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VAN DE BESTUURSTAFEL: 

Voor U ligt alweer het tweede nummer van ons blad. De tijd 

gaat snel en ue hopen dat U het ook dezes keer weer mat. 

plezier zult lezen, 

De werkzaamheden aan het boerderijenboek vorderen gestaag 

en Rein is druk bezig alle onderzaekgegevens op pepier te 

zetten. Enkele leden zijn nog met de laatste onderzoekingen 

bezig en er wordt hard gewerkt om het op tijd klaar te 

krijgen. Voor Fet vale schrijfwerk is een pluimpje aan het 

adres van Rain wel verdiend. 

Niettegenstaande bijna iedereen weer bezig is met .z'n eigen 

onderzoek, Kunren WB toch wel weer opdrachten aannemen 

t.b.v. de verenigingskes. Misschien dat ec in Uw omgeving 

mensen rcondiepen met gen idee om iets te laten uitzoeken. 

Voor de culturele bibliotheek dag op 22 april a.5. zijn 

wa benaderd votr het verzorgen van een stand. Rein en 

‘Eimert zullen dit realiseren in de vorm van esn info-stand. 

Een stand gericht op promotie van de vereniging en het nut 

in dezen van de bibliotheek. Ook via het archief in de 

persoon van dhr. Medema zal er sen inbreng zijn. We hopen 

cok onze leden daar te ontmoeten. 

Een ander initiatief dient nog vermeld te worden n.l, 

dat van dhr. D.vd Werff. : . 

Tijdens onze jearvergadering in het Adm.Huis bieek dat ar 

honderden, zoniet duizenden Foto's zijn Op allerlei gebied. 

Helaas zijn deze foto's niet bruikbaar daar de namen erop 

ontbreken. De heer vd Werff is naar eigen inzicht begonnen 

deze te sorteren en met behuip van oude Dokkumers van namen 

te voorzien. Een hele klus, maar het resultaat is erg leuk 

en zeer vermeldens waard. 

Een zakelijk voorstel van Eimert Smits willen we graag 

ter discussie steilen. We weten allemaal dat sen groot 

gedeslte van onze inkomsten opgaat aan porto, Beld dat o.i. 

beter te gebruiken is Voor aanschaf van boeken. Het 

voorstel is nu om de porte-kosten op jaar basis wegtewerken 

in de vorm van sen advertenties op de achterkant. 

Wel een advertentie wear enigszins sisen aan gesteld 

‘warden. Graag vernemen we voor Î mei a.s. van Onze laden 

eventuele bezwaren, U kunt Eimert daar schriftelijk of tel. 

over benaderen. 

Dok endere ideeen hieromtrent zijn welkom, 

Een tweetal nieuws leden worden verwelkomd t‚w. 

dhr.O.Viersen, Beverweg 18, S255Rw Swifterbant en 

dhr .‚D,Douma, Julianastraat 5, SI2AJ0 Metslawier an als 

alleen lezer van de Sneuper: dhr.T,Boonstra, 

w.Ginnekenstr. no 7 te Nijmegen. 

Hartelijk welkom en we hepen dat U zich thuis zult voeten 

in onze vereniging, waar raad en daad hoog in het vaandel 

staan. ' 

Al enkele keren hebben we de vragenrubriakaver moesten 

slaan, omdat de vragenbus leeg was. Nu lijkt hat ons een 

beetje ovsrdreven, dat in alle ondachanden zijnde 

onderzoeken geen vragen naar varen komen. Aarzel niet! De 

Sneuper is er voor, soms scheelt het maanden werk. 

Voor de volgende Sneuper is cok Uw copy weer nodig, veel 

leden hebben nog nooit gereageerd. Vertel eens iets over Ul 

hobby, uw ervaringen, uw bezoeken aan andere archieven en 

over de behaalde resultaten. 

Het moet sen Sneuper blijven VOOR, maar ook vooral ook DOOR 

de leden, A.



