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VAN DE REDAKTIE, 

Het zesde nummer wan ons contactblaadje is weer gereed om gedrukt 
te wdrdens Üöór dmatandigheden wat later dan u gewend bent, maar 
det hopen we in december, als mummer zeven verschijnt, wat beter 
te doen, Er is weer genoeg copy op de redaktietafel binnengekomen, 

maar daarbij is wel opgevallen dat de redaktieleden/bestuursieden 
wel veel veor hun rekening nemen. Op zich is dat natuurlijk niet” 
erg, maar wij dringen erbij u op aan om cok uw bijdrage aan ons 
blad te leveren, Het is dearbij niet direkt noodzakelijk om lange 
artikelen in te leveren, een gedeelte van een onderzoek (met daar- 
in misschien nog wat vragen verwerkt} is cok welkome, Wij rekenen 
op ut « 
wat kunt u in dit nummer verwachten, 
— Van de redaktie= en bestuurstafel 
= Twee oud=Dockumers 
= Afkortingen en uitdrukkingen welke veel voorkomen 
— Molenaar Houtman, deel 2 n 
— Emigranten naar Amerika, deel 2 
= Centraal Bureau voorde genealogie'en Friesland 
= Het Resalutiebdek van de Gedeputeerde Staten beter toegankelijk 
- Koopman Sjoëtd Joosten vanHolwerd tijdens oproer in 1743 
= ‘Friesland en de Friezen FoAd TROD =:: 
„ Een vergeten dijkdoorbraak, uit 1586 
— Nieuwe huisregels van het) Streekaëfchivariaat 
Wat kleinere bijdragen completeren als bladvulling dit nummer. 
Veel leesplezier en denk aan uw eigen bijdrage aan ons volgend. 
nummer t . ve a, R 
  

  
VAN DE BESTUURSTAFEL 

Allereerst heten wij hier drie nieuwe leden welkom: L„8. Spanjer 
(schreef de bijdrage over de Friezen in 1800), Y. Hiemstra-Alberda 
en J. Meens. Voor adressen en weïkzaamheden, verwijzen wij u naar 

ons december=nummer.:Daarin zal weer een complete ledenlijst ver- 
schijnen met de onderwerpen waaraan men werkt. Bent u van onderwerp 
veranderd of mat u een ander onderwerp erbij, geef det dan even door 
aan E. Smits zodat de decemberelijst up-to-date kan worden. 
Naast enkele klappers, O.a. van Tietjerksteradeel, kwamen wij de 
laatste maanden ook th het bezit van vrijwel de gehele serie van 

"Gens Nostra", het blad van het Centraal Bureau van de Genealogie 
te Den Haag. Penningmeester Jaap Heeringa had kontakten in den 
lande en is er in geslaagd om alle jeergangen van 1945 — 1988 op de, 
leeszaal te krijgen,-ET ontbreken slechts twee nummers, Een register 

over 1845 — 1983 maakt eenen vander toegankelijke 
Het ‘bestuur is bijzonder Diij: mets:het drukeklaar zijn van tOverzicht 

van hetgeen sanwezigis opde studiezaal van het Gemeente=archief va 

Dongeradeelf, door Henk Aartamas Van het ontstaan van anze vereni= 

ging af heeft ons voor ogen: gestaan dat er een boekje moest Komen 

waarin alles vermeld zowistsen wat men op de leeszaal zou kunnen 

vinden. Vooral voor mensen die hier voor het. eerst komen, is dat 

een nondzaak, De moeilijkheid was altijd om een gogde worm te vinden 

Henk Aartsma was bereid om deze: taak cop zich te, nemen en nog onder 

leiding van de heer Keune is háj hierean begonnen. Door ziekte heeft 

de voltooiing wat lang op zich laten wachten, maar mu Ás het zover. 

Op de Jaarvergadering zaìi het "Overzicht” aan u als leden worden aar 

geboden. Het is ons bij het doorlezen al wel opgevallen dat de OTB's 

welke door onze leden zijn gecopieerd, neg niet compleet zijn. Haper 

lijk zel dat het komende jaar kunnen gebeuren en bent u weer bereid 

om een avond te besteden aan het copiëren van DTB's van de gemeente 

Dongeradeel, : ;



  

De Jaarvergadering van anze vereniging is voor dit jaar vastgesteld 
op; Donderdag 17 november 
ins Hat Admiraliteitsmuseum te Dokkum 
om: €0,00 uur 

Programma: le Opening 
2. Verslagen. van: secretaris 

…_ genningmeester 

3. Benoeming kaskommissie 
4. Bestuursverkiezing: R.Tolsma is aftredend en niet here 

kieshaar 
5e Mededelingen 
6, Aanbieding "Cverzicht” 
Te Rondvraag 
8. Lezing de heer Y. Dract, conservator van het Admiraliteits 

museum te Dokkum 

Dat de jaarvergadering gehouden wordt in het Admiraliteitsmuseum, 
Diepswal 27, heeft te maken met de spreker van deze avond, Wij vroe= 
gen de heer Gragt of kij ons iets wilde vertelien over wat het Admí- 
raliteitsmuseum doet voor de geschiedenis van de regio, wat het kan 
daer voor ‘sneupers" naar die geschiedenis en of mensen die bezig 
zijn met famitiegeschiedenis cok iets van hun gading kunnen vinden 
in het mus&ume. Toen de heer Dragt dit ín zich Liet omgaan, kwam hij 
tat de conclusie dat bovenstaande het beste Zeu kunnen gebeuren in 
het museum zelf, Hier kan hij ons documentetir=materiaal, bestanden 
e.d. beter laten zien. Wij zijn als bestuur erg ingenomen met zijn 
voorstel en wij hopen dat u in groten getale op zuit komen: vrouwen 
en kinderen, kennissen en belangstellenden meenemen! 

Tot slot delen wij u mede dat het bestuur tijdens de zomermaanden 
enkele keren heeft gesproken met de archivaris, de heer Medema, over 
zaken welke misverstanden en irritaties veroorzaakten en dat een en 
ander gevolgen heeft gehad in de vorm van nieuwe huisregels, opgesteld 
door de heer Medema. Verderop in dit nummer kunt u dear meer over le= 
zen. ‚ R 

VAN DE - BESTUURSTAFEL 

JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING wan ARCHTEF-ONDERZOEKERS te DOKKUM 

over 1987-1988 

Het tweede verslagjaar van onze vereniging heeft vooral in het teken 
gestaan. van het Boerderijenboek, Zoals bekend heeft de Fries Mij afde 
ling Dongeradeel=0ost ons gevraagd om een boerderijeboek samen te stel 
ien An het kader van hun honderdjarig bestaan. Omdat het onderzoek 
vrijwel elke dinsdagavond van dit jaar in beslag heeft genomen en er 
vijf leden aan gewerkt hebben, is er daarnaast geen nieuw onderzoek 
gestart, Wel kwam in de loop van dit jaar het "Overzicht“ klaar, en 

zal dit op de jaetvergadering worden aangeboden. Het bestuur hoopt 
dat dit overzicht in een behoefte tal voorzien en dat het vaak ge= 
raadpleegd tal worden door bezoekers van de studiezaal,Het is duide- 
lijk dat het overzicht nag verbeterd kan worden, o.a. met nummers, 
maar voorlopig Kunnen we hier mee Vooruit. 
In dit jaar werden wel vele klappers aangeschaft en kwam de gehele 

serie "Bens Nostra" (1345-1988) op de leeszaal. De vereniging drukte 
ook "“kwertierstaat=briefjes" en fgezinsbladen! welke nog steeds te 
koop zijn voor f 5,- per 50 brief jes. 
Het werkgebied van de vereniging werd nauwkeuriger vastgesteld: 
Oangeradeel — Ferwerderadeel = Tietjerksteradsel = Achkarspelen — 
Dantumadeel = Kollumerland en Schiermonnikoog. Het streven van de 
vereniging ds er op gericht om van dere gemeenten klappers e‚d, aan 
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te schaffen. 
Waer aanleiding van de bespreking tijdens de vorige jaarvergadering 

van de statuten, welke ondertussen vastgesteld en getekend zijn, is 

er vastgesteld wat de vereniging zal vragen als particulieren aan 

de vereniging vragen om onderzoek te doen: 

samenstellen van een parenteel (de vader-zoon=-lijn) 
tat 1811 : f 50,= + onkosten - 

voor 1811 : f 25,= + onkosten per SD jaar terug 

Andere opdrachten à f 5,- per uurs 

Hier staat natuurlijk buiten dat Leden persoonlijk iets voor vrien- 

der of kennissen willen doen. 

Het bestuur werd uitgenodigd om de aanbieding van thervormd Holwerd’ 

bij te wofien en hielp De Boer van Minnertsga aan GEGEVENS VOOE zijn 

onderzoek naar vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neer= 

gestort. 
Het hestuur vergaderde vier keer met de nieuwe archivaris, de heer 

Medema, over velerlei zaken. Wet neme dienen hierbij genoemd te wor= 

den het sluiten van de leeszaal in de maanden juli en augustus en 

de vaststelling van het aantal bezoekers op de dinsdagavond, Het zal 

een ieder duidelijk zijn dat aantallen van 15 bezoekers teveel van 

het goede zijne Er moest daarom iets aan gedaan worden. Het bestuur 

is tenslotte, onder protest, akkoord gegaan met een aantal van acht 

bezoekers op de dinsdagavonden, met de mogelijkheid om vooruit een 

plaatsje te bespreken: Uit de besprekingen met de heer Medema is ten- 

slotte een door hem ontworpen "reglement van huistegels" gerold, Dit 

reglement is voor een ieder verkrijgbaar op de leeszaal. . 

Het bestuur vergaderde dit jaar twee keer naast het vele overleg dat 

vrijwel elke dinsdagavond plaatsvande Voor het samenstellen van de 

Sneuper werd vier keer vergaderd, een Sneuper waarvoor D-Heeringa- 

Karkstra bereid werd gevonden om op te treden als typiste. 

