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VAN DE REDAKTIE. 

Ons gaede voornemen, geuit in De Sneuper 6, om in december 1988 

nag weer gen nieuw nUMMBr uit te brengen, is niet verwezenlijkt 

kunnen warden. Ooor allerlei omstandigheden, waarbij het niet tij= 

dig eanwezig zijn van copy Op ge redaktietafel het zwaarst woog, 

is het vierde nummer van 1988 erbij gebleven en gaan wij meteen 

over naar nummer 1 van 1989, Het blijft evenwel onze bedoeling om 

wier nummers per jaar uit te brengen, evenwel zonder uw hulp Len 

vooral uw copy) zal dat niet gaans Help daarom uw redaktie, en 

daarmee uw vereniging, deer tijdig uw bijdrage in te zenden, groot 

of klein, alles is welkom: U zult merken dat dit nummer bestaat 

uit enkele grotere artikelen, afgewissel- door wat kleinere bijdra- 

gen. Vaor de variatie in ons blad Îs dat laatste zeker van belang. 

Haast de bekende bijdragen van bestuur en redaktie, treft u in dit 

nummer aan: 
— Vervolg “Emigranten naar Amerika! 

— De Friese Admiraliteit 

_ Deel 3 van de familie Houtman 

— Boek Schoorstra's 

… Onderhoud Zeedijken nabij Gastmahorn 1717 

= Familie Stavorinus 

- Religieuze afbeeldingen in de Heraldiek 

- Ledenlijst + enderwerpen van ander zoek 

— #Spypsnaren" door GeÂ. Kingma en Fev.ds Werff 

  

VAN DE BESTUURSTAFEL. 

Het verheugt het beatuur ten zeerste dat. de heer Medema er in ge- 

slaagd is om het meubilair van de jeeszaal te vernieuwen. Dit ís 

zeer zeker een verbetering en zal nieuwe bezoekers een goede in- 

druk geven. Het is iets om trots op te zijne Verder beginnen de 

vaste bezoekers ook al te wennen aan de nieuwe Tegels, welke geen 

probiemen meer geven en tonen aan dat ze in de praktijk ook werken. 

De dinsdagavond begint weer een vaste kern te krijgen hoewel er ei- 

geniijk nog geen enkele keer "volle bak!" is geweest. Dat valt te be= 

treuren en Zou beter KUNNEN. 5 

Wag even een terugblik op onze Algemene Vergadering. 

De opkomst deze avand was goed te noemen met een dertigtal aanwezi- 

gen, Voorzitter Eimert Smits dankte de heer Dragt van het Admiraii- 

teitsmuseum det deze het mogelijk had gemaakt dat er in het museum 

vergadert kon worden. Notulen en Jaarverslag leveren geen moeilijk 

heden op en de penningmeester kon een saldo aantonen van f 822,41, 

wat de leden wel tot tevredenheid stemde. Een vraagteken werd gezet 

bij de hoge kosten van het drukken en vooral het verzenden van de 

sneuper,. Dit zijn zware posten op de begroting en bekeken moet war- 

den of de Sneuper nog wel gratis verzonden kan vorden daar van het 

tedengeld op die manier een groot gedeelte verdwijnt aan verzend- 

kosten. Eigenlijk willen wedat geld liever gebruiken voor het aan= 

«apen van klappers en andere registers/boeken welke de bruikbaar= 

zeid van de leeszaal verhogen. Onlangs werd nog aangeschaft: 

#yan Ter Sted tot Ülde Stins” van Joh. van Dijke Dit boek behandelt 

alle stemdragende plaetsen in Ferwerd en bespreekt vele toponiemen 

ien geeft een schat aan informatie over Ferwerder families: 

Je bestuursverkiezing werd een probleem daar er Voor de scheidende 

secretaris Tolsma eerst gee opvolger gevonden kon warden. Tenslotte 

stelde Tijmen Leusink van gosternijkerk zich voor de Funktie van 

fsecretaris beschikbaar 
: 

{Het Kadasterprajekt, besproken tijdens de vorige Algemene Vergaderi 

lis voorlopig van de baan daar het werk aan het Boerderijenboek van 

age veel meer tijd neemt dan voorziene 

Ha de pauze maakte de heer Dragt, conservator van het museum de aar 

 



wezigen wegwijs in de geschiedenis van het Admiraliteitshuis en 

daarna in het gebouw zelf. Hij toonde een schat aan gegevens welke 

door "sneupers! goed gebruikt kunnen worden: 

een bibliotheek, een Sü=tal iiteratuurbakken over specifieke onder 

werpen, + 1000 fotokaarten, ansichtkaarten, hangmappen met foto's 

op straatnaam, + 3000 foto's met personen en een knipselarchief, De 

meeste ven deze gegevensbestenden zijn gecatalogiseerd, er ís ech- 

ter geen "generale index", 
Na het bezichtigen van genoemde bestanden, werd het velen duidelijk 

dat een bezoekje aan het museum Án de komende tijd zeker de moeite 

waard 15e 
Tot slat van deze "bestuurstafel" maken wij nog even melding van de 

aanbieding van “Overzicht van alles wat aanwezig isop de studiezaal 

van het Gemeente-Archief van Congeradeel!", samengesteld door Henk 

Kartsma tijdens de Jaarvergadering. Dit'overzicht® is al rondgedeeld 

in Ookkum en omstreken en zal de leden welke verderweg wonen tegelijk 

met deze Sneuper worden toegestuurd, 

Afgespraken is dat niet-leden dit Overzicht kunnen kopen voor een 

rijksdaalder. 

Voor de voltooiïng van ons OTS-Prajekt zal in de komende tijd mis= 

schien een beroep op u worden gedaan. Hopelijk dat u dan enige tijd 

wil steken in het kopiëren van (vooral) lidmestboeken. Het wachten 

is echter nog op een beter kopieer-aepparaat en een beter inbinday= 

steem. 

  

van de voorzitter: 

Het nieuwe jaar is weer op weg om cud jaar te worden en 

bij de vale goede wensen willen wij ook de onze voegen. 

Wij, als bestuur, hopen voor een isder dat 1985 sen gezond 

en voorspoedig jaar mag worden. 

Ket afgelopen jaar was gen goed verenigingsjaar. 

Natuurlijk waren ecook zaken die we liever niest gehad 

hadden, maer ik denk dat we de positieve dingen mosten 

benadeukken. Hat gezellige van de dinsdagavondhobby is voor 

velen van ons voorbij. Toch meg dit niet ten koste gaan van 

ons wark en dat van de vereniging. , 

Ds laatste maanden waren de dinsdagavonden niet volledig 

bezet. Wij vinden dat dat wel moet, niet alleen vanwege het. 

onderzoek als wel voor het onderlinge kontact. 

Wij blijven ons inzetten voor de vereniging ook het komende 

jaar, Verschillende zaken staan op 't programma. Al met al 

aen reden tot aktief zijn. U kunt mede de vereniging 

ievendig houden. 
Wij staan klaar. U oak” 

Dan wordt cok 19839 sen echt Sneupersjaar. 

: E.Smits, VOOrz- 

  

VAN DER WERF (F) 

De heer P. Nieuwland heeft alle familienamenregisters van Friesland per 

gemeente alfabetisch in 6 boekwerk jes verwerkt. 

Voor wat betreft de familienaam Van der Warf(f) is in 1811 deze naam 105 

waal aangenamen, waarvan 15 direkt met dubbel f. 