NEDERZETTINGEN WERDEN GEBOUWD — MAAR DP DE BEENDEREN DER 
STICHTERS.,... (slat). 
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Goed=beter-besti| 

De titel van deze uitgave is een beetje gevaarlijk. 
Gevaarlijk, omdat het niet generaal staet voor de duizenden 
die emigreerden. We maeten sr daarom ook niet van uitgaan, 
dat isdsereen uit ellende emigreerde en ook weer in sllende 
kwam. 
De tijden zijn sinds 1846 erg veranderd en de image van het 
hadandaagse Amerika is geen vergelijking met dat van toen, 

De Se uiteenzetting in deze reeks zal enkele indrukken 
geven van mensen over de gehele periode, We hebben het al 
over verschillende etappes gehed. Het vertrek, de reis en 
ds eerste maanden kwamen resets aan de orde, maar hos ging 

hat nu verderT Waar bleef men? Wat ging men doen? 
Een ding steat vest: kerk en schaal bleven centraal staan. 

Wel begonnen de sociale omstandigheden een steeds grotere 
rol te spelen. 
In de moeilijke tijden was het net alsof men iets of iemand 
moest hebben in zijn nood om op te leunen. Het passief 

aanvaarden en het vachten en het bestaan werden vaak in 
berusting aanvaard als de besturing van de Hogere Macht. 
Natuurlijk waren er ook velen, die zich dat niet lieten 
getroosten maar opstandig en egoistisch door 't lieven 

probeerden te komen: Die ten koste van de gemeenschan hum 
nood trachtten te verlichten. 

Dat de sociale omstandigheden gen grote rol speelden 
blijkt vit een gedesite van een brief die se Amsterdamse 
emigrant schreef naar het thuisfrant:”,.... hij was nog 
maar kort hier in Amsrika toen hij zijn vrouw verloor. Hij 
trouwde enkele maanden later weer om de zorg voor zijn 

kinderen. Zijn tweede vrouw schonk hem hHinnen het jaar gesn 
tweeling, maar atietf in het kraambed. Hoe groot de 
ellendsëie, nu zwerft hij door het land op zoek naar z'n 3e 
vrouw — de kinderen aan ons toevertrouwd, Doch hopende dat 

de tijd kort is, daar ons voedsel niet toereikend is vaar 
de winter,....”. Nadat hij een meisje ontmoet had trouwt 
hij met haar na aen kennismaking van 8 dagen. 

‘Hoeveel men weinig geld hed, zien we toch aver de 
gehele pericds van 1848 tot heden sen relatief grote post 

aan uitgaven voor kerkelijk nieuws uit Holland. Van velen 
is vok nu nog bekend dat gedurende vele jaren de stukjes 

il uitgeknipt en opgestuurd werden en bewaard tat 
an heden, 

Velen gingen naar Amerika als vlucht uit Europa, maar 
‘Falaas ligt ook Amerika op deze aardbol en blijkt het niest 
miar te zijn dan een tijdelijk toevluchtsoord. Overal waar 
mensen zijn, ontstaan op den duur dezelfde situeties ala 
wrarvoor men gevlucht is. Dat de geschiedenis zich herhaalt 
bieak ook nu van toepessing. Im Amerika sprek men al van 
welstand bij een redelijke gezondheid en voldoende eten. In 
E-ropa was men bezig van het weord welstend, bovenstand ta 
maken, 

{1 het begin van da @@s eeuw ontstaat er een ommekeer op 
vele plaatsen in Amerika. We zien dat veel van de 
enigranten een bepaalds welstand bereiken, met name de 

Hollanders. In de winkelstraten verschijnen namen op de 
reclameborden van Hollanders, Hele straten geven een beeld 
als van een stad of dorp in Nederland, Men bouwde nok veel 
na, elk bracht zijn eigen stijl. Het werd een mix van Fries 
-_ gronings- brabants en overijselss stijlen. Nist alleen in 

2



de stad zag men dit beeld maar cok op het platte land in de 
vormen van de boerderijen. 
Tach ging men langzamerhand ap de Am-taur. Men handhaafde 
de Hollandse gewoontes en ging ievan als Amerikaan. 
Badkamers, die niat gebruikt werden, kwamen in de huizen. 
Zaken waarvoor men in principe nog geen geld had werden 
aangeschaft, zoals radio's” tv= sofa's enz. enz. Het oog 
wilde ook wet en zeker het oog van de buurman. Man ging 
party's houden, men ging veramsrikeanst hollands spreken, 
In gezelschap hoorde men van auto-drivers Chestuurdersò, 
bad=room Chadkamer}, Sorn=velden (korenvelden) enz. enz. 