' : Ii 

  

  
GEVONDEN IN DE IDEEENBUS. 

Een onzer leden deponeerde onderstaande overzicht van PDe Verzame- 

lingen", berustende bij het Centraat Bureau voor genealogie en het 

Iconagrafisch Bureau te Den Haage 

Voor wie nog eens van plan is om een bezoek te brengen aan het Len= 

traal Bureau voor de Genealogie te Den Haag is het wel verstandig om 

van tevoren eens na te gaan wat daar allemaal aanwezig is, Uit boven- 

genoemd boek nemen we het volgende overs. 

1. Persoonskaarten overledenen 

2, Familie-anonces . 

3, Advertenties Javasche Courant 

t&. Bidprentjes 

5, Faire=parts 

B, Collectie Nederlandse Rode Kruis 

7, Genealogische Bibliotheek 

8. Genealogische handschriften 

archiefbronnen: . 
1. Burgelijke Stand (voor Friesland aldeen: Vlieland, huwe) 

2, Bevolkingsregisters (Friesl.: Leeuwarden en Schiermonnikoog) 

3, Kiezerslijsten(Friesl.: Leeuwarden 1819-1920) 

á. Doop= Trouw=Begraaf= en Lidmatenregisters (Friesl,.: alle op het 

{R‚A. te Leeuwarden eveneens aanwezige DTa's ap microfiches) 

. Collectie fiches van de Waalse Kerken 

B. Andere archivalia en enkele belangrijke literatyurverwijzingen 

Onder dit kopje vinden we de volgende jange rij bronnen voor Onze 

provincie: 
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FRIESLAND 
Aelastingkekieren{t) 

land-atzemeen: Registers van aanbreng LSÉL, u 
zatiekahieren 1249. (Opr her nurmten van het verschtinen 
van dit owerzicht in de uitgave bijn: werltenid.} 
Aulsward ovtrerigeid HAST-INT, insenersgeld 1706, 

    

Bevolkings eraf ge cinatijsentt) 
Bolsward 1744, 745, DAAR, TT, TARS, LEU 
Chamterwiern HAI 
Warkarm [67 CEI 
De registres eivigtes IMI zijn varwesig van Bolward, 
Berlikum, Windeluepen. Makkum, Sneek, Tjerkwerd, 
Witmunsum, er Werkum. 

Rugisters van oetvangsten erve vitguven van de diakonie 
(gerelormeente kerken). 
Herksum en Bless DA UT 
Harren 1746-1754 
Camnjum 1634-1674 
Engelum 1Ó52-1640 
Halwerd A50 Lil 
Kandar Bfr64- ON 
Haantbanen EME ETL 

Marrum List ERL 
Mursum 174 LEEN 
Menaldum 1665-1723 
Ousterlittens LAt2-1 77] 
Oosterwienun 714 
Oudkerk en Ruualkerk 1452- Hit 
Peins en Zweins 1684-T781 

Rijperkerk cn Murdetgarijp 1658-1721 
Sneek IL 
Ternaard LEB-EARS, DIL HTAS 

Fjerkgaust en Toniaga LAS 1-166Û, léhä- ETT, 1679. 

Warkum LAZ 
Wennlsend cp Lipe velsgu LAAN ITIS 

Kerkermelshgedelingen (gereformeerde kerken). 
Beers en bellum 1752 AT 
Halsward TAAl 

Hezam [744-070 
Carnjum bd Le? 
Wronrijg EEAMI-DAMS, LOAH-IATS, HAAS 
1 omge ham tes tn52 

ten Alliegiwver U7AS-Lks 
Hanskerbrenne en Oudechinke 1768 176 
hermebaar. Haakhureca var Mins 1754 DEL? 
Hamenabergnngt; VERDERE, VMT, BEURS Le 10 
Knijpe en WeerweMasenpgergn | Tite TA 
Koorrabogrmg din ded Hd 

  

WEZE Van; 

Ashukarpeien befi-tslf 
Gantwenteel LAST Ha3t 
Tietjerkerecmteel Hals poi 
Workum Hels [70 
smarter andel €75 [bek 
Venarke zijp vamieig: 
Wymbritzeradeet wecsbauk IA felis, HAM Lil. Tednde 
Hdd Lescerpten van Huppert 
Barradeel ocen rechter tijk prester] 1EAElúlt 

sngek repunbunekein (ervbule premeserp) Lits PST 

Eliverven : 
EF riealandeatgenteen. stemkoii en Tei. leens Tas, 
In het NS: haat DFS zajn met wk bijgeschreven dee 
maemen vari destenen elis ier As eigenaar en Meiet Witfett. 
Emden vpn det kerpers on verkangers and ste ventes rsreke- 

ningen bride Deunnmadeel. vutetntes vennen 
gewel Hey 1e rw, Berseflende Hakeborn is er ven his- 
bangrijke rueis ertasig. weritebde Heer marn Len. END 

(Burgers 2 delen, Miers en Lanelhereu? eten en Varia 
Zedeken ts 

    

  

   

Eaeldeens TTSA- LSK 
Langerhoetw en Schettens HSA 167 
Marsan Heli INE ° 
Mursaldesm 0744-1715 
Nus VTS IKE: : 
Masorahamonlelee 4736 IAR. 
Shankerk DAE 752 
Ole en Nijeholtpade LB tE 
Ehasterlitrens HAAT A 
Chastermeer en Eestrum UA EADS, LEIT 1A2G 
adkesk en Brudkerk 1754-V7AT, 18001803 
Riurwerd en Irnsum bié- IT 
Rijperkerk en Hurdezarijp TM 
Schrad 1297. IAK 

Sint-Arnnegurochie 161 70H 
Suuwemde 17501164 
Yjeckwerd en Dedgum HZ Lid 
Wanten Engwier (GRA [62, D&A, UTI IT7 16, 170 180t 
Werdsend en Ipeculsya teist 735. 

  

Lijfrenteregisters 

Friesland-tigemeen 124-180 index 

Militaria 
Friezen in het leger van Napoleon, indices. 

Netrnsrargsenrs meerd: ERFCRIKETR 

Vrijwel allee naamsaanne mingsregisters vain TEIL zijn aan- 
werig, evenals ven in druk verschenen inder ap alle Friese 
Paamsaapsen ingsregisters. 

  

“Paarterhocken 
Bakward 1S7W-rSN2, HAD} 7U0 
Tukker 1574-1654 
Franukur 1539-1477 
Harlingen 1682-1806 
Eueuwardern 1540. [AD 
Sloten (A34 1770, 1784 
Ancek 1A17-1Nt 
Warkmm [A37- ESE 

Roefeerlijk archief 
Fricstand-algemeen. De namen uit de bijlagen van de 
crimiirele aententieregisters var het Hof van Friesland 
FANEISTL {Berre ffende Achtkangeten, Dantumadeel en 
Kallumarerhand zijn afzonderlijke indices in druk versche- 
men vp det hijbrgen van bet Hol van Felesland (FML ti 1. ; 
Kapen vans demturenten wit de bijlage van de sententies 
vaan het Haf van Friesland (Je èn ile éeuw. Ook: de 
Hierboekjes fan it Genwalogysk Work forhdn bevatten indi 
ven oft entamenten, ventgkonemd in diverse delen van Fet 

Mael Provini, Ue Hls riem. 
A lrthaarisabiebsneheer (aanstellingen vant vagden) zijn ain 

Dergelijke lijsten met bronnen zijn er 
van alle provincies (en de meeste veel 
uitgebreider) maar ook var: 
Voormalige Koleniën, Nederlands-Indië, 
België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Amerika. 
Een uitgebreide: beschrijving van. de bie 
bliotheek en een verhaal over heraldiek 
an familie-archieven besluiten het boek- 
Werk je. 

Kat boekje ligt mesentéel ter nzags in 
de doos* 
Genealogische Jierboekjes 

Misschien iets voor u?



Twee Oud-Dockumers. 

Min overgrootouders wanen Pieten van den Werff (1825 - 1902) en Henke 

Stavoninua (1827 — 1893). 
7 

Pieter was tuinman bij de gemeente en werd in de wandeling dan ook Pie- 

ten túntajeblom genoomd. 

Henke bakte wafels en vankochit deze opgerolde wafels ala zjn. Lluitjes. 

Henke genoot in Dokkum en omgeving bekendheid ats Hinke Kniepkoekje. — 

Het wafelbakken heaft ze waarschijndijk van haan broer Jar geleend, ward n 

die waar wafelbakken. 

In de N.D.C. van 13 oktober 1953 wondt over haan het voigende verteld. 

Hinke Kniepkaekje, Oud en Neigjaer. 

Den woorde in'e Stad un vrouw, die flinke hiette, en dy't altied Hinke 

Kniepkoekge noomd wurde. Dat kwam, omdat aif Saterdas altied met hniep- 

koekjes Liep, bij de deuren dZangs de vinden. 

Kniepkoekjes, dat binne dunne nonde hoekjer met nitsjea der op. 

fie wurden don deur fur opaodd en dan wudden 4e Lluitajes noemd. 

De descns bepriepe wel, dat se dan hod fan binnen warnen, et dan warren 

ze haak geliek as un fluitje, den je op blase hinne. 

Nou, dan teugen Neijjaer, 4e wat om Kdstied hene, den Hinke ut dauk 

bakken, want die Lluitajes van Hinhe warren in heed Dokkum en ok biüten 

de Stad bij de boeren beroemd, Die Lluitsjer wennen niet dun, wantjge 

hnegen dadtien dur un dubbedtaje. As der nou Neijgaensdach femiedje of 

kenndasen Kwame, om ge ut Neijgaen aef. te winnen, dan kregen 4e aunt 

Lluitaje bij de hofje. 

Die warren dekker, krek Lieke goed fur ur groat mins, aa fw un kien. 

14 Middacha bij de thee haegen se dan ok un fluitsge fan Hinke Kniep- 

koekje. OO 
0 

De koekgetangen die overgrootmoeder voor het bakken gebruikte zijn gazen 

geteden doon een fomilielid geschonken aan het Streekmuseum in Dokkum. 