De ouders Van der Werf (f) hadden gezamenlijk 265 kinderen die ook de naam 

Van der Werf (f) meekregen.   De nazaten van deze kinderen zijn “all over the world" uitgezworven.



NEDERZETTINGEN WERDEN GEBOUWD —-MAAR OP DE BEENDEREN DER 

STICHTERS (deelt1) 
narren ==zEars anr rmoeansesnsenmnimkti an EEn 

de EERSTE MAANDEN. 

In de vorige Sneuper kwamen de voorbereidingen en de reis 

aan de orda, deze keer laten we de eerste maanden aan ons 
voorbij gaan. De maanden van de meeste ontbering en 

gewenning in dat verres Amerika. Ook de maanden Van de 

meeste saamhorigheid, En 
Ala de problemen van reis en aankomst een heetje achter 

de rug waren, men zich mentaal enigszins had ingesteld op 

de omgeving, kwam het vestigen aan de orde. Na aankomst in 
de eerste heaven en nadat de bagage vitgeladen was moast men 
op zoek naar vervoer om verder te kunnen reizen naar de 
plaats van bestemming. . 

De bagage werd op de ‘kade gezet met die van vele anderen 
Het eerste wat men daed wás z'n eigen ertussen vit zoeken. 
Men mocht blij zijn als er niets gestolen was en daar stond 

man dan..-.. Een Vreemd land, sen vreemde taal, dieven die 

probeerden iets van hun gading te pakken, uitbuiters die 
hun diensten aan boden en een enkele landgenoot die bereidt 

was te helpen. 
Nee, gemakkelijk was dat niet. Vaak bleef sen van de 
gezinsleden den ook de hele nacht op de begage zitten, 

terwijl de man near onderdak zocht. Zo werden dan een of 
twee dagen doorgebracht voor men een rivierboot of een 

wagen vond die, soms tegen veel te hoog tarief, hen naar de 

eindbestemming bracht. 
Het zal duidelijk zijn dat zonder huis, beroep, 

onvoldoende eten en een vrèemde taal, ook vaak geen geld, 
de voorspoed niet in ruime matg aanwezig was. Alle mooie 

voorstellingen van het nieuwe land werden meters de grond 

in geboord. Nu ook ontdekte men dat er vele misleidende 

brieven nasr Holland gestuurd werden, Enkelen hadden wel de 

moed om de waarheid te schrijven, maar of ze werden niet 

geloofd of men schoof ze als “het valt wel mese” ter zijde. 

Man geloofde liever de brieven van de leiders die erop uit 
waren zoveel mogelijk mensen omzich heen te krijgen. 
Een voorbeeld van een brief van J. Berkhout, gedateerd £ 

dec. 1848, zou ik niet als een stukje universele ellende 

willen typeren, maar toch geeft deze brief een goed beeld 
van de toestand die vele mensen overkwam, 

Dhr.J. Berkhout schrijft: ” wij hebben onze intrek bij 

Diekinga genomen die nog bijkans zoo zit of hij zoo pas uit 

Ansterdeam is gekemen.wij hebben 14 dagen gesìispen op de 

grand, voor en bij allerlei soort van togten, en zoo morsig 

dat wij daar niet tanger blijven konde, de wandluizen 

marseerden dagelijks over ons beddegoed, mijn vrouw haalde 
ze tusschen heare horsten van daan. Wij hebben omdat wij 

riet weten wat stdoen an omdat ons plan en onzen zin 

Er Louis niet is, alweer een kamer gehuurd, waar wij niat 

Elijven kunnen. Wij hebben nu een kagchel gekogt voor 18 

collar, een voer haut,een emmer en voorts nag niets. Wij 

Fuizen nu op ons selfs maar onzen slaapplaats is nag op den 

grond, maar toch schoon, Ik heb hout gekogt voor een 

ledikant det haast geread is, onzen tefel is nog sen kist, 

ik schrijf deze brief op een krukje waarop een plank Lint. 

Wij zijn nu ook twes stoelen rijk met houten zittingen, 

Voorts zijn wij omgeven met kisten en voorts al ons ander 

gebruik op de grond en langs de wand, het heeft veel van 

een pekhuis,. Onze Hinnenlandscha reis is zeer onvoorspoedig Z



geweest, senmaal was een sluis gebroken in het kanaal an 

op de Lakes hebben wij dikwijls op het drooge met de 

stoomboot vastgezeten. 

En wat zal ik U nu verder schrijven broeder, wij zitten 

hier waarlijk verlegen. Wij hebben ons honderdmalen in 

Kolland teruggewenscht, mijne krachten zijn nist berekend 

am onder de handen van Amerikanen als timmerman te stean, 

het zal op een of ander handel aan moeten, voor te boeren 

is mijn geld te klein. De ondervinding die ik reeds van 

Amerika heb heeft mij geleerd nu het te laat is, dat elk 

fatsoenlijk wellevend mensch, de grootste dwaasheid doet om 

naar Amerika te gaan. Zoodra men zijn voet op het schip 

heeft gezet, houd alle genot, genoagen, gemak en ook de 

middelen die da ziel kunnen levendig houden ineens op, an 

bij de meesten voor hun geheel leven. 

De Godsdienst is ook niet veel, en dat goed is, wanneer 

heeft men daar een degelijk genot van. Al wat men hier 

vindt is vleesch en brood, al het ander is slecht en 

dikwijls onbruikbaar duur en schaars. Kierbij komt nu nog 

dat men door een heerleger van ongemakken geplaagd worde, 

des nagts heeft men het allerwege te doen met de wandluizen 

en’ muskieten, des dags heeft men het te kwaad als het 

regent dat men naauwlijks de weg kan passeren dan met 

levensgevaar, is het droog dan Kan men niet zien van wege 

de stof, dan is men gekweld met harde kouw, dan weder met 

hitte. Die gematigde lugtsgesteldheid daar wij in Holland 

zoo mals over spraken is sen droombeeld, Ik kan mear niet 

goed begrijpen hoe men hier eenmaal de andervinding 

opgedaan te hebben, allen zoo onbarmhartig zijn kan om 

zijne vrienden uit Holland naar Amsrika te 1iefkozen 

wanneer deze in goede daen zitten, Voar menschen die in 

Holland honger lijden is het alleen goed te gaar voor geen 

ander. Wij zijn nu echter hier en terug wenschen helpt 

niet. Wanneer ik denk dat mijne dwaasheid mij tot het 

besluit gebracht heeft dan houd dit mijn geest zeer 

levendig bezig, enz, enz...."Ceinde citaat)... 

Maar desondanks zette men door en velen zijn na jaren van 

warstalen boven gekomen. We zuilen ook niet alles in het 

negatieve mosten trekken, We kunnen zeggen dat met san 

gezond lijf, sterke handen, sen wsinig gelid en een heet je 

geluk de vooruitzichten gasd waren, 

Het zelf ontginnen van het land was geen kleinigheid. Men 

kocht gen stuk prairie af bos. Men kapte de bomen en bracht 

het hout naar de markt of gebruikte het om een huis te 

bouwer. De stronken moesten uit de grond, de grond bouwrijp 

maken. Het zaad kwam meestal via emigranten mee uit 

Holland.boonden de eerste Hellanders er veelal in “dug=- 

outs”, plaggehutten half in de grand, later kreeg men 

houten huizen. 