Rand 1329 zien we een toename van dae amigraties vanwege 
ds goede berichten uit het nieuwe land. Van de problemen 
van de 19e seuw hoort men dan ook niest meer zoveel, Diegene 
die het niet gelukte in Amerika een bestaan on te bouwen 
ging terug near Holland of zien we vertrekken riehting 
Canada, In 1912 verliet 8,5% van de emigranten Amerika naar 
eiders. 

De Friezen gingen steeds meer op zichzelf, De oorzaak 
lag vaak in de Holleands-Engeìse lessen die gegeven werden. 

‘De Friezen konden zich moeilijker uitdrukken in het …… 
Nederlands, We zien vanaf 1804 dan ook de Frisians grOurS 
ontstaan. Een voorbeeld hiervan zijn in Chicago,Roseländ de 
groep "UT EN THUS” met 128 leden in 1827, In Rochester werd 
de groep *NIJ FRYSLAN” opgericht in 1985 en had in 1627 een 
ledenaantal van 58. In Chicago hadden we *NOCHT EN WILLE” 
ook mat 88 leden, zo kunnen we nog wel doorgaan. Al deze 
greepen hadden hetzelfde devies: 
PFRYSLAN, FRYSLAN, dj Foriitta” 
“Kin ’k allinne yn 't tsjustre greef” 
Deze tekst vindt men vaak met de eng.vertaling ernaast, Een 
typisch voorbeeld van het fries willen zijn vindt men ook 
bij bezoek van een geboren fries aan Amerika, van heinde en 
varre komt men dan vaak om zo'n persoon aan te horen in de. 
tach nog gevoelsmatige eaigen teal. 
Nog een duidelijk onderscheid vinden we in de zg. “square 
Farm buildings" Cstjelp), dis rondom in het landschap 
voorkomen. 
Dit alles uitte zich weer in een varm van civaliteit met 
mensen uit noord= en zuidholland, brabant en zeeland. Hen 
ging zelfs zover dat men levensechte replica's ging houwen, 
Een bekend pleiter voor de Friese houw was Oapke Haitzes 
Bonsma, Hij hielp velen bij het bouwen ap een Friese manier 

Al deze chauvinistische zaken verwaterden in de Jaren 
'S0.-De jeugd, geboren in Amerika, ging geheel anders te 
werk. De Hollandse gewoonten gingen relikwisen worden. De 
Jeugd ging zijn eigen weg. Lang niet altijd tot vreugde van 
de vaak streng opgevoede ouders, met name de kerk kwam in 
hst geding. Nu in 18839 zien wa weer dat het da andere kant 
op gäat,. De laatste jaren bloeit de belangstelling weer op 
vaor het land van auders en grootouders. De Fryske Krites 
bestaan nog steeds en wis st zondags naar de kerk gaat ziet 
nadien velen nag metelkaar gedachten uitwisselen met 
betrekking tot het “heitelan”. 

Zo ziet men, er is nists nieuws onder de zon, maer wie zich 
arin wil verdiepen, ontdekt nog veel maer: ni. de zin van 
deze hobby. 

maart 1985 
e.smits.
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“Transplanted’ Dutch immigrants 

By Ron Hovingh 
‘The Grand Rapids Press 

HOLLAND — More than other 
ethnic groups, Dutch immigrants 
managed to avoid feeling uproot- 
ed when they flocked to West 
Michigan, sccording to an expert 
on the topic. 

“Transplanted” would hbe a 
better description because they 
clustered.bere with families, con- 
gregations and cultures intact, 
said Robert Swierenge, profes- 
zor of history at Kent State Lni- 
versity. 

Thus, the New World for them 
was a great deal like the O'á 
World — except that here even 
ordinary people could buy cheap 
tand, 

Swierenga, who studied ships’ 
passtnger lists and U.S. Census 
Bureau records for statistics on 
Dutch immigrants, was the key- 
nete speaker Friday for dedlica- 
tion of the Jaint Archives of Hel- 
land. 

The Joint Archives, located in 
Hope College's new Hbrary, for 
the first time consclidates his. 
torieal collections of the city, col- 
lege and Western Theological 
Seminary. 

Swierenga saïd improved ac- 
cess to more erchival material 
cauld lead to fresh insights on 
Dutch immigrants, who followed 
their ministers to the Holland 
area in 1847 and by 1900 made 
up 40 percent of Grand Rapids’ 

population. 
‘Most were not innovators 

zeeking to break free of their 
identity group, but counservatives 
intending te maintain their cul- 
ture in a new environment,” he 
said. 