Pieter en Henke woonden in hun dnowen o,d, van 1859 — 1878 in de Gaat- — 

muiastnaat na. 56 (Kad. ma. 212) er vanaf 1878 — 1900 in de Koring- 

straat na: 74 (Kad. ra. 496). | 

In de openingsbrochure die de Rijkabelaatingdienat van het rieumege- 

bouw uitgaf vinden we up blz. 3, Ova! 

Oven het volgende huis valt niet zo eng veel de vertelden. Jan Berends 

en Zaten diens weduwe wanen dot 1732 eigenaar en bewonen. în 1738 kwam 
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hat in handen van de stadsbierdrager Ignatius Laurien. Hij heefter 
tuintig jaan in gewoond en Liet het bij zijn dood in 1752 na aan dewe- 
duwe, die er nog 13 jaar plezier van heeft gehad. 
Waarschijnlijk waa dat plezier maan zeen betaekkelijk want de woning ver 

keerde bij haaz dood in zo'n alechte dtaat, dat wij daarvan in een belas 

Zingkohier van 1765 degen: "De woning tot een atad gemaakt zonder schoon, 

steen”, 

Van stal degradeerde het tot tearkok, maan in het begin van de vorige 

eeuw kwan de rehabilitatie en maakte een zekere Hendrik Hempen er weer 

een fatsoenlijk woonhuis van. Hij verhuwade het aan de gepensioneerde 

zijhacommies Jan C. Fockens. Deze belastingambtenaar overdeed in 1851 

en de toenmalige eigenaar Fran4 Alles Klaver kreeg ads nieuwe huurder 

de “Portehahken” Jacob van Dijk. Klaver verkocht het huis in 1878 aan 

detuinier P. ieter van der Werff, die en zelf zijn intrek in nan, 

Evan na 1900 kwam het pand aan de sigonenfabaikant Hidde Zijdadna, 

Voorn degenen die nog een4 Luitjes willen bakken en over een watel- 

dizen beschikken, wil ik nog een necept van de Dokkumer fluitjes ver 

Voor 4 personen: tk ona bloom, 1 ons boekwaitmeel, 3 theelepels vol ka- 

need, 2 ona witte suiker, 1 ond gesmolten boter panden bezinksel, 1 ei 

en wat melk, 

Maak een zadvig deeg van de bovergehoemde aatikelen en-noen het 15 mi= — 

rusten goed door elkaar. Doe en dan extra nog een ont gesmolten boten … 

bid. „Bak de Lluitgès Ui oon Alain mafelijgen en’ nod pm 'ops”e nnen ze 

nag waam zijn. 

EEN KLEIN STUKJE. ' De 5 : : : 

Ee a Nevenstaand stukje 

EASy Ee Eler Ge ed. Cr nt uit het Flor- 

. reenregister 1658 

0 gar el Haghe ifs eraan ivan het dorp Ee. 
ait ser Ze r epe Gnrgeka _ ‚Dat sn gedeelte 

is Et 2 van een huis leek 
- mij wel een heel Krein. Stud geweest te zijn, In de notariële archie- 

ven vand Ak een koopakte uit 1861 van het hele huis: f 450,= Bekijk 

je dan wat dat kleine stukje waard geweest moet zijn dan kom je op 

f 0,00814 voor elk 1/552956 ste deel. Dat maakt voor genoemde Timotheu: 

Heeringa ean waarde van f 5,08 . 
In +858 is het huis maar f 257, = waard en den betekent het gedeelte 

„dat Auwert Takes Hofman dan koop f 2,95 most kosten! j 

  

   £. van der werff.



NEDERZETTINGEN WERDEN GEEDCWD- 
NAAR DF DE BEENDEREN VAN DE STICHTERS "ceel AJ. 

Hadden we het de vorige keer over Mederlanders in Omerike, deze keer gaa 

we eens kitren naat de reis. 

In de eerste helt wan de 14e eeuw Kwan de emigvetie naar Amerika ech 

armed en gang.be redenen wan dere mensen zulien velen geweest zijn, maar 

grate lijnen weren koch de vaat siechte sociale cmstandigheden in Hallan 

Crisisjaten, werkelposhaid en geestelijke onmin in de vele kerken. De 

afscheiding van EHI4 en de letere scheuringen deden soms hels groepen we 

trekken naar het "beloofde land", 

Velen hedden al vrienden an famiìizsleden in.ket verres Amerika en Ben 

constante stroom brieven kracht welen tet de grote stap. Helaas wisten 

velen nag niet wat hun te wachten stond, 
Na ca 1848 vooral trokken dominees, ale echte herders soms met een 

duizendtal asrhangers over de oceaan, Mer zou de boeken van Henri Lucas, 

Jacob van Hinte en J.Stellingmerf moeten lezen om te ontdekken, dat vaar 

veel mensen thuis blitven beter geweest zou zin, 
Heel het hebben en houden werd verkocht om de overtocht te kunnan 

hatatan en met niets meer dan wat men mee kon namen, werden de bedroefde 
verwanten achtergelaten. Een ding hadden deze mensen gemeen: men ging me 

een onwrikbaar vertrouwen in het geloof, 
Om ons een beetje te kennen verpiaatsen in de omstandigheden van zo'n re 

gaan we in gedachten terug near de periode 1548-1550. 

   

HET WEPTREK. 

Maanden wan voerkereidinz „erden aFgeslster met het vertrek na r mt ‚ 

de hevernstad van waaruit men varieren Ze, Al de bezittingen waren te 
gelde gemaakt voor de averkecht. Afscheid werd genenen van de dierbaren 

men vertrok, beladen met de dingen dis oo garraden Teegenomen moesten 

woeden. Eenmael aangekomen 19 Fottardern, Amsterdam, Antwerpen of Hoek 

Holland moest men neg vele geben zelf regelen: 
De bagage werd on de kade gezet, vrouw en hinderen er hoven op en wader 
ging naar het havenkantoor. Hoe vaak is her niet gebeurd dat de agent ma 
half wark leverde, Vele malen moest nog voor een of meerdere nachten, 

enderdak gezocht werden en pok betaald, Uren was men soms nag in de weer 
am zeker teczijn van een piëats sp de Eect. 

In het begin waren het zeilschepen waarmee men overstak en deze boten 

veren vrachthoten, De groette van zor schio wees weelal niet meer dan ee 

1CDG tan. Esladen met vreohtgosderen werd; wanneer men niet helemaal vol 
was, door timmerlui snei een passagiers accenmodeti e gemaakt van de ruim 

Hie GVEer Was: 
samengeperst in de denkere, vochtige en slecht geventileerde ruimten was 

de zweetlus ht te snijden vas, had bijna elte pessagier last van zeeziekt 

In deze ruimten moest warden geslapen, gegeten en geleefd 

Bij het san boord geen werden geen eisen gesteld aan gezondhei 

Fis men betaald had en eer was gleats dan mocht men mee. Het was daarom c 
geen wander dat veel mensen het dek onzachten en dear met het hele gezin 

die dagen en weken in de veije lucht deerbracht, Alleen bij slecht weer 

verd dat anders, dar werd mer naar beneden gestuurd door de bemanning er 

werden alle openingen afgesleten voer bet gverkomende water. Tijdens zo! 

storm bleef men verstehen van warm eten, besaderdels mocht geen vuur 
gemeakt worden en daar voor eigen eter gezorgd meest worden, hleef het 

zuiang Bij wat thee en |ioffie. 1 
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niet, soms gebeurde her pas in de haven van vertrek, maar men kende in 

ergeval het arebieem, Het zou neg Jaren uren, voor, men sen geed 

kende kontroia Kon uitvoeren, De verbetering van de schepen, de 

Jitvindingen van de steeds beters motoren heeft maar daartoe geholpen. De 

zeereis werd aanzienlijk verhert en daardoor de kans op overleven gok. 

Privacy was er nauwlijks oe die cude schepen, elke slaapplaats werd met 

dekens e.d efgeschermd, zodat men per gezin rog iets had, wat je prive- 

terrein zou kurren noemen. 
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BOEKINGEN, 

„Een groat probieer waren cok de boekingen. men boekte per schip, vaak 

neer dan men ruimte had, In die situaties ues het hetemsal afgelopen het 

aen eigen hoekje. Bezinnen werden arcgeschaeept met nerscnen dig alleen de 

swertaoeht waagden, Hieine gezinnen werden samengevoegd en gedwongen de 

vele weken durerde reis samen Le Levan, Groot waren soms de spanningen en 

hier hebben sterke mennen, zoals de meertizende dominees, vran in geloof 

en vertrauwen meeten praten om de gemoederen te sussen. 

Andere problemen wamen daar vel: weg Bij: smakeloos scheepsvaedsel et brak 

water Het gebeurde opk vaak det de scheepsbeschuit en het meel val met 

Jormen en maden zat, ' 

Het sprak vanzelf dat deze reizigers senmanl in Amerika aangekomen, niet 

lang aarzelden om het thuisfroet te waarsch. 

LIEF EN LEED, 

In 185@ adviseerde ene ,Peeranpink zijn breer het volgende per 

brief:” Bereid je goed voer en te oceaanreis En neem het volgende mea: 

aardappelen, boekweit, meel, benner, georeage “lees, Spek, SEREN, zaut, 

azijn, koffie en vooral thee, Je krijgt met veel megitt jEheden te makan. 

Koop ook een vat met een Stephraar or het water Pp EB kunen staan en Vul 

het van te voren”. _ : . . 
Dit waren inderdaad heel goede atviezen, wart mer moest zelf zorgen vaar 

hat voedsel tijdens de reis als men tenminste iets meer wou dan meel, 

rijst en acheepsheschuit met of zender wermen Uit de scheersvtûorraad. 