Met respect kunnen we de pioniers in Amerika hun het 

succes gunnen, maar laeten we niet de vele tranen vergeten 

die op de machteloze vuisten gevallen zijn. 

volgende keer:deel III 

“Persoonlijke ervaringen van een Hollandse emigrant” 

E‚Smits, 1983 

ĳ



In 1568 breekt de 88-jarige oorlog uit, ontstaan uit haat tegen de 

Spanjaarden. Het leven der Nederlanders wordt teveel aangetast. Willem ve 

Oranje cicht zijn aanval op het hart der Nederlanden. Hij rekent op steur 

uit zee van de watergeuzen, die hij voor dat doel kepschrieven verstrekt, 

Het zijn ontembare zeeschuimers: edelen, geleerden, kooplieden, viasara € 

handwerkslieden. Allen verdreven van huis en haard, Zij hebben zich 

vermengd mat echte piraten en ander gespuis dat uit de 17 gewesten zich 

verzameld heeft. Helaas weinig van de buit gemaakte rijkdommen stroumden 

in de kas van de Prins van Orenje, Het duurde tot 1570 eer de Prins alia 

gevzenschepen onder een commando wist te plaatsen, zodat men gerichte 

akties kon gaan ondernemen. Eigenlijk vormden de Geuzen geen sterke - 

zeemacht. Het was meer het impulsieve gedrag dat bepaalde waarom Alva het 

niet kon varslaan. Hij beperkte zich daarna meer tat kustbawaking en 

konvooiering, want verliezen van de met geld geladen schapen bracht. hem : 

moeilijkheden, Geen soldij deed de Spaanse troepen plunderen, In deze Ei, 

begonnen oak de steden met het witrusten van schepen. Formeel wielen alle 

vorlagsschepen sinds 1572 onder de Admireal-Gensraal, stadhouder Willem 

van Oranje. Al snel werkten verschillende steden uit een regio samen, 

daardoor ontstonden verschillende admiraliteiten, het eerst in Koorn, 

Enkhuizen CNoorder=Kwartier) en Rotterdam Cde Maze). In 1578 in Amsterdar 

Zeeland en Friesland wilden graag hun eigen vloot beheren. Wat Friesland 

betreft werd in 1686 het bewind ven zaken in handen van de Admiraliteit 

van Amsterdam gesteld. In plaats van de steden rusten nu de admiveliteite 

hun schepen vit, Maar het ging niet naar de wens van de Friezen, 2e 

enttrekken het bewind weer aan de Amsterdamse-Admiraliteit, Na 1638 hieir 

de Adm, van het Noorder-Kwartier zitting in Harlingen. Maer ook dit was 

maar van korte duur. Op 6 maart 1596 besloten de Staten van Frieslaná tot 

de "opcighting eene kamer ofte Raad van Admiceliteit voor deeze 

Landschapps”". Op 1 april 1636 werd door de Staten een instructie vaar dei 

provinciale Friese Admiraliteit vastgesteld. Later zijn Groningen en de 

Ommelanden toegetreden, 

In de vergadering van de Staten-Generaal (afgevaardigden van 

adel, geestelijkheid en steden) van 14 Juni 1587 werd het denkbeeld 

gelanceerd om in de gehele Republiek der Nederlsnden een College van 

Admiraliteit in te stellen. Dit denkbseid werd zonder omhaal terzijde 

geschoven, Wel vond de meerderheid het goed dat er provisioneel 

Cvoorlopig) voor 1 jJear, vijf edmiraliteitscolleges zouden zijn. De 

Nederlandse vloot bestond in dia jaren eigenlijk uit wijf sfzonderlijke 

vlaten, t.w. die van Middelburg, de Maze (Rotterdam), Amsterdam, het 

Noorderkwartier (Hoorn/Enkhuizen) en Friesland (Dokkum, later Harlingen). 

Ket gevolg was dat dit niet voor 1 jaar was, maar dat het bijna e ween 

geduurd heeft. Bij instructies van de Staten Gensraal van 13 augustus 155 

werden de Admiraliteitscolleges verheven tot Generaliteitscallegss. Vansí 

1536 tot 1545 was de friese admiraliteit gevestigd te Dokkum, He 

varschillende onderhandelingen mst de Staten van Groningen volgds op 36 

Juli 1644 sen Resolutie van de Staten van Friesland, waarbij besieten we: 

het College near Harlingen te verplaatsen, hetgeen het daarop volgende 

Jaar zijn beslag kreeg. Nadat het verplaatst was naar Harlingen, bleef }1 

dear tot de brand van 13 op 14 jen. 1771. Het gehele gebouw met 

secvetarie, archief en alle scheepsmodeilen ging verloren. Op E7 Febr.l/ 

werden alle admiraliteiten, ook de Eriese, opgeheven en vervengen GOn0 &: 

Cum'te tot zaken van Marine van 21 personen. Doordat de archieven verbre 

zijn en ar in de líteratvur niet veel geschreven is over de Friese — … 

Admiraliteit is er ook niet veel bekend over de schepen en de bemanninge 

Van Tjerk Hiddesz. de Uries van Sexbierum, de Friese zeeheld heaft 

ieder wel eens wat gehoord, maar dan houdt het vaak op. Toch zijn er VER 

maar Figuren hij de Friese adm. in dienst geweest. Na veel speurwerk krim 

er toch vasl interessante dingen boven water, 

Hieronter laten wij sen päar van deze personen vaar het vastiicht treden 

waarbij opgemerkt dat dit zeker geen volledige beschrijving is. 4 
„el



TJAERD TJEBBES 
EE EE EE D= 

1589 In dat jaar kacht kaptein Tjaerd Tjebbes voor 308 goudguldens het 

't Olde Raedhyus op de hoek ven de Hoogstraat /Lange Oosterstraat te 

Dokkum.De verkoper was de magistraat van Dokkum. Dhr.J.Folkema sen geboren 

Dokkumer heeft in 1718 gravures uitgegeven, op san Br van staat dit huis. 

Er stond op de hoek van de diepswal, waar nu hotel de Fosthoorn 

staat, een herberg die de naam van de Blauwe Ciock hed. In beschrijvingen 

van 1586 staat dat op 18 nov. 's nachts door een stormwind het zaawater 

over de Zijl en Woudpoert vloeide en hij de Blauwe Clock vijf voet hoag 

was. 
1598 Tjaerd Tjebbes op expeditie mest het schip Blaue Clocke 280 ton en 7ö 

bemenningsleden Cuaarschijnkijk genoemd near de herberg). 

ee ee eee ee ne ee ee 

JAN ROSEGEIJN (jan leodewijs van rosegeijn) alias JAN LODEWIJKSSEN. 

wt HE PT EN EE EN EE EE EE EE EE ne en en EE EN ON EE ON EN 

1505 Schipper Willem Jansz, en Commies Jan Lodewijksz. op het V.0.C. jacht 

“Het Duyfken” 2B nov.1605 vertrokken uit Bantam met de opdracht- tot het 

antdekken van het groote land van Nova-Guinse en andere onbekenden Dost 

en Suyerlanden- in mei 1505 behouden in Bantam teruggekeerd. De zuidkust 

van Hieuw-Guinea werd verkend. Langs de kust van Nieuw=Buinsa 

zuidoostwaarts koersende kwam men zonder dat men het wist, in de grote 

basi aan de Australische Noordkust. Later de golf van Carpentaria genoemd. 