“They had the best of both 

Roberl Swierenga: À quest for 
Improved archives ct the 
DGuich. 
worlds — you could start à new 
life and take your institutions 
with you.” 

Grand Rapids was a prime ex- 
ampte of the Dutch "clannish set- 
tement behavior," he said, with 
neighborhoods housing peopie 
from the same province. 

For example, the Wealthy 
Street and Franklin Avenie area 
was once kaan as "Little Gro- 
ningen” because in [B80 about 
85 percent of the households 
were people fram that northern 
province. 

“The magneet at the center of 
zach locality, af course, was the 
church — where people could 
worship in the old way in the 
Duteh language, and even be 
served in many instances by pas- 
tors called from their home vik- 
tage in the Old Country,” Swier 
ergs said. 

“Nat only did imrnigrants from 
the same province settle togeth- 
er, ther often hailed from the 

   

    

felt closer to home, expert says 
same village." 

Although led by their minis- 
ters, these ps ware DOL EX- 

„actly religious pilgrims, he said. 
vj not for economic reasons, 

they never would have left,” he 
said. “It was a pull mort (han à 
push. The reli persecutions 
of the 1E3üe pretty much 
ended by 1845 or 1846, 

“Most made a conscious caleu- 
tation that their future in Ameri 
ca promised more rity for 
them and their children then if 
they remained in their home- 
land." 

The ave immigrant family 
inctuded a husband and wife in 
their mid-30s, with children. 
About 65 percent were farmers, 
farin workers or day laborers 
who worked freguentky on 
farms. ' 

Families made their choice on 
how guickly they essimiated 
American culture by _ which 

He said fmmigrants “who ; 
wanted to let in the outside 
ward” picked the (Dutch) Re- 
formed Church in America, 
which was founded in New York 
tong before they arrived. 

The Christan Reformed 
Church, founded in West Micht- 
gan after tue first big wave of 
Dutch immigrants, drew people 
more intert on “preserving their 
Butchness," he said. 
The largest majority of Dutch 

imenigranis settled within 5u 
miles of souihern Lake Miechi- 

gan. ringing the shoreline from 
rand Rapids, Muskegon, Hoi 

tand and Kalamazoo an the east 
and Chicago, Milwaukee, She- 
boygan and Green Bay on the   west side, 
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HERKE SIPKES HOUTMAN, MOLENAAR TE COKKUM EN ZIJN NAKOMELINGEN (DEEL 4} 

Wa het overlijden van zijn tweede echtgenote Ietje Glas,t Dokkum 28 december 

18653, bleef Petrus Kornelis Houtman met vier jonge kinderen achter. 

Weer kuam er een vrouw in het gezin redding brengen, Het was Sjoerdtje Pytter- 

sen, X Woudsend 5 augustus 1832, dochter van Hendrikus Pyttersen en Anke 

Buwalda. Zie voor nadere gegevens de begevingsacte van het Wi jbenge-leen in het 

archief van Bolsward. 
Petrus Kornelis Houtman en Sjoerdtje Pyttersen kregen elkaar lief en huwden 

X Dokkum 28 december 1865. Het werd een gelukkig huwelijk dat gezegend werd met 

vier kinderen. Het waren: 
Hendrikus Johannes Houtman * Dokkum 25 juni 1865 

Anna Frederika Houtmen % Dokkum 15 decerber 1867 
Petrus Kormelis Houtman & Dokkum 15 oktober 1869 
Sipke Kornelis Houtman * Dokkum 15 april 1871. 

Hendrikus Johannes was voorbestemd om in de zaak van zijn vader het verversvak 

te leren evenals zijn halfbroer Harke en later de zaak over te nemen. Maar 

Hendrikus Johannes had een heupgebrek en was niet ín staat op ladders te klim- 

men. Hij koos een zittend beroep: learzen- en schoenmak ar. 