“en moet zich eens een gezin voorstellen bestaande nt vader, moeder en 

vIJF kinderen, welke grote voorraden dan mee moesten. Heb waa dan ook voor 

deze mensen vaak elke deg betzelfde menu, Hoenel in gemeenschapszin ook 

veel gedeeld is maar de keuze was Wlein en het aantal monden vaak groot, 

Jok ziekte speelde sen vol in het dagelijkse scheeosieven. Een onschuldige 

griep dis witltep in een longentstekhing deed velen Amerika niet bereiken. 

Ten tijde van epidemieen stond men dagelijks aan de reling en vele 

gezinnen werden wreed vitelkaar gescheurd. Tijdens een reis in 1858 brak’ 

zen cholera epiderie vit aar boort wen een schip en men rapporteerde op 

deze reis 420 sterfgevallen. Op sommige.dagen werden meer dan 45 lijken 

san de zee toevertrouwd, Het zal duidelijk zijn dat men hiermee moeilijk 

ieerde te leven, Grote steun werd in die dagen erdervonden var de 

predikanten en medegeloofsgersoten, Ondanks alle tegenslagen kwam men 'S- 

avonds bijeen en zong men de bekerde pselmer,. Matuuriijk waren er ank 

vreugde volle momenten waar men elkaar vond, bit een geboorte gf zeifs sen 

ap zee gesloten huwlijk, Menige ruige zeebink zel im deze ogenblikken stil 

geworden zijn. ê 
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Fij konden verhelen over het leven j 

  

vande eerder de crois gemaakt hadden, 

  

“mer ika. ' : : 

Gelukkig voor de vele vakomers Kwamen later de stoomschepen, 

voorzieningen werden beter en de reizen bacter. 

Uwal geken studen neg eangebeaeld kurnen warden, maar in literatuur is d8: 

in ruim voorzien, Het gaat hier om sen, algemene impressie en vorrstellint 

a de probtemen waar onze voorouders mee te kamgen hadden, 

We het iezen van dit stuk zel de kitel vORT zichzelf spreken. 

E.Zmitks, sent, 1988 

keormen ‘Origins Brand Raeaida” : 

"nederjanders in Gmerike, J.van Hinte” 

rn het volgende nummer: " De eerste maanden in Amerika”, 

Pieter Ronner, barbier te Deklam (een kapper werd in die Eijd cok wel earl 

kaarsnijder genoemd) zond in 1848 een ontvangetbeuijs aan de Heren Weesvoog- 

den te Dokkum dat hij f 7,50 had ontvangen voor het haarsnijden van de wees- 

kinderen gedurende een heel jaar. 

JB omeen G.A. Kingma, Dekkum 
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STATENRESOLUTIES OPNIEUW TOEGANKELIJK GEMAAKT. 

Onder bovenstaande kop zag ik een artikeltje in de eerste “Nieuws- 

brief Rijksarchief in Friesland" over Statenresoluties en hoe die 

in de laatste tijd veel beter toegankelijk zijn gemaakt. Het vresul= 

taat is in te zien op de leeszaal van het Ref, te Leeuwarden on der 

Arch. 5.28. Het zijn momenteel al vier delen, van 1711-1780, Elke 

band bestaat uit twee.delen. In het eerste deel worden de resoluties 

in chronologische volgorde beschreven. Het tweede deel bevat een 

index ap deze beschrijvingen. Er is geïndexeerd op: 
geografische namen — persoonsnamen = zaaknamen 

Wat is er te vinden in de resoluties? 

Um daarachter te komen heb ik de index nageslagen op plaatsnamen 

in de Dongeradelen, Hieronder volgt een willekeurige opsomming van 

het gevondene: 

1732 — schippers van Anjum vragen octrooi voor hun beurtvaart 

1736 == idem sehiapers van Metslawiet 

1743 — de diaconie van Anjum mag belasting heffen (oortjesgeld) 

1148 = de kerkvoogden van Engwierum vragen subsidie voor de bouw 

van hun kerk 
1752 —= baeren van Engwierum vragen om een dijk te mogen leggen 

om het nieuwe land en krijgen kwijtschelding van het reeel 

1758 =— idem om het buitendijks land bij Anjum 

1760 = vernieuwing zeehoofd bij Oostmahorn 

1165 =— weggespoelde landen van de kerk te Paesens : 

17857 =— Wierumer vissers klagen over de grootte van de viskorf 

1756 =— Waaxensers vragen om geld om hun pastorie op te Kanppen: 

anders Kunnen zij geen predikant meet beroepen 

1717 = aanvraag kerkvoogden Fetslawier om subsidie bij de kark= 

bouwe Zij krijgen honderd zilveren ducatans en later 36 

guldens om een UFrovincietaam! te jaten maken. En 1780 

wordt hun toegestaan om belasting te heffen in het eigen 

darp ter Leniging van de gemaakte kosten 

(zie: Metslawier van toen, Gelongeling, ble 64) 

1777 — langdurige verslagen van de heise rond de benoeming Van 

een nieuwe predikant van Oostrum {of combinatie met het 

dorp Jouswier}) 7 

Tot zover een willekeurige gfeep. Door de uitgebreide indices kun= 

nen niet alleen "historief=sneupers hierin terecht, maar de honder- 

den namen (patronymen apart van de familienamen) zullen ook vaar 

de "familie'-sneupers nieuwe aanknopingspunten Kunnen opleveren. 

Als voorbeeld van een resolutie valgt hier het besluit op het ver- 

zoek van de kerkvoogden van Engwierum: 

"Op het request van de kerkvoogden van het dorp Engwierum in Oost- 

dongeradeel waarbij notificeeren, hoe de dorpskerk aldaar ten 

eenemaal door ouderdom vervallen sijnde, de suppltanten op last 

der ïngesetenen deselve geheel hadden verniuwt en opgebauwt, en 

versoeken daartce een hanorabile gifte uijt 's Lands cas5âe 

Is na deliberatie, en gesien sijnde het berigt van de Officier 

ter plaatse, goedgevonden en verstaan, de heeren Haar Ede Moge 

Gedeputeerden mits deesen te authoriseren en te gelasten, om aan 

de sunplianten in hunne qualiteijt ten gemelden einde te ver= 

leenen Ordonnantie ter Somma van een handert silveren Ducatons. 

Aldus geresolveert op't Landschapshuijs den 22 Julij 1746 

Voor Oostergot S. van Eijsinga Voor Westergo: 5.0. Lannoë 

Voor de Sevenwouden: Voor de steeden: 

Vegelin van Claarbergen . Gal. Hamerster 

A. Bourboom B. Wellens 

1746 
(R) fe



Uit de Leeuwarder Courant van 25 juni 1853. 

(Ingebracht door mevrouw De Boer) 

Aan de Redactie, : 

Onder eén bundel oude papieren ten opschrift hebbende; Woelingen 

van 1748 in Friesland, vond ik een briefje van onzen voortreffe= 

lijken Stadhouder Willem IV, waarvoor ik een plaatsje ín Uw Mengel- 

werk verzoek, om daarvan het aandenken te behouden. Bij ander zoek 

of die’ penningen nog in de familie: van Sjoerd Joosten. bestonden, is 

mij verzekerd, dat dezelve voor vijftig guìiden, dadelijk na het over= 

lijden des bezitters, waren verkocht aan een Raadsheer van het Hof, 

tot dooding van-bestaande schuld, NE: 

He 25 junij 1839 Oe H 

Eersame, Vrome Discrete, 

Onse Lieve, Bijsondere! 

De narigten dië wij bekomen hebben van de Cordate en manmdedi ge 

wijse waarop U heeft te keer gegaan de Aanvoerders van een muijt- 

sieke meenigte, met dat effect, dat dezelve in hunne pnernicieuss 

dissijen sijn gestuijt, en de ingesstenen van Holwert op uwe ver= 

maningen sijn wederhouden geworden, om zich daarbij te voegen en 

de verdere meenigte daardoor: ook uijt den anderen geraakt is, heb- 

ben een meer dan gemeen genoegen gegeven Over het Patriottisch ge= 

drag door U in deze omstandigheden gehouden: hetwelke wij niet heb- 

ben willen nalaten U bij desen op het krachtigste te betuijgan, en 

tat een dadelijke blijk daarvan U hiernevens toe te senden twee 

goude pennigen om te dienen tot een gedenkteijken van onse affectie. 

waarmede wij blijven 

Eersame, Vrome Discrete, 

Onse Lieve, Bijsondere, 

ts Gravenhage, 
U Goede Vriend 

den 13 jutij 1749 DO (was getekend) Prince d'Orange Nass 

Ran Sjoerd Jaasten,. Ter ordonmanten van Zijne KHaagheijt 

Koopman in granen . (Gete) Je de’ Back 
tot Holwert in westdongeradesel, 

(Wie meer over de woelingen van 1749 wil weten, kan het beste het 

boek van DePs Keizer: Reboeljé yn de Dongeradielen, 1749 er even ap 

naslaan. Cver Sjoerd Joosten en zijn helden daden Kan men op de 

bladzijden 28,29 en B1=85 verdere informatie vinden) 

  

Adressen in AMERIKA. 

In aansluiting op-het artikel van E. Smits in het vorige NUMmBEE van 

de Sneuper geeft ook de ‘heer David van der Werff nog een adres door. 

Op het voigende adres heeft hij antwoord gekregen op vragen zijner- 

zijds: : - 

Search Committee … 

western Michigan Genealogicel Society 

c/o Grand Rapids Public Library. 

Grand Rapids Michigan &8503 . 

