemen, en dat te verkopen, ik weigerde dit eerst dog door
sterk aanstaan bewilligde ik hier in 
Wij gingen dan Donderdag na de linnenzolder om daar ons werk
te verrigten intuschen 
Bragten wij een bed van daar na de jongenssolder onder het
bedstee van Klaas Keiser en toe des avonds onder schooltijd
haalden wij het van daar en gaven het in de Poort aan Joukje
die het in haar voorschout nam en er mee heen ging des avonds
om 8 uur gaf zij ons daarvoor een Daalder in het Kerkhof-
steegje waarvan ik 14 en Akke 16 st kreeg
Op dit verhaal hebben wij de griffier van het Vredegeregt bij
ons  versogt  deze  gekomen  zijnde  lieten  wij  Franske  Snip
wederom boven komen en versogten haar of sij dien Heer de
zaak een wilde verhalen zoo als zin ons gedaan hadde
Hierop  begon  zij  aanstonts  het  vorige  verhaal  wederom  te
verhalen het welk letterlijk gelijk was, er bij verhalende
welke soort van bed het was, hierop lieten wij haar beneden
gaan, en de griffier zend de weesvader om de deurwaarder,  
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deze gekomen zijn ging de griffier met de deurwaarder na het
huis van Joukje boven genoemd vonden haar te huis gingen na
haar bedsteed vonden het bedoelde bed namen het mee naar het
weeshuis en lieten het de meiden zien welke het bed herkenden
en seiden dan het hetzelfde was dat zij bij de Poort aan haar
gegeven  hebben,  intusken  wierd  Joukje  na  het  Stadhuis
gebragt.
Nu wirden wij versogt het bed op ’t stadhuis te besorgen
hetwelk dan ook direkt wierd gedaan toen ging de Griffier na
de vrederechter en deze met hem na ‘t stadhuis alwaar zij de
nodige invormatien inwonnen dat daar gedaan zijnde kwamen ze
op  het  Weeshuis  en  namen  daar  de  kinders  de  nodige
verklaringen af, dit gedaan zijnde wierd de weesvader gelast
om te zorgen dat de kinderen bewaard bleven waarop besloten
wierd ze op de schroorskamer te brengen en ze daar tot nader
order te bewaren hetwelk ook gebeurde
De volgende morgen wierd Joukje om vijf uur met het bed de
invormatien  en  de  verklaringen  na  Leuwarden  gebragt,  de
Griffier  en  ik  gingen  na  het  huis  van  Joukje  zagen  haar
boedel na verkogten haar boter en brood aan Renske Gabes, in
welks kamer zij woonde en lieten vervolgens haare goederen na
de  weeskamer  brengen  en  maakten  er  een  inventaris  van  en
burgen de goederen op de loopzolder, toen des na de middags
de  deurwaarder  terug  kwam  berigte  hij  dat  er  een  Proses
verbaal van een aanklagte moest zijn waarin de weesvader als
klager moest voorkomen het welk dan ook wierd opgemaakt en
overgezonden toen bleven de kinderen noch hier tot dat er de
10de berigt kwam om ze over te zenden, waarop ze de morgens om
vijf uur van de 11de na Leeuwarden gebragt zijn.

Bron: Archief Weeshuis 169, S.A.D. 
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IT EARSTE KADASTER FAN DE DONGERADIELEN

EN DOKKUM

Jacob van der Vaart

Tekst fan de lezing hâlden te Dokkum op  3  april  2003  by

gelegenheid fan it ferskinen fan de dielen 16 en 17 fan de

Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân 1640-1832.

Wannear is it kadaster begûn

It kadaster is in begryp dat hast wol by elkenien bekend is:
by  dy  ynstelling  berêst  de  registraasje  fan  ûnreplik
eigendom. Elk dy’t ea te meitsjen hân hat mei eigendom fan
grûn of fan in hûs dy wit fan it kadaster. Foar elk dy’t
niget  hat  oan  skiednis,  is  it  kadaster  ek  in  hiel
nijsgjirrige boarne. Mar hoe fier kinne wy dan yn de tiid
tebek?