Langs de kust zuidwaarts zeitende meenden zij nog steeds Nieuw-Guinea aan 

bakhoord te hebben, Het verste punt, dat zij bersikt hebben, noemden zij 

Kerweer, Willem Jansz. en Jan Lodeuijksz. zijn de gerste ontdekkers 

geweest van het Avstralische continent. Dat zij niet wisten waar zij zieh 

bevonden, doet aan hun ontdekking niets af, Feeds in 1859 schreef de grote 

deskundige op dit gebied R.H.Major: The First authenticated discovery GÊ 

any part of the great Southland was made in 1695 by a Dutch ship, the 

Duyfken, Zo ontdekten Willem Jansz. en Jan Lodawijksz. voor Abel Jansz. 

Tasman (1IEH2/44) Australie. 

1825 Onder Amd. van Amsterdam, Sanval Ned=-Eng.vlaat op Cadiz. 

1535/1537 Commandsaert het jacht Bruynvisch, Gewest Frissland onder Adm,van 

Rotterdam. 
‚ 

1537/1538 Wacht mat het jacht de Dolfijn op de Spaanse kust. 

HANG WILLEM BARON VAN AYLUA, 

1685 — 1ES1 . 
1625 geboren op State Brandstede of Aylva-State te Holwerd. 

1EGS kalgnel bij de infanterie 

15655 luitnänt-admiraal van Friesland 

1657 onder de Ruyter bij Chattum juni 1667 op hat schip Gract-Frisia. 

1574 strijdt aan de wal als genecaal, 11 aug. 1574 zwaar gewond bij Senef. 

18558 strijdt bij Fleuris, 1 Juli 1598, met handgeroten onder Graaf van 

Waldeck, 

1851 cuerlijdt t.g.v. val van zijn paard. Bevel over krijgsmacht Verenigde 

Naterlanden in Erabant, Kwartier te Leuven. 

Zijn Jijk is te Brussel gebalsemd en in Holwerd in een Familzegraf 

bi gezat,. 
Fans Willem Baron van Aylva was Luitenant-Generaal in dienst van Ge 

Versnigde Nederlanden, Luitenant-Admicaal van Friesland, Govveneur van 

Coevorden en onderhorige Forten, Kolonel en Oesssard van Lisrpord, 

6 E.Smits 
Sterendam 18, Dokkum



HARKE SIPKES HOUTMAN, MOLENBAR TE DOKKUM EN ZIJN NAKOMELINGEN (DEEL 3) 

Volgens de volkstelling van 1840 in Achtkarspelen kreeg Sjoukje, de oudste 

dochter van Harke Sipkes Houtman, die aïidaar op 19 oktober 1835 gehuud was 

met Rinse Willems Bijleveld, drie kinderen, Willem, Harke en Aafke. 

Dak haar broer Hendrik voorde toen in die gemeente, waar hij het beroep van 

kuipersknecht uitoefende. Korte tijd later vertrok hij naar Grootegast, de 

geboorteplaats van zijn vader en huwde aldaar met Jaccbjen Geeles van der 

Îwaag. Zij kregen nagen kinderen. 

Eân van deze kinderen, Gerben Hendrik Houtman, vestigde zich in Nijege, huwde 

met Hendrikje Siebes Nieuwdem en ze kregen zes kinderen. 

De jongste dochter van Harke Sipkes Houtman, Hendrikje, was gehuwd met Sijmen 

Jans Dijkema X Ferwerd “822. Zij kregen een dochter met de naam Rigtje 

X Brantgum 10 januari 1853. Deze huwde in Dokkum op 14 februari 1885 met 

Jacobus Jans Schut. In april 1857 verliet Sijmen Jans Dijkema zijn gezin en 

vertrok naar de Verenigde Staten van Amerika. Na zijn vertrek werd er nog een 

dochter Sjoukje geboren * Dokkum 20 mei 1857. Zij bleef ongehuud.t 24-02-1843. 

In het overiijdensregister van Dokkum is onder nr. 42 het overlijden ven 

Hendrikje Houtman op 5 augustus 1907 opgenomen. Abusievelijk is vermeld dat 

zij in Kollum is geboren en dat haar echtgenddtwieger Jans Dijkeme heette en 

dat zij 84 jaar geworden is. 1e 
De jongste zoon van Harke Sipkes Houtman werd PetrusCornelis genoemd, Ten einde 

het verversvak te leren werd hij opgenomen in het gezin van de verver Durk 

Piers: Glas en-zijn-vrouw Aaltje Johannes de Vries, woonachtig op de Steenendam 

no. 188 te Dokkum. 7 "e 

Durk en zijn broer Johannes waren in die tijd bekende schilders en glazen=- 

makers in Dokkum, die onder meer werkten aan het stadhuis van Dokkum (zie Het 

Stadhuis van Dokkum, W.T. Keune, blz, 37). 
Durk Pier Glas en zijn vrouw Aaltje kregen vier kinderen: 

Ichannes X & jumi 1825, Antje * 13 maart 1529, Pier * B februari 1835 en 

Ietje * 24 januari 1840, allen te Dokkum geboren, 

Petrus Cornelis werd verliefd op de oudste dochter Antje en trouwde haar. op 

18 mei 1851. Zij vestioden zich in de Fetzestraat no. 75 te Dokkum, Uit dit 

huwelijk werden in Dekkum zes kinderen geboren: 

Aaltje * 30 april 1852. Huwde op 7 maart 1878 met de gezagvoerder op de grote 

vaart Hidde Wijbrands * Koudum 21 oktober 1845, 

Zij vertrokken naar Amsterdam op 27 maart 1878, alwaar Baltje op 18 au- 

gustus 1500 overleed. Zij kregen een tweeling, beide dochters. 

Rixtje * 28 augustus 1853, huwde op 2 december 1883 met de timmermansknecht 

Willem Kuipers * Wymbritseradeel 22 november 1855. Zij gingen, ook naar 

Amsterdam, waar Rixtje op 5 januari 1919 overleed. Zij kregen drie 

kinderen. 
Harke * 17 Juni 1855, huwde op 28 maart 1880 met Durkje Kramer * Franeker 

21 augustus 1855. Zij vestigden zich in Franeker en kregen twee zonen 

Peter Cornelis * Franeker & julí 1880 en Durk * Tzummarum 17 juni 1881. 

Bangezien zij van plan waren naar Amerika te emigreren, vertrokken zij 

eerst naar Amsterdam. Daar werd een dochter Sjoerdtje geboren * A maart 

1883. Zij vertrokken 21 augustus 1884 naar Amerika, 

De 29e september 1884 vroeg Harke het burgerschap van Grend Rapids in 

de staat Michigan aan. 

Op 10 april 1885 werd daar een dochter geboren met de naam Jessie, 

De naam Sjoerdtje was inmiddels verengelst tot Susie. 

Harke heeft niet lang mogen leven in zijn nieuwe vaderland. Op 10 juní 

1885 stierf hij bijna 30 jaar oud aan een blindedarmontsteking, zijn 

weduwe achterlatend met vier jonge kinderen. 

Durkje Kramer heeft zich goed door haar ellende heen geslagen. Zij her- 

trouwde op & maart 1881 met ene Peter de Kok en stierf op 7 januari 1944 

te Grand Rapids op 80-jarige leeftijd. 

Na Harke kregen Petrus Cornelis Houtman en Antje Glas een dochter met de neam 

Ietje * Dokkum 30 augustus 1857, Deze huude aldaar op 1 augustus 1901 met de 2



rentenier Murk Wierda * Tjerkgaast 14 augustus 1854, Ietje overleed kinderloos 

in Heemstede op 26 februari 1855. . ‚ 

Na Ietje werden er nag twee dochters geboren, die zeer jong stierven, beide 

Sjoukje genaamd, 
De eerste * 5 november 1858 overleed 12 juli 1859 en de tweede * 6 maart 1860 

overleed 22 maart 1850 te Dokkum. ‚ 

Niet lang daarna verloor Petrus Cornelis zijn vrouw Antje Fpokkum 7 januari 1851. 