Hij toeg naar Amsterdam en werd opgenomen in het gezin van zijn halfzuster Rixt je. 

in Schellingwoude, aan de monding van het IJ, werd gebouwd aan de Cranje-sluizen 

en aan het maken en repareren van Llieslaarzen kan Hendrikus Johannes een goede 

boterham verdienen. Schellingwoude, aan de rand van Waterland, was als er 

's winters ijs lag, een schaatsparadijs. En op het ijs leerde Hendritus Johannes 

zijn vrouw Kennen, Het was Antje Ruijterman * Broek in Waterland 25 augustus 

1858, dochter van Durk Ruijterman en Hendrikje Westerveld, Haar ouders hadden een 

boerderij in Landsmeer en haar broers Sijmon en Hendrik handelden in melk en boter. 

lij kregen drie kinderen: 
Sjoerdje * Schellingwoude 12 juni 1893 (mijn moeder) 
Henderika * Schellinguoude 27 februari 1897 (nag in leven) en 
Petrus Cornelis * Schellingwoude 17 april 1802 en aldaar T op 18 mei 1802, 

Hendrikus Johannes Houtman vierde op 8 juli 1947 zijn 55-jarige bruiloft en her- 

dacht ook de dag dat hij 55 jaar geleden zijn schoenmakerswerkplaats betrad. In 

zijn Amsterdamse brieven wijdde Tjip de Bruin in de Nieuwe Dockumer Courant vän 

22 juli 1047 er een stukje aan. 
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onderscheiding op 19 jamvari 1895 
verleend aan de konstabel F. BOERSMA, 
wegens deelname aan de expeditie 

naar Atjeh 1874-1880. 
(aanwezig in het Adm. Huis te Dokkum), 

à



Hendrikus Johannes Houtman overleed in Schellingwoude op 19 oktober 1847, zijn 
vrouw aldesar op 7 december 1948, 

Anna Frederika, vernoemd naar Antje Glas en Frederica Hendrika Pyttersen, trouwde 

op 36-jarige leeftijd met Folkert Douwes Boersma X Dokkum 25 april 1855, .X Dokkum 
2á november 1904, 
Folkert Douwes Boersma, genoemd naar zijn grootvader Folkert, trekschippers, was 

de zoon van Douwe Foikerts Boersma, een Kapitein van de koopvaardij, en bal je 
Dijkstra. Zijn vader stierf in 1867, waarna zijn moeder hertrouwde in 1868, Df 
dit zijn jeugd heeft beïnvloed weten we niet, maar Folkert nam in 1878 op 16-jarige 
leeftijd dienst bij de Koninklijke Nederlandse Marine, Na zijn opleiding vertrok 
hij naar Nederlands-Indië en nam aan boord van Ht, Ms. Stoomschip "Sindore" deel 

aan de expeditie naar Atjeh van 1873 tot 1850. 
Na zijn pensionering in mei 1804 trouwde hij en vestigde zich aan de Oiepswal 
B 55 in Dokkum en werd steenkolenhandelaar. In 1802 liet hij daar een vijftal 
woningen bowen, een aaneen gesloten rij, en ging in bet middelste wonen eu 
nummer 20). Hij werd huisjesmelker. 
Het huwelijk bleef kinderloos. In 1907 trokken Petrus Cornelis Houtman en zijn 

vrouw Sjoerdtje Pyttersen bij hen in. Anna Houtman kreeg het te druk en om daarin 
te voorzien werd besloten dat haar nichtje Sjoerdje Houtman uit Schellingwoude haar 
te hulp zou komen, En zo trok Sjoerdje in 1909 bij het gezin in, 
Op 1á maart 1809 overieed Sjoerdtje Pyttersen, op 1B augustus 1811 gevolod door 
haar man Petrus Kornelis Houtman, die in zijn leven drie echtgenotes en vijf kin- 
deren had overleefd, Zijn oraf is te vinden op het kerkhof van Aalsum, 
Sjoerdje Houtman bleef tot 3 september 1918 in Dokkum bij haar oom en tante. In 
die negen jear in Dokkum leerde zij Hendrik van der Werff van de Hoge Pal kennen, 

een jonge onerwijzer met wie zij op 3 oktober 1918 in Ransdorp in het huwelijk trad, 
Zij vestigden zich in Leiden waar Hendrik van der Werff een vaste aanstelling hat 

gekregen aan de Haverstraat-schoal. 
In 1938 verhuisden Anna Frederika Houtman en Folkert 
Oouwe Boersma naar de Legeweg no. 19 in Dokkum, 
Folkert overleed in Dokkum 20 mei 1945 en Anma Fre- 
derika op 9 mei 1848, 

(wordt vervolgd) 

David van der Werff 
Koningstraat 2 
Dokkum. 