It begjin fan it kadaster leit by de Franske besetting
fan de Nederlannen, begjin 19de ieu. Yn oktober 1811 feardige
keizer Napoleon in dekreet út dat soks hjir ynfierd wurde
moast.  It  doel  fan  sa’n  kadaster  wie  it  heffen  fan  in
rjochtfeardige grûnbelesting neffens in sekuere registraasje.
Yn 1812 en 1813 binne lânmjitters daliks al úteinset de boel
yn kaart te bringen en te registraerjen wat fan wa wie. Yn
Fryslân  begûnen  hja  earst  mei  it  sintrale  part  fan  de
provinsje.  De  ein  fan  de  Frânske  besetting  yn  1813  wie
lykwols ek de ein fan it wurk oan it kadaster.

Yn datselde jier ûntstie it nije Keninkryk Nederlân. Dy
nije steat hie ek ferlet fan belestingynkomsten en ien fan de
mooglikheden wie it heffen fan grûnbelesting. Dêrta koe in
kadaster as grûnslach tsjinje, dat hiene hja fan de frânsken
wol ûnthâlden. Nei 1820 waard it wurk oan it kadaster dêrom
fuortset neffens de frânske metoade. Wat yn 1812 en 13 al yn
kaart brocht wie is nei 1820 by de tiid brocht en lânmjitters
giene oan ‘e slach en bring ek de oare gritenijen yn kaart.
Yn de Dongeradielen en yn Dokkum binne de opmjittings dien yn
1829-1830. 

Yn 1832 wie alle wurk klear en waard it Kadaster yn
Nederlân offisjeel ynfierd. Dat jier is dus it begjinjier.
Omdat der wol ris mear of minder jierren sieten tusken it
jier fan opmjitten en dat jier fan ynfieren, moast der ek
foar  soarge  wurde  dat  de  tuskentiidse  feroarings  goed
byhâlden  waarden.  Wy  meie  der  dus  wol  fanútgean  dat  de
gegevens  fan  it  earste  kadaster  fan  1832  de  pleatslike
situaasje yn dat jier oanjouwe.
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It wurk oan de earste kadastrale registraasje

Hoe gie dat opmjitten yn syn wurk? Foardat de lânmjitter it
grûngebiet  fan  in  gritenij  yn  kaart  bringe  koe,  moast
fêststean wêr’t de grins fan dy gritenij krekt lei. Dat wie
earder noch nea sekuer fêstlein, dus dat moast earst barre.
Dêrta  waard  in  saneamd  Prosesferbaal  fan  Grinsbepaling
opmakke. Foar de registraasje waard sa’n gritenij ferdield yn
kadastrale gemeenten, dy’t faak werom te fieren binne op de
frânske mairiën. Dat wiene hjir de frânske gemeenten, omdat
yn  de  frânske  tiid  de  âlde  gritenijen  opdoekt  wiene.
Westdongeradiel  waard  sa  ferdield  yn  trije  kadastrale
gemeenten, Holwert, Nes en Ternaard. Eastdongeradiel waard ek
yn trijen ferdield: Eanjum, Ie en Nijtsjerk. Foar it, wat
grûngebiet oangiet, lytse Dokkum hoechde gjin ûnderferdieling
plak  te  finen.  Dêr  waard  de  doetiidske  stêd  Dokkum  de
kadastrale gemeente Dokkum.

Ofb. 1 Detail fan in mjitskets fan in lânmjitter út 1830
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De mjitsirkel, in mjitkeatling fan 20 meter en beakens
foarmen it ark fan de lânmjitter. Yn elke kadastrale gemeente
wie in lânmjitter earste klasse oansteld, dy’t ferantwurdlik
wie foar de kwaliteit fan it lânmjitten en de registraasje
fan  de  eigners  fan  ûnreplik  goed.  Hy  waard  yn  it  fjild
bystien troch gewoane lânmjitters en mjitassistinten. Harren
wurk fine wy werom yn de troch harren makke fjildsketsen. Dat
binne sketskaartsjes mei oantekenings fan mjitten, sis mar
kadasterkaartsjes yn rûge foarm en foar in leek súver net nei
te kommen.
Yn ôfbylding 1 sjogge wy in part fan sa’n mjitskets fan in
lânmjitter út 1830 fan Ternaard seksje A. Hjirop binne de
mjitten  by  de  mjitlinen  te  sjen  en  in  pleats  mei  hiem.
Opfallend  is  de  oantekening  dat  op  it  hiem  in  eardere
fiskfiver leit. Op it minútplan is dat it perseel Ternaard A
694, dat omskreaun is as Gracht. Fan sokke fjildsketsen ôf
waard  op  it  kadasterkantoar  yn  Ljouwert  in  kreaze  kaart
tekene, it saneamde netteplan of minutplan. 