Twee jaar later huwde Petrus Cornelis voor de tweede maal. Zijn vrouw werd de 

tien jaar jongere zuster van Antje. letje Clas. 

Uit dit huwelijk dat plaatsvond in Dokkum op 12 februari 18635, werd een zoon 

geboren, Durk Houtman * Dokkum 26 juni 1865, 

Deze staat op de groepsfoto van het Dokkumer Schutterskorps in de Nieuwe Docku- 

mer Courant van 16 oktober 1854. Hij bleef ongehuwd en overleed 36 jaar oud 

op 1 oktober 1889 ten huize van zijn halfbroer Hendrikus Johannes in Schelling= 

woude , 

Gok zijn moeder was geen lang leven beschoren. Zij overleed te Dokkum op 28 

december 1863, op 23-jarige leeftijd ns een huwelijk van nog geen elf maanden. 
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Kera I8E … 

Wist u, dat wanneer je van jezelf uitgaat en tien geslachten terugwerkt, 
je 1025 direkte voorouders hebt? 

Als je wilt nagaan wie je voorvaderen waren en ze hebben in Friesland gewoond, 
dan zijn ze met wat moeite en tijd terug te vinden, 

Eerste geslacht: 
Tweede geslacht: 
Derde geslacht: 
Vierde geslacht: 
Vijfde geslacht: 
Zesde geslacht: 
Zevende geslacht: 
Achtste geslacht: 
Negende geslacht: 
Tiende gestacht: 

ben je zelf 
cuders 

grootouders 
overgrootouders 
bet-overgrootguders 
bet-bet-overgrootouders 

bet-het-overgrootouders 
bet-bet-overgrootouders 

bet-het-overgrootouders 
bet-bet-overgrootouders 

7 

2-3 
u t/m 7 
B t/m 15 
15 t/m 31 
52 t/m 63 

Ba t/m 127 
128 t/m 255 
256 t/m 511 
512 t/m 1023. 

Elke vader heeft het verdubbelde cijfer van het kind en elke moeder het 
cijfer van de vader plus Één. 
(Dit is het zgn. Kekulésysteemn). 

F. v.d. W.



Van onze leden, jan. 1585 

L.S., 

Gedurende de afgelopen 9 jaar, heb ik sen studie gemaakt 

naar de herkomst van de naam SCHOORSTRA, Dit heeft geleid 

tat een schat aan gegevens, waaronder san uitgebreide 

stamboom, welke terug gaat tot ca. 1540, 

Naarmate het onderzoek vorderde — ondertussen was ik lid 

gewerden ven de Sneupers — ontmoette ik steeds meer 

Schoorstra’'s en kreeg ik steeds meer de vraag of zij de 

stamboom in bezit konden krijgen. Na een ontmoeting mat 

Eimert Smits, die svernsens een vitgebraide tak hezit, 

leidde een en ander door samenvoeging en vergelijking tet 

een plân, alie gegevens samen te vatten in een boek. 

Door erkele bezoeken Best-Dokkum vv ontstond, op basis van 

de inhoud de titel: "Komende van het Schoor....?*, Naar 

‘schatting zou het boekje zo'n 15Ë pagina's beslaan. 

De inhoud van het boek "Komende van het Schaor...T” luidt: 

Voorwoord 
Verantwoording 

Herkomst van de naam SCHOORSTRA 

We schrijven de 1e seuu 

„tevens de 18e,15e en 20e seuw 

Stadhauders en Koningen 

Bekende Nederlanders per Beuw 

Biografische gegevens 

de Stamboom: het geslacht JAN PIETERS SCHOORSTRA 

het gestecht GERBEN BOTES SCHOORSTRA 

Beroepen in Westdongeradeel) 
Ket geldstelsel en wat kon men kopen voor z'n geld 

Vale natuurrampen in de 18e eeuw 

en wilt U den hier Uw handtekening plaatsen? 

Straffen en strefrecht van de 14e tot 29e ssuw 

Ket dagelijkse eten in die tijd 

De jacht en wat dies meer Zij... 

Kleding en klederdracht. 

Het geheel wordt voorzien van een Stal Foto's en 

afbeeldingen. Het boek zal medio maart/april Klaar zijn. 

Gezien de vele namen en families die erin vaorkomen 

is het mogelijk det er onder de leden ook belangstelling 

woorbestaat,. In dat geval wil ik vragen kontact op te nemen 

met Eimert Smits, die gan daarvoor Zerg draagt. Wei willen 

wij U vragen tijdig te reserveren. 

In de verwachting echter dat velen van U de stamboom en 

andere heemkundige zegevens in bezit willen hebben, 
tekenen wij 

P.Schoorstra- Best 

E.Smits — Dokkum
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AANBESTEDING HERSTEL ZEEPALEN TE ANJUM IN 1717 

In het Archief van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden worden 

gegevens bewaard aangaande de pachtboerderij"Luitema Sate", sinds 
1608 in het bezit van het Weeshuis, na een schenking van Peter 
Hesop, Neast taxatierapporten, huurkontrakten en bouwtekeningen 
zit in dit Archief aak een aanbesteding voor het slaan van nieuwe 
palen aan de zeedijk. Zoals in de vorige Sneuper opgemerkt, moes- 
ten de baseren voorheen het stuk dijk dat bij hun boerderij behoar- 
de, zelf onderhouden; zij moesten op hun Land een bepaald stuk dijk 
verzorgen. Toen de Kerstvloed van 1716 grote gaten in de dijken 
had geslagen, wat ten gevolge had dat alleen al in Anjum 53 men= 
sen verdronken, moesten in het voorjaar de dijken weer hersteld 
warden en daarbij hoorde ook het.slaan van nieuwe palen, die de 
eerste klappen van de zee moesten opvangen. Dit herstel van de zee- 
palen viel nog net voor de grote ramp met de paalwormen in 1730, 
waarna de zeepalen werden. vervangen door stenen glooiingen. 

Hieronder volgt het letterlijk verslag van de aanbesteding, waarna 
een aantal situatietekeningen dit artikel af sluiten. 

"Aanbestedinge van het slaan van & Hoeden nieuwe paal, omtrent 
Qostmaharn gelegen, door Folkert Dirks en Meinte Dirks, uit naam 
van de Weesvaogden en hun moeder Aafke Meintes, op 2U Junij 1717. 

Ten eersten sullen de Aannemers de Oude Paalen die er staan tot 
á Roede del moeten slaen, dat se met de naastlegers Eegaal staen 
ende in de raooyinge te bringen en de oude palen die er voor staen 
saesnseous Ende weder voor te slaen ende vast te maeken ende de 
gordinghen ende de rongen die er komen te breecken van het slaan 
sullen door de aannemers weer verniut worden en de kistwercken 
nevens de voornoemde paal, de steen die erin is te kiaren en om= 

scheppen en na di dijk te werpen. 
Voorts sullen de aannemers 4 ruede Nieuwe Paal moeten slaen van 
28 houwvoets balcken, de breete van elleff duim, de dikte 8 duim, 
8 voet van de dikste end aff, en om de derde paal, de swaarste end 

aan te scherpen, ende om te setten, en so digt te slaan datter op 

de kant niet een klinkert deur kan, by verbeurte van yder gat SU 
stuivers, de gordinghen sullen wesen 7 en 5 duim van goed kantigh 
Eiken Rib, en met Fonds Rongen wel vast gemaakt, de aannemers sul= 
len de balken eerst moeten laten viciteren door Folkert Dirks en 
Meinte Dirks voor en aleer sy met het aangenomen werk beginnen de 
voorsegde & roede Nieuwe Faal sal tegen de aanstaande Schaudag 
St Jacob 1717 worden gemaakt en dan door de Eigenaers off haren 
gelastigde warden opgenomen en als hetzelve voor goed wort ge=: 
keurt, sal d'betalinge worden gedaen. 
Indien de Aannemers nalatig bleven om de vrsz nieus bestede Paalen 

te maken tegen,de aanstaande schoudagh, en dan door het Ed. Dijk- 
geregt van Oostdongeradeel mogte warden besteed, sullen de aan= 
nemers gehouden wesen, de schaade van hoger besteedinge, en var- 
dere kosten over de bestedinge mogte Komen te vallen, alleen be- 
talen. 