[|



B-KORTINGEN EN UITDRUKKINGEN 

Valen zullen ín hun akten en tijdens hun onderzoek afkortingen en uitdruk 
2 

ingen 
tagen gekomen zijn, die niet direct begrijpelijk overkomen. Meestal zal men toch misten weten wat ze betekenen. We 
msar ook heel vaak enkele letters, 
On deze donkere vlekjes weg te werken, 
mat. de onderstaande lijst, 

komen ze tegen in allerlei vormen: soms valuit, 

denken we veel sneupers een plezier te doen 

Natuurlijk: is deze lijst voor aanvulling, uitbreiding of vervol vatba ar. Ù = orde js deels alfabetisch, deels bi jeïkaar geplaatst. 5 > volg 

Gebruikte afkortingen: 

brow — bijvoeglijk n&amwoord 
bw - bijwoord 
m = mannelijk 
MV — Meervoud 
Vv - vrouwelijk 
VI - VOOrnaamwoord 
vz = voordetse) 
uu — werkwoord 

absens brw — afwezig 
adolescens -ntis - jongman 
adulter bnw — overspelig 
ambo = beiden 
amita, =tas - tante (vaderszuster) 
avia -1ae = grootmosder 
avunculus -lí = oom (moedersbroer), oudoom 
AvUS -Vi = grootvader 
batisare w — dopen 
baptisata v, beptisatus m - gedoopt 
baptisavi — ik heb gedoopt 
bannis mv — afkendieingen 
caelebs bmw - ongehuwd 
circa vz — omstreeks 
coemetrium -ril — kerkhof 
conditio -onis - voorwaarde 
sub conditione - voorwaardelijk 
coniuncti -torum mv — gehuwden 
contrahere, uw — sluiten 
contrahunt —- (zij) sluiten 
contraxerunt - hebben gesloten 
copulatia -ionis - huwe l 1 jksuoltrekking 
Coram vz2- ten overstaan van 
cum — met 
defuncta v‚ defunctus m - overleden(a) 
denunciatio -onis - afkondiging 
dictus brow - gezegd, geheten 
dies, diei - dag. 
dispensatio -onis — ontheffing 
domicella -lae — vrouwe 
eadem eiusdem eodem — zie idem 
Ecclesia -ias -— kerk 
eius vow — zijn, haar 
extrema unctio = het laatste oliasei 
filia -iae - dochter 
filius -ii - zoon 
frater -trís - broer 
gemelli = tweelingen 

E. Smits. 

geminae yv = tweelingen 
gemini m — tweelingen 

hlajereticus = ketter 
hodie - heden 
idem, eiusdem = dezelfde 

eadem, eodem - op dezelfde dag 
‘illegitime v - onwettig … 
illegitimus m - omwettig 
infans, -rtis'- kind De 
iunctus brow = verbonden 
legitima v‚ -timus m — wettig 
levantes = doopheffers 
loco - in de plaats van 
magnus, magna — oud- (bij oom of tante) 
marita -tae -— bruid, echtgenote nm 
maritus = bruidegom, echtgencot 
mater -tris — moeder 
maternus brui - ven moederskant 
matertera … tante, moederszuster 

matrimonium =nii = huwelijk 
matrina -nae - meter 
miles -lítis - soldaat 
nata v‚ netus m - geboren 
necessitas -tatis = noodzaak, in naad 
nomen =minis — naam 

ramine = in naam ven 
nuptiae -larum my - bruiloft 
obiit — overleed.  … 
parentes mv - ouders 

pater -iris - vader 
paternus bow -— van vaderskant. 
patrini mv =- peter en meter 
patrinus -ini - peter 
patruus -trui — oom, vadersbroer 
post = na 

posthumus bnw — geboren na het overiij- 
den van,de vader 

praesens brw - aanwezig 
„praesentibus - in aanwezigheid van 
pridie = daags tevoren 

proclamatie -onis — afkondiging 
proles -lis — kind, Kinderen 

puella =lae = meisje 

guondam bw » eertijds, wijl 
relicta -— weduwe 
reiictus — weduwnaar 

sepulta v‚, =tus m = begraven 12 
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solvit ='heeft betaald : "% _ … - _ testes mv - getuigen 

soror -oris — zuster testibus = voor de getuigen 

sponsalie my - ondertrouw -… … "  Uxor =PTis - huisvrouw, echtgenote 

sponsa -sae -— bruid vel - of 

sponsi mv. — bruidspaar. —… … - vidua. -duse — Weduwe, 

sponsus «sì — bruidegom. . “viduus „dui - weduwnaar 

spurius -rii - bastaard. … …… vir viel - man, echtgenoot 

zusceperunt. - hebben ten doop geheven virge -ginis — maagd, jongedochter 

susceptores mv - doopheffers : vuigo bw = gewoonlijk 

tamquam — als, in twaliteit van, . 

HARKE. SIPKES HOUTMAN, MOLENAAR TE DOKKUM, EN ZIJN NAKOMELINGEN (DEEL 2) 

Harke Sipkes Houtman was verbonden aan de schutterij van Dokkum, Dit wordt vermeld 

in het Inschrijvingsregister- en Algemene Lijsten der Schutters van Dokkum 1815-1817, 

waarin hij onder na, 385 1s: opgenomen. . . 

Volgens dat register is hij gehuwd, heeft hij twee kinderen, is zijn beroep molenaar 

en woont hij in het huis D 195. . . 

Volgens het bevolkingsregister van Dokkum 1850-1860 ligt het huis D 195 aan de 

stadswal bij de molen.“De Hoop". De bewoners zijn dan Tjerk Dijkstra XGiekerk 21 

augustus 1831, van berben pelmolenaar en de moienaarsknechten Hendrik Aalfs *Hoogkerk, 

Pieter de Boer “Zevenhuizen en Berend Jonker XLeek. 

Het is opmerkelijk dat. zij allen, evenals Harke Sipkes Houtman, uit de provincie 

Groningen afkomstig zijn. Dok de Broekeme's stammen uit Groningen. 

De molen "De Hoop" is volgens het jaartal op de molen gebouwd in 1849. Harke Sipkes 

kan dus geen molenaar geweest zij op de huidige molen, maar waarschijnlijk wel op 

de voorganger, die volgens de plattegrond van 1768 op dezelfde plaáts aân de stads- 

wal heaft gestaan en de naam van Grote Molen droeg. Deze is in 1840 afgebroken. 

De oudste zoon van Harke Sipkes Houtman kreeg de naam Gerben naar zijn schoonvader. 

Gerben huwde met de uit Kollum afkomstige Antje Johannes de Hoo, dochter van Johan- 

nes de-Hoo en Bouktje.Ites. . 

Zij vestigden zich in Delfzijl, waar hij het beroep van apotheker uitoefende. 

Hun oudste dochter Bouktje Gerbens Houtman *Deifzijl 5 april 1855 werd na de dood 

van haar moeder. op 23 januari 1842 opgenomen fn het gezin van haar oom Petrus Car- 

nelis Houtmen in Dokkum, woonachtig aan de Fetzestraat no. 73. Op 21 Juni 1856 

verlaat zij Dokkum en huwt op 5 mei 1871 in Rotterdam met Pierre Verstraeten XLeuven 

1831. Zij.kregen drie kinderen. Op 4 december 1876 overlijdt zij in Rotterdam. 

Haar zuster. Rigtje Gerbens Houtman elfzijl 19 augustus 1836 wordt dienstbode in 

Brantgum en Hantum. 215 huwt in Hantum op 17 mei 1850 met Jilles Gerrits Elzinga 

Xpaesens 18 mei 1830. Zij woonden achtereenvolgens in Hiaure, Hantumhuizen, Hantum, 

Waaxens en Holwerd en kregen zeven kinderen, 

OP 29 maart 1882 emigreerde Jilles Gerrits Elzinga naar Noord-Amerika, gevalod op 

22 juli 1882 door Rigtje en haar kinderen. 

Haar. broer Harko Gerbens ‘Houtman Xoelfzijl 30 juní 1859 werd Lichtmatroos, Hij 

verdronk in een fjord in Noorwegen op 50 augustus 1860. ' 

Haar broertje Johannes Gerbens Houtman *Delfzijl 16 november 1841 overleed jong. 

+ Delfzijl 18 januari 1842. 

Op 23 januari 1842 overleed Antje Johannes de Hoo in Delfzijl op de leeftijd van 

30 jaar. . : 

Na het overlijden van haar echtgenoot huwde Rigtje Gerbens Lautenbach met Ueds: Mietes 

van der Nolen, maar dit huwelijk wes Van korte.duur, Na het overlijden van haar 

tweede echtgenoot vestigt Rigt je zich wederom in Dokkum op 12 mei 1843. Haar zoen 

Gerben trekt bij haer ins Zij wonen in het huis D 165 aan de Steenendam, waarvan zij’ 

eigenaresse ÂS.. : 
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Rigtje overlijdt te Dokkum 14 januari 1847, Daar zij op 30 oktober 1785 in Kollum 

werd geboren, werd zij BĲ jaar. É ' 

Na het overlijden van zijn moeder verlaat Gerben Dokkum met onbekende bestemming. — 

De tweede zoon van Hatkes Sipkes Houtman, genaamd Sipke Harkes Houtman, was gehuwd 

met Wepkje Hessels Bontekoe XOokkum 12 maart 1848, Zij werd geboren Dokkum 14 

februari 1821, en was een dochter van Hessel Bontekoe en Luitske Arjens Schuitinga. 

Er werden hun zes kinderen geboren: n 

-Harke Sipkes Houtman *Doldeum 16 december 1848 Grootegast 26 november 1927, Gehuud 

met Klaaske Kornelis Miedema “Holwerd 30 oktober 1847. 7 5 

-Hessal Sipkes Houtman *Ookkum 28 december 1850 Brantgum 17 oktober 187D, ongehuwd, 

„Petrus Sipkes Hóutman Brantgum 16 juni 1853 + Gehuwd met Grietje 

Jacobs Teerling *Warffum 1 november 1852, Beroep: Verver. 

Hendrikus Sipkes Houtman *Btantgum 23 September 1855 + Buiksloot 29 februari 1916. 

Gehuud met Antje Hendriks Bosma. Beroep: verver. On 

-Lucas Sipkes Houtman Brantgum 27 juni 1858 XHitje Harmens Dobma Nijkerk 8 Januari 

1870. XX Trijntje Sjoerds Hiersma Akkerwoude 15 maart 1875. Beroep: schoenmaker. 

later politiebediende. ' 
Gerben Sipkes Houtman *Brantgm 23 december 1860. 