De folgjende stap wie dat in lânmjitter-ferifikateur it
wurk fan de lânmjitters stekproefsgewize kontrolearre. Wie de
boel yn oarder, dan koe alles fierder dien makke wurde, dat
wol  sizze  de  kaarten  waarden  definityf  ôfmakke  en  de
registers opsteld dêr’t de eigners en de bysûnderheden fan
elk  perseel  lân  en  fan  elk  gebou  yn  beskreaun  stie.  Dy
registers  binne  bekend  as  de  Oorspronkelijke  Aanwijzende
Tafels (OAT’s).

Wat omfettet in kadastrale atlas

De oarspronklike kadasterkaarten en OAT’s út it jier 1832
binne yn de no ferskynde atlasdielen opnommen. Dat is gâns in
mannichte materiaal en feiten.
Atlasdiel 16 Westdongeradiel omfettet de kadastrale gemeente
Holwert  (2270  perselen),  Nes  (1218)  en  Ternaard  (3193)  ,
alles mei-inoar 7600 perselen  Dy perselen stean allegearre
tekene op 51 kaarten.
Atlasdiel 17 Eastdongeradiel en Dokkum omfettet de kadastrale
gemeenten Eanjum (2536 perselen), Ie (2927), Nijtsjerk (2298)
en Dokkum (913), meiinoar 8674 perselen. Al dy perselen binne
werom te finen op 62 kaarten.
It grûngebiet fan de gemeente Dongeradiel fan tsjintwurdich
omfette  yn  1832  mei-inoar  16.275  perselen,  yn  de  beide
atlasdielen ôfbylde op 113 kaarten. Mei dizze atlassen is in
hiele  moaie  boarne  foar  skiednis  iepenlein  en  tagonklik
makke. Jo kinne aanst sels alle kaarten en beskriuwings op
thús  op  tafel  hawwe  foar  47  eurosinten  de  kaart  en  0,3
eurosint it perseel. 
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Wat kinne jo mei de atlas

De kadastrale  kaarten en  perseelsbeskriuwings ferskaffe  ús
sicht op ús gea fan 170 jier ferlyn. Sawol by moai waar as by
raar  waar,  kin  men  hiel  wat  mei  de  atlas.  Mei  in  pear
foarbylden slút ik myn ferhaal ôf.
By moai waar it fjild yn! Oan de hân fan de kaarten kinne jo
sykje nei spoaren fan sleatten en slinken dy’t eartiids de
grins foarmen tusken perselen. Wat is dêr noch fan oerbleaun,
wat is weiwurden? Of gean ris mei de plattegrûn fan 1832 Ofb.

2 Gebouwen eigendom fan bakkers en sulversmidden, Dokkum 1832
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troch it doarp of de stêd en bemerk hoe’t de struktuer fan
170 jier ferlyn dêr noch yn werom te finen is.
By raar waar kin men him ek goed mei de atlas fermeitsje. It
ûnmisbere ark fan de ûndersiker mei de kadatrale atlas is dan
in kopy fan de orizjinele kaart en in doaze kleurpotleaden.
Jo kinne bygelyks de eigendommen fan ien of fan ferskillende
eigners ynkleurje of it soarte fan grûngebruk of de kwaliteit
neffens  de  klassearing  neigean  en  yn  kaart  bringe.  De
klassearring seit nammentlik wat oer de opbringst fan de grûn
en dêrmei de kwaliteit. Yn sekere sin is dêr in soarte fan
boiaemkaart fan 170 jier ferlyn út op te meitsjen.
Yn myn lêzing haw ik twa foarbylden fan soksoarte ynkleurings
sjen litten. Ien gie oer de lizzing fan it lân by de pleats
Stinstra ûnder Ealsum en oer de kwaliteit fan it lân dêr. Ek
liet ik dêr it risseltaat fan in beheind ûndersykje nei de
ambachtlike middenstân yn de stêd Dokkum sjen. Yn ôfbylding 2
is de eigendom fan bakkers en sulversmidden yn Dokkum anno
1832 op de kaart oanjûn. Sa krije wy in byld fan wêr’t de
middenstân yn de stêd syn bedriuw hie.

Ta beslút noch in advys. Wannear’t jimme oan de slach
geane mei de atlas: earst de ynliedende haadstikken lêze en
dan mei de kaarten en it register oan de slach. 
De boarne leit no iepen, dat jimme kinne no op ûndersyk út.
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