Opgeset twe Cer ql gestoken by Douwe Wyberens 
op syn bod van yder roede 7 35 cg 10 sts 
Ype Jacobs verminderde de roede een Cards 
Jetse Scheltes verminderd de roede twe carge 
dus dan de roede voor 92 cg 10 sts 

Door Folkert Dircks aan strijkgeld betaeld inhet geheel cg à sts 

Jetse Scheltes verclarse dat Folkert Dircks mij heeft betaeld de 
somma van een carg tien stre wegens verteeringe der besteedinge



over desen gevallen, passere deses voor quit. 
Dit is Jetse Scheltes zelfs gesette merck 
Als getuige Rr. Gasling Jan 

Wegens het trom slaer betaeld ses strs 
Wegens het schrijven van biljetten 
en dese articulen en roepen betaeld 3 ses te halve („2d eerd) 

Gat het stuk dijk dat door de bezitter/gebruiker van de baercerij 
anderhouden moest worden aak geen stukje kapitaal inhield, vinden 
we terug in een taxatie van dezelfde boerderij Luitema Sate te 
Anjum in 1728. Fulkert Dirks is gestorven en er komt een nieuws 
huurder op de. boerderij, Claas Kinnerts, een zwager van Folkert 
Dirks, Omdat het lend wel gehuurd werd, maer de bedrijfsgebouwen 
altijd in het bezit waren van de boeren zalf moest de nieuwe boer 
de boerderij op taxatie overnemen. 
Naast td voor: binnenhuis, voor= en achtergevel, schuur en 
puiskeuken (waar aak de bater gekarn d werd) komen ook de volgende 
pasten voor: 

t paelwerek tot de oude dijk vaar 1/3 IT1=iei 

t paalwerk van de poidersdijck vaor 1/5 Tä-B= 0 
t asardwerck van da nieuws dijk voor 1/5 200=0- 0 

Dat hier steeds een gedeelte van het dijkvak berekend wordt, zal 
gelegen zijn in het feit dat het tegelijk een verrekening van 
de erfenis betreft, Ammers de nieuwe huurder bleef in de familie, 
Rekent men de volle waarde van de genoemde dijkvakken dan komt 
men tet een bedrag wan f 1885 « Dat is een hoog bedrag, zeker als 
men bedenkt dat de boerderij zelf op f 2288 geschat wordt, Het on= 
derheud san de dijken dat op Luitema Sate ligt, is dus bijne even 
veel waard als de boerderij zelf! 

Karte verklaring van gebruikte termen: 
roede = 4,7 meter 
voet = 30 em Zen 

ma 
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HET GESLACHT STAVORINUS 

in het jaar 1887 trouwt in Dockum Jacob STAVORTNUS, 
Hij is soldaat onder den Ed, [lanhaf ten en strijdbare) Collonel Dolman, 

beide geboortig van Leiden en ingekwartierd te Dockum, 

Tussen 1&11 en 1902 worden er in Dockum 58 kinderen geboren met de familie- 
naam Stavorinus. 

Tussen 1811 en 1912 trouwen er 30 zowel mannen als vrouwen met de familienaar 

Stavorinus. 

In de periode 1811-1852 overlijden in Dockum 44 mannen en vrouwen met de 

familienaam Stavorinus. 

De personen uit bovenvermelde periode hebben de navolgende beroepen gehad, 

Soldaat Pakhuisknegt 

Ärbeider Olieslagersknegt 
Metselaar Wleesslagersknegt 

Browwersknegt Tapper 

Schoenmakersknegt Kroeghouder 
Doedgraver Schipper schip "De Goede Hoop! 
Karendrager Schipper schip "De Jonge Dina" 
Timmerman 5 Beurtschipper schip "De vrouwe Engeltje" 
Timmermanskreot Koopman 
Turf schipper Wisscherman 
Scheeps jager Schippersknegt 
Schoenmaker Sigarenmaker 
Zeeman Wafelbakker 
Kaarsenmakersknegt 

Beroepen van de mannelijke aangetrouwden waren: 

Soldaat Tuinier : 
Arbeider Steenhouwersknegt 
Werkman ' : Koopmansknegt 
Visser Sigarenmaker 

_ Veerman Sigerensorteerder 
Turfmeter Sigarenfabrikant 
Iinlandsche kramer Tapper sterke drank 

Korendrager Herbergier 
Kaätoenspinner Trekschipperskneat. 

Thans, 1988, woont er, voor zover mij bekend, geen man of vrouw meer in 
Dokkum en de wijde omgeving die de naam Stavorinus draagt, 

Niet dat het hele gesJacht is uigestorven, meer de nazaten zijn in andere 
plaatsen en strekan gaan wonen. 

F. v.d. il, 

Hi
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RELIGIEUZE AFBEELDINGEN IN DE HERALDIEK — 
Dat de heraldiek maar niet zo is ontstaan, doch langzaam is gegroeid alvorens het 

sich et een bepaald stelsel ontwikkeld heeft. moge bij de lezer als bekend verondersteld 
worden. 

Met de religieuze afbeeldingen op wapens, vaandels en vlaggen is het evenzo. De be. 
roemdste standaard van cle geschiedenis, de oud Romeinse krijgsvaan van Constatijn de 
Groote, is na de slag aen de Milvisen brug in het jaar 312 reeds van het Christus. 
monogram voorzien geworden. 

De natuurlijke, eenvoudige verhöóuding van de Middeleeuwse mens tot Ged en c 
schutspatronen van zijn geboortegrond liet hem het beeld van zijn heilige als een tover 
krachtige talisman mee in de slag nemen. De overbrenging van het heiligenbeeld op 
een vaandelachtig doek schept de eerste beeldvaandels. In de 10e eeuw zoe Konioe 
Heinrich onder het beeld van de schutspatroon. de aartsengel Michaël, gestreder. 
hebben, in het jaar 1266 voerden de troepen van de Bisschop van Wirzburg vaandel: 
met de heilige Kilian; beroemd was de „Jonkvrouw met zegenende armen’ op de 
Straatsburger banièr, wier Byzantijnse. symbolisch-strenge houding ook bij veenieu- 
wingen van de latere kunstsmaak behouden bleef. Zij komt ook voor op het stadszegel 
met de spreuk: „Jonkvrouw, smeek Uw Zoon, dat hij volk en stad beschermt”. Deze 
vaandels hebben monsterachtige afmetingen, zij zijn 4—5 m. boog en 3—4 m. breed. 
Men voerde ze op vaandelwagens mee: het bekendste is het Milanese, dat Keize: 
Frederik Barbarossa in het jaar 1162 vernielen liet. 