David van der Werff 

*8 nóvenber 1922 te Leiden 
Koningstraat 2 .. … 
5101 LA Dokkum. 

wordt vervolgd. 
  nemen 

É (ZE ZIJN VAN NATURE GOED … 

la zijn van nature goed en weinig opvliegend, maar eenmaal in woede ontstoken is het 

moeilijk ze weer tot bedaren te brengen en zelfs de beste redeneringen baten dan 

niet. Dit is een citaat-uit sen rapport, gedateerd.1 augustus 1812, en geschreven 

door Mr, Johan Gijsbert Verstolk over de. inwoners van Friesland. En 
Ar. J.G. Verstolk ís An 1778 in Rotterdam, geboren. Had ín Duitsland gestudeerd en 

enige tijd door Europa gereied. nn On ze De 

Hij keerde in 1802 in: Nederland terug. Op 19 februari 1811 aanvaardde hij de positie 

van "prefect! en kwam aan he: hoofd.te staan van het departement Friesland, dat toen 

deel uitmaakte van het Franse keizerrijk. Dat duurde tot eind 1813, toen sen Russisch 

leger Friesland bevrijdde. Daarna trad Verstolk ín dienst van koning Willem I en 

was onder andere van 1825 tot 1841 minister van Buitenlandse Zaken. … 

De Fransen hadden Verstolk verzocht een zestal vragen over de Friezen te beantwoorden. 

De eerste vraag betreft de fysieke gesteldheid van de Friezen. Zijn antwoord wes 

dat de Friezen in de regel goed gebouwd, groot en gespierd zijn. Meestal zijn ze 

blond, blakend van gezondheid, hebben minder last van ziekten en. worden. vaak ouder 
dan anderen. Die fysieke gesteldheid is erfelijk, aldus Verstolk, maar onder ‘andere 

de bodemgesteldheid, het klimaat en de manier van leven komt die gesteldheid ten 

goede. : en in 
De tweede vraag gaat over de opvoeding van de kindefen. Op het platteland bii jven 

de kinderen tat omstreeks het zesde jaar thuis, Daarna gaan de. Jongens voor één 

tot vier jaar naar school, waar ze leren lezen en schrijven. In het zomerseizoen 

moeten de jongens meehelpen op het land, zodra zij bijv, een paard kunnen mennen, 

Het winterseizoen Îs dan gereserveerd voor de school..Na een paar jaar verlaten ze 

de school en gean ze het hele jaar door werken. De jongens worden dan ín staat geacht. 

op eigen benen te kunnen staan. 
De meisjes gaan minder lang naar school, emdat ze al vrij gauw kunnen meehelpen in 

de huishouding-en op het land, Omstreeks. hun dertiende jaar gaan zij uit werker en 

worden cok zij geacht genoeg te verdienen. om voor zichzelf te. kunnen zorgen. 

Voeding is het onderwerp van de- derde. vraag. Hij rapporteert dasrover: het voedsel 

van de plattelandbewoners ligt zwear op de meag. Verschillende soorten etuten en 
bonen, aardappelen, wortelen, knollen en kool staan op het menu, Van meel en melk 14  



maakt men dikke pap, genaamd "postrou”. Het wordt gegeten met een saus van melk 

en boter, en als men het zich ken veroorloven met stroop. Vers vlees eet men 

nauwelijks. In de winter is er-gezouten, in de zomer gerookt vlees. Verder wordt 

er gewoonlijk twee keer per dat karnemelkse gortepap gegeten. Het gewone brood. 

‘s roggebrood of: een brood gemaakt. van tárwe en zemelen; genäâmd Bgrotweitebolle", 

Zit men niet alte krap bij kas, dan wordt als lekkernij wel een tarwvebraod met 

krenten gegeten. : : 7 

De vierde vraa informeert naar de’ manier van kleden. Verstolk schrijft. onder 

andere dat de Frieeë klederdrätht vrouwen, die men normäal ariders gekleed ziët, 

ee beter doet uitzien, tefwijl degenen die gewoonlijk een Friës Kostuum dagen 

in andere kledij erop achteruit gaan. De kleding der Friese mannen onderscheidt. 

zich nauwelijks van mannenkleding in andere Hollandse departementen. 

In de vijfde uraag komen karakter, zeden, gewoonten en gebruiken aan de orde. 

De Friezen mogen dan wel volgens Verstolk bekend staan om hun stijfkoppigheid, maar 

ze vallen ook op door: een grote mate van zachtheid tevens door valkomen onderwerping 

aan de wet, als ze tehmiriste het waarom van die wet weten. Wan hun bestuurders 

wordt veel gevraagd: ze mosten ‘voorkomerid zijn, zich kunnen verplaatsen in iemand, 

zonder tekertkominden zijn, ofpartijdig etc, Pracht en praal meken weinig indruk op 

de Friezen èn werken vaak negatief. 
Friezen richten zich voornamelijk op hun werk en zijn tevreden als zij zich onge- 

stoord met hun dagelijkse beslommeringen: kunnen bezighouden, Alles wat daarbuiten 

valt interesseert hen weinig. an k 
Trouw en eerlijkheid behoren tot hun voornaamste deugden. Die twee deugden worden 

niet zo zeer in stand gehouden door een goede zedelijke opleiding, maar doordat zij 

weten dat ze het respect zouden verliezenals zij anders zouden handelen, 

Over de gewoonten en’ gebruiken in Friesland merkt Verstolk nag ap, dat er door de 

week lange dagen’ worden gemaakt. Men staat om een uur of drie 's ochtends op en 

gaat om acht Á negen uur fs avonds naar bed. De zondag is de dag van rust en ont= 

spanning. De meesten gaan eerst naar de kerk, waarna familie en vrienden bezocht 

warden. De ongehuwden gean in de regel naar de herberg en doen in de zomer aan, 

kaatsen. ; 

De jongemannen gaan zaterdag- of zondagavond op de koffie bij de jongedames en 

blijven daar dikwijls, ook als de rest van het gezin zich resds ter ruste heeft be- 

geven. Dit samenzijn heeft maar zelden gevolgen die in:stfijd zouden zijn met de 

goede zeden. : 
verstrooing vinden de Friezen verder in het bezoeken van harddreverijen, gaarden- 

en veemarkten, kermissen en dergelijke. In de winter komt daar nog het schaatsen- 

rijden bij, waarin de Friezen niet zozeer uitblinken in sierlijkheid als wel in 

snelheid. 
De laatste vraag betreft de gewone ziekten bij de Friezen. Volgens Verstolk ontstaan 

de meeste ziekten door de vele veranderingen in de luchtgesteidheid. Daardoor loopt 

de transpiratie gevaar verhinderd te worden en kunnen er ziekten ontstaan als 

koortsen, reumatiek etc. In de winterenhst voorjaar zijn de ziekten meestel van 

ontsteking=achtige aard en in de zomer en herfst van galachtige aard. 

Galachtige ziekten ontstaan in de herst door de lage stand van het boezemwater in 

de hogere streken. Het water is dan brak en zorgt samen met verterende platen- en 

dierlijke resten vaar, schadelijke dampen. Bavendien gebruiken de mensen dít water 

als drinkwater als het regenwater op is. ee 

Verstolk eindigt zijn rapport det dysenterie, die in andere Hollandse departementen 

zo gewoon is, in Friesland zeer zelden voorkomen, 

Bron: “Ut 'e argyfkast' 
Leeuwarder Courant 31-05-1986 

  

NOG EEN NIEUW LID, 
Kortgeledene heeft zieh nog een hleuw lid aangemeld voor onze vereni= 

ging. ‘Het is Je Broersma-Haayer. Het onderwerp van onderzoek is de 

familie Haäayer, (Kobbe 55, Dokkum) - 15



EEN (VERGETEN) DIJKOCORBRAAK IN 1686. 

Zolang &r dijken zijn gemaakt door de bewoners van de lage landen 

bij de zee om zich te beschermen tegen het opdringende water van de. 
zee, zolang zullen et ook dijkdoorbraken geweest zijn. Hele grote 
dijkdoorbraken zullen de geschiedenis door bewaard blijven, Zoals 

de bekende Ste, Elizabethsvloed uit 1421, de februari=ramp uit 1955 
in Zeeland of de in onze eigen streken meer bekende Allerheiligen=. 
vloed uit 1570, Een gederiksteen aan de buitenmuur van de Hervormde … 
kerk te Metslawier bewaart er nag de herinnering aan: nd ben 

Panna 1570 ap AAdarheilige dach savens is het Water hier in der Ker- 
cke hoech West 1 Voet en de sijn fardroncken in dêse gritenije 
1801 measken!. hi En 4 B 

Dok de overstromingen van 1825 zullen nog wel bekend zijne In zijn 
boek (Noot: 1) schrijft Ja van Leeuwen over Oostdongeradeel: "In Dost- 
dongeradeel sloegen de golven reeds des avonds an den derden Febru- 
ary onder felle sneeuw en hagelbuijen met eenen sterken Westnoord- 
westen wind over den geheelen zeedijk heen en in dien nacht stortte 
de hooge vloed aanhouden en met kracht Landinwaarts insse" … © 
Naast deze bekende overstromingen en dijkdoorbraken zullen er ook, , 

tientallen geweest zijn welke allang vergeten zijn, misschien omdat, 

ze in een uithoek van ons land plaatsvonden, misschien ook ‘omdat ze 

in het licht van de grote Vaderlandse Geschiedenis niet belangrijk 
genoeg geweest zijn, Toch zullen de mensen die door deze rampen ge= 

troffen zijn, de toestand waarin zij zich geplaatst zagen, erg ge= 

noeg gevonden hebben, Naast het verlies aan mensenlevens en aan vee 
kwamen de grote opbfferingen die men zich moest getroosten om de ver- 
nielìde dijken weer te herstellen: werk: dat door. de omwonenden zelf 

moest worden gedaan. : . 
Sams horen wij iets over deze benarde toestanden, Zo staat er in het, 

Beneficiaalboek (uit het jear 1543) onder het dorp Nes, bij de lasten 

en lusten van de pastoor een hoofdstukje "Dijklasten!: : 

"esellog die groote Weel by Frouckema huys, daer Her Stenert, myn 

Antecessocer, al zyn wolvaert in brochte, ende en mochtet met al 

‘zyn quet niet gemaect hebben, hadde die Gemeente (dei. de parochie) 

hem nyet te hulpen gecomensse" en even verderop «ee"ende datter 

een van die Wielen inbreck, soe soudet al kunst wesen een Pastoir 

daer op te halden offte VErCrygensee! 