De riddertijd met zijn sterken nadruk van de heldhaftige persoonlijkheid voerde 
de ontwikkeling van de heiligen-banieren (vaandels) slechts daar verder. waar een bij- 
zonder gemeenschaps- en saamhorigheidsgevoel tot uitdrukking kwam, dat de op 
zich zelf staanden tot een verbond tezamen sloot. 

Zo stelden zich ridderbonden met hun vaandels onder het patronaat van St. George, 
de heilige Mauritius en andere Heiligen, 

In de middeleeuwen doordrong de religie het ganse leven, in het bijzonder de laatste 
helft daarvan. De levensnormen worden rijker en meer gevormd en voor zover daartoe 
geëigend namen deze ook meer het stempel der religie aan. Zo ontstonden tijdens de 
Kruistochten naast de kruisvanen de wapens als een noodzakelijk herkeaningsteken van 
de volkomen door de uitrusting bedekten krijgsman. eerst daarna, alzo in de 12e 
eeuw beginnen de vaandels ook met betrekking tot de zich daarop bevindende voor- 
stellingen vastgelegd te worden. Nog waren deze tekens van persoonlijke aard, maar de 
grote legerscharen van de kruistochten brachten daarnaast ook reeds nationale onder- 
scheidingstekens. 

Bekend is dat reeds in het jaar 1189 drie van de voornaamste vorsten van Europa, 
nl. de koningen van Engeland, Frankrijk en de Graaf van Vlaanderen, over onder- 
scheid makende kleuren van de kruisen van hun onderdanen onderhandelen. Daarbij zien 
wij het ontstaan van de verscheidene ridder-orden, welke half geestelijk, half militair 
zich ontwikkelen en later de wereldlijke vorstelijke tekens, welke ieder zijn eigen heilige 
had die in ‘t algemeen bijna altijd in verband met de religie stond. 

Evenzo zien wij de ontwikkeling bij de burgerstand. de gilden hadden hun schuts- 
patroon, in de kerk een eigen altaar en kapel en het gebruik van meerdere religieuze 
attributen. 

Het laat zich hierdoor verklaren dat de religieuze tekens toen deze ridderorden er 
gilden in hun volle bloei waren, deze tekens zich meer en meer verbreidden en in de 
heraldiek op wapens van steden en families gebezigd werden. 

Bij nadere studie blijkt echter dat de heraldiek slechts die tekens geadopteerd heef: 
die aan de heraldieke regels naar de geest en aan haar eigen regels en gebruiken be- 
antwoorden (zij het dan soms zeer plaatselijk). 

Wij zien dan ook als wapenfiguren : het kruis, het Moeder-Godsbeld, Kelken, Wie- 
rookvaten. rozenkransen, mijters, Bisschopsstaven, Kerkvanen. Passte-attributen, Hei 
ligen-attributen, etc. 

Beschouwen wij eens enkele stukken nader. 
Het eigenlijke passie-kruis (latijns) ziet men weinig op een wapen. het is niet aan 

de geest der heraldiek ontsproten en doet onheraldisch aan. Daartegenover staat dat he: 
gebruik van het kruis ontstaan uit de vereniging van dwarsbalk een zuiver heraldisc' 
wapenfiguur, meer bekend als het Griekse kruis, volkomen overeenkomt met de oud- 
christelijke opvatting en in wezen dezelfde betekenis heeft als het Latijnse kruis, De vele 
varianten hieruit ontstaan hebben de kruisvorm tot strekking. Het kruis als symboo! 
van de christelijke godsdienst. is wel een van de meest belangrijke stukken welke in de 

jy beraldiek voorkomen.



Daar de kruisvaarders onderweg niet altijd kerken vonder. waarin zij hun devotiës 

konden verrichten, voerden, zij kruisen van hout met zich mede. Om deze sruisen in de 

grand te kunnen plaatsen. waren ze aän de onderzijde scherp gemaakt of voorzien van 

sen punt. 
AK attributen van bepaalde Heiligen leren wij hun betekenis nader kennen. Het St. 

Andries of schuinkruis, genoemd naar St. Andreas is overbekend. Deze Andreas, een 

der twaalf Apostelen, predikte het Evangelie in Europees Scythië, Epirus en Tracië en 

stierf de marteldood aan een kruis van de vorm van het schuinkruis te Patras in Achaïa 

omstreeks 40 of 50 jaar na Christus geboorte. _ 

Wie kent niet het kruis van St. George, St. Patrick, het Patriarchale of Lorrijnse-, het 

Malthezer- en het Jezuitenkruis. 

Het meest beroemde is dat der kruisvaarder koningen. Godfried van Bouillon en zijn 

opvolgers het z.g. Jeruzalemkruis. Ís het nog nodig toepassingen te noemen van de 

talrijke wapens. Ik geloof het niet. 
Zelfs het gebruik om het heilige teken, het kruis te stellen in de plaats van de hand- 

tekening, door personen die niet schrijven kunnen, bestaat nog. 

Kent de christelijke iconografie het crucifix voor de Christus-verering, zo kent de 

heraldiek naast het kruis nog een ander Christus-symbool en wel in het Godslam, agnus 

Dei (Frans: agneau pascal). 7 

Ter onderscheiding van het gewone lam of schaap, onderscheidt het zich door de 

Kruisvaan, welke het karakteriseert ‘als’ Christus-teken. De kruis- of zegevaan is ont- 

leend aan Äpocal. 17.V.MH. 
Men vindt het terug in de familiewapens van ‘t Lam (Holl) en Pascal (Fr. en 

Vlaanderen). 
Naast de Christus-verering verschijnt na 1200 met de ontwikkeling van 

het wapenwezen de vererinj van de H. Maagd Maria. De riddertijd met 

zijn sterke nadruk van de heldhaftige persoonlijkheid voerde de ontwijke- 

ng van de heilige attributen slechts daar verder, waar een bijzonder re- 

visenschaps- en saamhorigheidsgevoel tot uitdrukking kwam, dat de op zich 

zelf staanden tot een verbond teiämen slóot. Zo stelden zich de ridderborden Ar, 1. 

met hun vaandels en ‘wapeas onder het patronaat van de H. Maagd, St. Paaslam 

George, de heilige Mauritius en andere Heiligen. 
In het dagelijkse leven nam de Mlaria-verering een even grote plaacs in els de 

Christus-verering, terwijl het ridderdom zich nauw hierbij aangesloten had. Hiervoor 

was een dubbele oorzaak, de intensieve miacht der Geestelijkheid op het volk en de in 

die tijd speciale ridder-verering voor het vrouwelijke geslacht, dat zich in de Maria- 

verering idealiseerde. n B 

In verscheidene wapens vinden wij thans nog het Maria-beeld terug, 

alleen reeds ir ons land zijn er vele aan te wijzen zoals: het provincie- 

wapen van Drenthe, de stad Assen, diverse plaatsen in Noerd-Brabaut 

en Limburg. In alerlei standen treft men hetaan: staand, zittend, nu eens 

als „Moeder Gods”, dat weer met kroon en scepter als „Koningin des 

Hemels”. Men vindt haar op zegels, banieren en wapens. In meerdere 

wapens cok daor Maria-syoibolen voorgesteld. 

zb De meest algemene hiervan is de lelie. Vele Franse geleerden beschau- 

Wapen vande Wen, vooral uit Katholiek oogpunt, de lelie als het symbolisch teken. 