Dat is wat ouderwetse taal, mar het komt er op neer dat de voorganger 

(Her Stenert) van de huidige pastoor van Nes, al zijn geld had moeten 
besteden aan het herstellen. van een wiel (dijkdoorbraak) bij Froukema 

huis en dat de pastoor tevens konstateert dat het onmogelijk zal zijn 

om een pastoor te houden of. te beroepen wanneer er weer een dijkdoar= 

braak zou plaatsvinden. , en ae een 

Le kosten van het onderhoud: van de zeedijken bij Nes waren rond 451% 

zo hoog dat het Register van Aanbreng van datjaar verschillende boe- 

ren noemt, die geen huur hoeven te betalen voor het door hen gehuurve 

Zand, maar dat ze daervoor in de plaats een stuk dijk moeten onder= 

houden: En 

Harmen to Munnichuijs, 260 pandemaat Land, Landtheeren Claericamp, 

ende heeft 50 roeden waeterdick to Werum, ende 83 roeden ander Dijck. 

„ende gelt mit den dijcken geen rente, 

Fen laatste aandenken aan deze moeilijke tijden voor de hoeren Án 

ties is nog te vinden in de naam voor een stuk land: De Keizer. Het 

verhaal gaet dat de boer die:dit stuk land in bezit had, de zware 

lasten van de dijk die erbij hoorde, niet meer kon opbrengen en toen 

zijn schop in de dijk stak, ten teken: det hij afstand deed van dat 

/ó



lend en het teruggaf aan de keizer (deze was immers in die tijd de 

hoogste grondbezitter). . … 

Uit het voorgaande is wel gebleken dat in genoemde tijden de dijken 

niet gemeenschappelijk onderhouden werden, maar dat iedere landeige- 

naar een bepaald gantal roeden (van + ú meter) dijk moest onderhou- 

den: bij een bepaalde hoeveelheid sondematen land, hoorde een bepaal= 

de hoeveêlheid dijksanderhaud, Zo moesten de boeren=landeigenaren van 

Nes stukken’ dijk tussen Wierum en Nes onderhouden en de stukken dijk 

van de boeren van Paesens en Josternijkerk begonnen daër,'waar eens 

het riviertje de Paesens in zee stroomde en dan verder de kant van 

An jum uits È 

De verschillende percelen dijk van de boeren waren gemarkeerd met 

paaltjes, zodat ieder kon zien welk stuk dijk voor hem was. Dat some 

mige beeren het niet zo nauw namen en liever niet voor. hun stuk dijk 

zorgden, blijkt in 1705 als de paaltsjes op de dijk verdwenen zijn: 

daders onbekend! 
Nu is een ketting zo sterk als de zwakste schakel en daarom zal het 

duidelijkzijn det, als een enkeling niet voor zijn stuk dijk zorgt, 

de zee op die plek kan toeslaan en het noodlot vor iedereen zal toe= 

slaan. 

Yan zo'n (vergeten) dijkdoorbraak vinden we een hoeveelheid gegevens 

in het Procuratieboek van Oostdongeradeel (noot 3). Oaarin vinden we 

hetvolgende: 

tOpstel van de casten veroorsaekt door het stoppen en digt maken van 

den wielen ende colken in Oostdongeradeel door den harden stormen 

ende hoge watervloeden tusschen den 12 ende 15 samp 14 ende 15 no= 

vember 1686 ingestormpt. ende wat matrialen daertoe sijn gebruyckt, 

opgestelt bij en ten overstaen van den Hooged. Welgebs Heere Jr 

Habbo Esaias van Rhijlva Grietman over Oostdongeradeel, Jùannis 

Andries Bijsitter en de Dijckgraeff van voorss,. dele.s.", waarna 

rag de dijksgedeputeerden en de secretaris worden genoemd. 

De elf bladzijden lange lijst van gemaakte onkosten wordt geopend 

met het aanvoeren van een grote hoeveelheid geestrijk vocht: bier! 

Zes verschillende brouwers leverden grote hoeveelheden “drie gulders 

bier'!, bestemd voor "de arbeiders bij de dijck tot Oostrum, Eengwie= 

Tum, Aenjum bij de dijxhorne" en eveneens Voor Ude gesementlijcken. 

ingesetenen die aen de wielen arbeiden tot keringe der wateren". 

Daarbij moeten we wel bedenken dat bier in die tijd een echte volks- 

drank was en koffie, thee en frisdrank nog onbekend was. . 

Het totale bedrag dat aan bier besteed werd, bedroeg 177 cq (carolus 

guidens van 20 stuivers), waartegen de 16 cg en 2 cq van de Anjumer 

bierbrouwers Lieuwe Folkerts en Harke Andries maar mager afsteken. 

Zoals meestal kwamen. ook deze keer de grote leveranties uit Dokkum. 

De volgende grote post betreft de leverantie van schoven Stro, meer 

tan 3000 stuks, Hán de dijck gebruijckt, Het was niet de bedoeiling 

om hiermee de gaten te dichten, daarvoor gebruikte men klei welke 

san de binnenkant van de dijk uit de daar liggende tanderijen vergra- 

ven mochten worden, maar men gebruikte dit stro als het dijklichaam 

weer op höogte was en een nieuwe grasmat moest worden aangelegd om 

de dijk te behoeden tegen wegspoelen. Daar de dijkdoorbraak in nüvem- 

her plaats vond en men de dijken gedurende de wintermaanden moest 

herstellen, kon men niet direkt graszaad gaan zaaien. Het zorgen 

voor een nieuwe graszode door deze eregens af te steken en dan op de 

dijk aan te brengen was oak een heel karwei, nee het lijkt erop dat 

men hier een derde methode heeft gebruikte Het stro werd uitgespreid 

op de dijk en dan als het ware aan de dijk vastgekramd, Dit deed men 

door met een kramijzer een bundeltje van een tiental halmen in de 

grond te duwen en zo het stro vast te zetten, Men kon dan in het 

} 
voorjaaf het nieuwe dijklichaam weer gaan inzaaien. (Noot 4}



Dat deze methode, misschien ook 

een combinatie van de tweede en 

derde methode, inderdaad gebruikt 

is, wordt duidelijk els wij onder 

de arbeidslanen vinden: 

hian Dirx ende Tiaerd Douwes voor 

cramen”, 25 cq. 
De benodigde klei voor het opnieuw 

maken van het dijklichaam zal met 

“bollepramen" zijn aangevoerd. 
Er worden vier pramen genoemd - 

tande een van tE ticheluerk! "C- 
(misschien te Oostrum?), Een of : : 

meer van de pramèn moet'ook over de dijk gesleept zijn (taen daze 

weer gemaakt was) want er staat een post : 

UT ged in de dijck dagr de bollepraem over haelt is te maken! , 

Niet alleen de klef, maar ook het stro, het hout, juffers, tcrooden!, 

touw, scheppen en “cioeten' moeten eangevoerd warden en daarvoor Kwa= 

men de schippers uit de verschillende dorpen in aktie. 

De Metslawierster schippers (4 stuks) vären tesamen 56 dagen stro, de 

Anjumer Schippers (5 stuks) doen 50 vrachten, de Jouswiërster schip= 

pers zorgen voor 17 vrachten en van de Morster en Tibster schippers 

vorden geen aantallen vrachtengenoemde 

aij de vermelding van de schippers komt nog iets bijzonders am de 

hoek kijken. Heewel de Metslawderster schippers: 55 dagen stro varen, 

krijgente maar 24 dagdn vergoed: tdaeraff ijder man acht dagen voort 

gemeen, Ieder was dus verplicht om acht dagen, zonder loon, aan de 

JAjken tewerken, Cf dit voor de hele bevolking van Oostdongeradeel 

gold, of dat het alleen van toepassing was op de inwoners van de dor- 

nen wier dijken het batrof, is niet bekend (natulen o.isde zijn er 

niet meer}. 
Dit aspekt komt ook aän-de orde als het gaat om:het aantal arbeiders 

dat aan de dijken werkte, Daar worden oak alleen mear genoemd: 

"essdese personen hebben boven haer quota gearbeijt de volgende dagen 

wt ordre vant dijck Geregts.." 

We komen dan tot 34 arbeiders die meer gewerkt hebben dan ze verplicht 

waren om zander loon te doen. Het totaal arbeiders aan de dijken zat 

hier dus een veevoud van zijn geweest. (zite ook het vele bier! 

Van hulp van de Provincie merk je in de beschrijving niet veel. Alleen 

worden er "craoden! (kruiwagens) van het Landschap gehaald en werkten 

er in februari 1687 nag 18 soldaten aan de wielen (dijkdoorbraken). 

Hieruit blijkt tevens dat het herstel van de dijken een lengdurige 

zaak is geweest, Andere gegevens over de duur van het werk zijn: 

Verteringen van het dijkgerecht over 18 etmalen 

De Bijsitter/dijkgraaf in meer dan 50 dagen s : 

De Grietman en de secr&taris kwamen tbij dagen en machten de winter 

deur” en het feit dat de rekening pas op 22 maart 1687 wordt gesloten. 

Vit deze rekening blijkt det de totale” id 

onkosten op 31ét=T=12 gekomen zijne Ü 

Daar men voor dit bedrag niet bij de 

Provincie kon aankloppen en er ook 

nog geen Minister van Verkeer en 

Waterstaat was, moesten de inwoners 

van Oostdongeradeel, welke alk ook 

al acht dagen aan de dijken hadden 

gewerkt, dit bedrag maar Weer zien 

op te hoësten, Dat gebeurde volgens 

de in. die tijd veel gebruikte me= 

thode van het omslaan over de pon= 

  

   



dematen land der gemeente (17005 pm). De rondeigenaten. moesten, dit 

keer voor elke pondemaat die ze bezaten zi cent betalen, te verreke- 

nen in december 1687. Dat kwam dan boven op alle lasten die men ge= 

woan al in een jaar. moest ‚betalen! 

Dat men dit.ondank alles wel billijk vond, toont de volgende notitie 

aan het slot van de rekenings: 

H.welke somma omgeslagen over de binnendijxlanden die door 't maken 

ende stoppen der wielen van de vordere overval der solte wateren be- 

vrijt ende.de ingesetenen met haer vee ente levende have voort ver- 

derff bewaert sijn geworden..." eh 

Oan blijven er nog twee Vragen over om beantwoord te worden: hoe 

groet waren,de dijkdoorbraken en waar waren Ze nou precies. 

De vraag near de grootte van de dijkdoorbraken zou beantwoord kunnen 

worden met de. volgende post: De, 

HJan Dirx ende Tiaerd Douwes voor Cramen 1j roeden ende voort gat 

bij de Zijl 10. ca, dus 23 eq” 

Jan en Tjeerd, hebben dus op twee plaatsen “gekramd”. De ene keer 15 

roede, wat neer kömt op ongeveer 50 meter en de tweede keer 10 roe= 

den en dat is ongeveer á0 meter (1 roedes 3,91278 meter). Over de 

derde dijk, bij Oostrum, ontbreken verdere gegevens. 

Ik neem tenminste aan dat deze twee gaten ergens bij Ezumazijl ge= 

zocht moeten worden, immers Jen en Tjeerd kramden ‘een "gat bij de 

Zijl". Aangezien de Dokkumer Nieuwe Zijlen pas in 1729 aangelegd 

zijn en de Oostrumer zijl in 1872 werd opgeruimd (zie noot 5}, moet 

hier wel Ezumazijl bedoeld zijne 
Kijkt men op de kaart van Schotanus/Halma van 1633/1718 dan ziet men 

inderdaad vlak onder Ezumazijl een wiel getekende Een tweede wiel 

ontdekt man BÌj Dijkshorne, een naam welke ook in de rekening wordt 

genoemd. In de rekening wordt een wiel met name:genoemd,“Watmawiel", 

Over deze nadm heb ik verder niets kunnen ontdekken, maârhet lijkt 

me toe dat hiët de wiel bij Oijkshorne is bedoeld, Misschien woonde 

er in die tijd, een boer “Watma' die zijn naam aan de wiel verleende. 

Tot slot wordt hieronder hog een gedeelte van de Kaart van Eekhoff 

uit 1855 afgedrukt, welke bij Oijksharne vermeld: 

*boorbraak” - R 

Waten: 
' 

je, Js Van Leeuwen, Ceschiedkundig Tafereel van den Watervioed en de 

overstromingen in Vriesland, voorgevallen in Sprokkelmaand 1825. 

2. Kr. Boetens, Nes in doerp yn de Dongeradielen, side 27 

3, Procuratieboëk Oostdengeradeel, inventarisnr. 11, ble 177 geve 

4. Mei slykboar en kramizer, dykwurkersark, GeR. Groustra, bl. 45 e.v: 

5. De strijd om en tegen het water in de Gongetadelen, Ds Je ter 

Steege en C. Boers, ble 1Û Bae : 

Verdere brannen: Er : 

Je Reitsma, Register van kanbreng 1511 

geneficiaalboeken van Frieslánd 1 

7 WE HEE       



VAN DE STREEKARCHIVARIS 

De laatste tijd manifesteerden allerlei facetten van het wark bij 

het Streekarchivariaat zich steeds duidelijker en konden plannen 

voor de toekomst worden ontwikkeld. 
Het valt niet te ontkennen dat er nóg zeer veel zaken liggen te 

wachten. ze ri 

Voorlopig wil îk mij vooral gaan toeleggen op de organisatie van 

het Streskarchivariaat. Een belangrijk element daarin îs de gang 

vàn zaken op de studiezaal ván het Gemeentearchief Dongeradeel. 

Het zal cok de Sneupers niet zijn ontgaan dat hier nogal wat -knel- 

punten liggen. E ä 1 ij 

Met name kwam dit tot ulting tijdens de dinsdagavondopenstell Ing. 

Het op zichzelf verheugende aantal bezoekers op dinsdagavond bleek 

toch voor onze organisatie te groot om adequaat op të vangen, zo — 

dat er voldaan werd aän de meest elementaire vereisten van archief- 

beheer. dut + EE ee e PR 

Om deze situatie te veranderen, heb Ik een aantal maatregelen moer 
ten nemen. : Le ï ne Led : EEN 

Zo hebben de ‘dienstdoende Sneupers'' geen toegang meer tot de 

archiefbewaarplaats in verband met de verantwoordelijkheid voor 
vermissing van archief- en collectiebestanddelen en met het oog op 

de handhaving van beperkende bepalingen ten aanzien van de open 

baarheid. En Oe Ae Ì 

Met grote nadruk wil Ik verklaren dat Ik als gevolg van de werk- 

zaamheden van de “dienstdoende Sneupers'' nooit enige ongerechtig- 

heid in de bewaarplaats heb aangetroffen. 
Vanaf deze plaats zeg ik,.lmede namens de archiefmedewerkers, de 

Udlenstdoende Sneupers': hartelijk dank voor hun nimmer aflatende 

hulp tijdens de studiezaaldlensten op dinsdagavond. eN 
Het fs mij wel gebleker dat deze maatregel blj de betreffende per- 

sonen zeker niet op onbegrip stult vanwege het principiële karak- 

ter ervan. 7 À 

Onder meer door het wecvallen van de werkzaamheden van de "dienst 

doende Sneupers!! moest helaas het aantal bezoekers op dinsdagavond 

worden teruggebracht tot acht personen. : 

Om dít tot uitvoering te brengen, dient men een bezoek op deze 

avonden telefonisch te bespreken (05190-4939). 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die beter geregeld 

gaan warden. , 

Daarom zullen per | januari 1989 nieuwe huisregels worden inge 

voerd. Het bestuur van de Vereniging zal deze regels elders in 

dit blad bij u inleiden, Vanaf heden is er voor een ieder een 

gratis exemplaar van de huisregels beschikbaar. 
Dit alles betekent niet dat de Sneupers het Streekarchivariaat 

nlet meer tot een hand en een voet kunnen zijn. 

Het ligt in de bedoeling om het kopiëren van de retroacta van 

de Burgerlijke Stand, voorzover voor dit gebied van belang, zo 

spoedig mogelijk, met assistentie van de Sneupers voort te zetten. 

Er zijn ook nag andere: plannen, maar die houd ik nog even geheim. 

Naar mijn vaste overtuiging is een goede samenwerking tussen de 

Vereniging en het Streekarchivarlaat erten zeerste mee gediend, 

wanneer beide partijen de Juiste. verhouding in acht (blijven) 

nemen. s, 
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Commentaar op vorenstaand schrijven van de heer Medema. 

In de gevoerde gesprekken met de heer Medema heeft het bestuur 

reeds vaker haar standpunt uiteengezet an over de meeste punten 

is er ook geen verschil van mening met de archivaris, Echter É@n 

punt weegt voor het bestuur steeds weer het zwaarst: het aantal 

bezoekers op de dinsdagavond. 

Wij zijn het er stuurt ik met de archivaris over eens dat het 

aantal bezoekers hanteerbaar moet zijn voor de archiefmedewerkers. 

Dat een aantal van 15 bezoekers, wat slechts een enkele keer is 

voorgekomen, moeilijkheden opwerpt, is ons ook duidelijk. 

Dat het santal nu gefixeerd is op acht lijkt ons iets te voor- 

zichtig, Onze motivatie willen wij hier graag aen onze leden 

voorleggen: 

4, Er zijn bezoekers bij die met Eén krant op een avond tevreden 

zijn. Zo iemand hoef je eigenlijk cok niet te tellen: de archie 

medewerkers hebben geen werk van ZO iemand. 

2, Er zijn verschillende magelijkheden om overbelasting van de ar= 

chiefmedewerkers te voorkomen: 

a. Laat bezoekers van te voren melden welke boeken ze denken te 

gebruiken: die kunnen ts middags al worden klaargezet. 

b. Maak gebruik van aanvraagbriefjes: zo kan 6bn archiefmede- 

werker meerdere bezoekers tegelijk helpen. 

C, Zet meer, veelgevraagde, boeken op de studiezaal. Als voor= 

beeld kunnen de tienjarige tafels genoemd worden. 

d, Maak gebruik van een boekenwagen, zodat minder vaak heen en 

weer hoeft te worden gelopen en meerdere bezoekers tegelijk 

kunnen worden bediend. 

Het lijkt ons toe dat er mogelijkheden gevonden moeten worden om 

meer mensen op de studiezaal toe te laten. Voorlopig gaat het be= 

stuur echter akkoord met de nieuwe huisregels waaruit hieronder 

nog een paar uittreksels: Complete exemplaren zijn op de studie- 

zaal voer {edereen beschikbaar. 

Openingstijden: Maandag-tVrijdag van: 9,00=12,00 en 13,00-15.00 

Dinsdagavond van: 18.00-21.30 (alleen na telefo= 

nische afspraak!) 

Roken, eten,drinken: Dit mag niet! Er is een koffiepauze van: 

3.300,45 en van 14,30-14.45 en ap dinsdagavand 

van 20.00-20.15 (Dit alles aan een aparte tafel) 

Raadplegen archiefbestanddelen: Dit diant te geschieden demeve 

aanvrsagbrief jes. Hetgeen op de studiezaal zelf 

ligt, kan men zelf pakken, terugleggen niet! 

Wij raden u san om gan exemplaar van deze nieuwe regels aan te 

vragen en wijzen u BF Op dat de regels ingaan op: 

1-1 - 1983 

Volop tijd dus om u op de hoogte te stellen van een en ander. 

R 
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