Provincie voor de H. Maagd. De vormen, welke uit de lelie zijn afgeleid, zijn merk- 

Drenthe waardig door haar veelheid ‘als door háar veelvuldig gebruik. Men treft 

deze figuur veelzijdig toegepast, op scepters, kronen, tanspunten, als zelfstandig 

stuk, enz. 

Men bedenke wel dat de zgn. Franse lelie, als heraldisch teken, geen Jelie is. dach 

een lisbloem, fleur de tis. 
Een ander Maria-symbaol is de roos, echter niet in dezelfde zin als de lelie, 

Enerzijds was de roos in de middeleeuwen als in de oudheid het embleem voor het 

schone geslacht, zinnebeeld der schoonheid en lieftalligheid, anderzijds stond Maria 

in het Westen ten minste, aan de spits van. het geslacht, in hoogte en heiligheid der 

ridderlijke vrouwencultus. 
Men schrijft hier ook aan toe dat leliën en rozen zo dikwijls voorkomen in het- 

zelfde wapen. Daarbij komen nog twee raar de geest van die tijden maatgevende Om- 
standigheden. 

Eerstens de naam van de aan Mariä gewijde bidsnoer, rosarium. Naar men aan- 

neemt komt het van een arabisch woord. welk koord of snoer betekent: de bidsnoer 

welke uit het mohammedaanse Oosten tot ons is gekomen; is overigens cok hetzelfde. 

Hierin wordt de naam regelmatig voorgesteld als rozen die men Maria offert, de snoer 

   



allegorisch afgebeeld als een ketting van rozen. Ten tweede de overeenstemming der 

heraldische roos met het kerkelijk-mytische getal. De roos heeft namelijk, als in de 
natuur de enkelvoudige, in ons klimaat de wild groeiende, zo ook in de heraldiek, al- 

‚tijd 5 bladen; wanneer een ander getal gebezigd worde, moet dit in de heraldiek uit— 

drukkelijk vermeld worden, het mystisch getal van Maria, die namelijk in de architec 

_tenische proporties van aan haar gewijde kerken gebruikt worden is eveneens 5; wel- 

. Echt van de 5 letters harer naam (Latijns): daarmede stemt ook overeen het getal der 

sterren in de sterrenkrans boven haar hoofd, j 

“Als Patrones der zeevaarders was de ster van dit patronaat het plastische symbool, 
terwijl reeds ten tijde der kruistochten zij dit als teken hunner verering en dank aar 
Maria als persoonlijk en familieteken ín zegel en wapens genomen hadden. 

ti Ik moge hierbij opmerken dat de ster in de heraldiek ock 5 punten heeft. 
‚ bij meerdere moet dit uitdrukkelijk vermeld worden. 

Se| Toch is de rozenkrans in de heraldiek geen zeer oud teken. Men kent het, 
de krans is geplaatst in de vorm van een keper, om de 5 kralen een groters 
en aan de top is een kruisje, dat paaisgewijs staat. se 

Tenslotte behoort oek de halve maan tot de Maria-symbolen-cyclus en 
Afb.3, wordt dan meestal in de voet van het schild geplaatst, 

" Mariz- Men betracht echter bij de uitleg van een wapen de grootste voorzich. 
On tigheid en kan maar niet zo maar zeggen dit is zus en dat is zo. Zoals de 

halve maan Miaria-figuur in de wapens voorkomt kan men het als volgt verklaren: het 
Tezuskind en de nimbus zijn de symbolen van het Moeder Cocischap. kroon 

en scepter als aftekening van „Koningin des Hemels", terwijl men verder als Maria. 
tekens aantreft, de lelie, de roos, sterren en halve maan, alleen, soms in werbinding met 
‘andere stukken. 5 

' In een 15e eeuws handschrift vond ik de Christus-passie treffend voorge- 
steld. Het schild is beladen met een latijns kruis, in het kruispunt is een hart 
aangebracht met 4 speerpunten omsloten door een vierpas, Boven zijn de 
doorboorde handen terwijl het bloed der wonden in kelken wordt opgevangen, 
ter weerszijde van het kruis de doorboorde voeten waarvan het bloed in een 
kelk wordt opgevangen welke in de schildvoet is geplaatst. 
Na de rampvolle Godsdienstverdeeldheid van de 16e eeuw wijst het Pro- 

testantendom het Heiligenbeeld af en beperkt zich tot bepaalde symbolen. Het 
wapen van Luther was in 1517 een zwart kruis in een rood hart, liggende in i5e senw: 
een witte roos, als teken dat het geloof troost, vrede en vreugde geeft. De handschrie 
roos staat op een hemelsblauw veld om aan te duiden, dat de vreugde en 
vrede der gelovigen het begin zijn van de hemelse zaligheid. Het geheel wordt om. 
sloten door een gouden ring ais teken dat Zulk een zaligheid duurt. 

Als boekteken gebruikte Luther het paaslam met kruisvaan. 
Dit voorbeeld zou nog door vele anderen zijn aan te vullen. De heraldie: 

heeft meerdere religieuze stukken, de offertafel, de kerkvaan, de kerk. he: 
wierookvat, het Christus-monogram, zelfs de arke Noachs ontbreekt niet, 

Hoever men echter wel ging en zelfs de fantasie vrij spel liet vond ik in 
A een wapenboek van 1555, vervaardigd door Virgil Solis (geb. te Neuren- 

wapen van berg 1514, overleden aldaar in 1562). Deze geeft in dit wapenboek de wapens 
Maatten van de Drie-Koningen, Caspar, Balthasar en Melchior, welks afbeeldingen 
Lether hierbij curiositeitshalve worden weergegeven. ; 
Wij willen dit artikel besluiten met een meer bekende 

figuur, zoals deze voorkomt in het wapen van de gemeen- 
te Mevyel (Provincie Limburg) welke in haar wapen blauw 
de Heilige Nicolaas (Kerkpatroon) van goud voert. Hij is 

een der nne populaire wolksheiligen a dee en À 
West. Hij geldt als patroon der bakkers en … " 

der matrozen. Wij zien hem in dit wapen in de enen ret Wilitaser en 

meest gangbare voorstelling in bisschoppelijk or- Melchior, naar het Wapenboek 
naat met de drie kinderen in een kuipje aan zijn van Virgil Solis. 1555. 
voeten, Men kent de legende. 

De drie kinderen in het kuipje door een gewetenloze waard vermoorde 

knapen, die door hem aan stukken gesneden en in een vat ingepekeld wa- 

        

Afb. 7. 
Wapen v.d. z sk 
Gemeenie ren. Door een engel van dit schandelijke bedrijf op de hoogte gebracht 
Meyel_ begaf hij zich naar de boze waard en wekte door zijn gebed de drie kna- 

ener pen wederom ten leven op. Ook is hij de schutspatroon van Amsterdam, 

StNicolaás Veel zou er nog te vermelden zijn van de diverse religieuze stukken en 

ee hunne betekenis in de heraldiek. Wij meenden in dit speciale kerstnummer 

8 4 hierop eens de aandacht te vestigen. D. ROHL.
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Î hdd pen Jt (9Ô9 

In kaartswilich rymstikje fan de Akkrumer folksdichter W.J. Koopmans. 

It hjit: Ofstamming. 

Myn heite-heite-heit 

Wie Älde keapman Jisk 

Myn heite-heite-men 

Wie âlde cate Fetsje. 

Ik stamje nuver Ôf 

Jim kinn! dat no wol fetsje. 

Ik bin in beïns-berns-bern 

Fan 't âlde jiske-fetsje!l 

F. v.d. W. 
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