P.S, De jongste dochter van Hendrikje Houtman, 
Sjoukje, zette na de dood van hasr moeder in 1907 de 
winkel in het "Buulden Huuske" in de Boterstraat no. 
äl, voort. Zij verkocht o,a. Klompen, stalbezems, 

kruidenierswaren en mosterd. Iedereen in Dokkum 
kende haar onder de naam "Sjoukje Mosterpot". 
Haar werkelijke naam was echter Sjoukje Dijkema, 
In de winkel was ook een koffiehuis waar vracht. 
rijders hun vrachten regelden, 
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Boterstraat 41, Dokkua 
warning van HENDRIKJE HOUTMAN 

En haar dochter SJOUKJE 

DIJKEN, 
look wel Sjoukje Mesterdpot)



d*Nassau doet op 6 november 1750 aan de 

n schrij- 
De sekretaria van de Prince d'Orange 

grietman over Westdongeradeel Jonkheer Hessel Douwe ernst van Aylva éé 

ven toekomen inzake zijn jaarlijks traktement groot 1342 Carolie guldens en 16 

stuivers, 

Let op de adressering wan de brief: Edele, Veste, Lieve, Besondere Jonkheer enz. 

q, Ar Kingma, Dokkum 
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GENEALOGIE DE VRIES 

Aan mij werd gevraagd om ook een bijdrage te leveren aan de "Sneuper”. 

Een niet zo eenvoudige “opdracht” omdat ik pas ruim een jaar bezig ben 

en de gegevens die lk tot nu toe verzameld heb natuurlijk verre van 

volledig zijn, Maar her geeft mij ook de gelegenheid om van andere 

kollega's “sneupers” eventuele aanvullende informatie te krijgen. 

I POPPE .....-- k omstr. 1680-1700? trw. + 1725 ? EN. 

uit dit huwelijk: 

II JACOB POPPES & omstr. 1725-173071 en + vóór 15-7-1787 te 

Hantumhuizen, trw op 10-6-1767 te H.huizen met EELKJEN BOTTES 

ged. H.huizen,26-4-1753 en + té H.huizen vâór 1778, do, van 

BOTTE JANS en TRIJNTJE DIRKS van Hantumhuizen. 

_ér 
: ve Arne) Jrerf Poppe enn Elgin Bare 

Ze huw, 18-10-1778 te Hantumbuizen met BAUKJEN SJOERDS SJOERDSMA 

* H.huizen, 1748-1750? en + Holwert, 8-1-1524 in het huis nr.li6 

oud 716 j. kinderen : 

1. BOTTE JACOBS, volgt IIFa. 

3. TRIJNTJE JACOBS DE VRIES *H.huizen 10-7-1770 en ged, 12-8-1770 

+Wierum, 28-6-1847, x 18-11-1792 (DTB 762) 

met KEIMPE JOHANNES SEEPMA 

3. RINSKE JACOBS , ged.H.huizen: 8-3-1772 en + 33-1772 

A. RINSKE JACOBS, # H.huizen,26-6-1773 en ged. ll-7-1773 

+ 7 (in DTR526 wordt het overl.vermeld van ene 

Rinske Jacobs op 9=1l-1811) DTE 157,762 vermeldt he: 

huw. van Rinske Jacobs met Jan Hendriks v.RHolwert. 

… 

5, SJOERD JACO3S,* H.huizen 7-8-1779, ged.5-9-1779 (neg) geen naams- 

aanname gevonden, + ? (wel wordt in DTE 526 vermelt 

dat op 7-5-1811 te Res is overleden ene Sjoerd Jacot 

6. POPPE JACOBS, volgt IIIb. 

7. BILTJE JACOSS, * H.hvizen Î-11-1783, ged.30-11-1785,her + nog nie’ 

gevonden. x op 27-5-1804 te H‚huizer zijn gehuwd 

Hiltje Jacobs v.H.huizen wet Gerrit Jans v. O,Nijke: 

B. JACOB JACOES, volgt IIIc.



Illa. BOTTE JACOBS DE VRIES #/ged. H.huizen 6-10-1767, neemt in Ì8I1 de naan 
van de Vries aan. 

pop VERE Adere Ve gg 

Bt Hel De vri 
+ H.huizen 8-2-1818 (in het huis Nr.32), van beroep 

gardenier, x 13-5-1792 te H‚huizen met SJUWKE (DIEUKE) SAPES MIEDEMA, 

* + 1763 Ternaard, geen juiste datum bekend, doopsgez., + Ternaard, 

b-Ïl-1826, ‘do. van Sape Bokkes, meester schoenzaker in Ternaard en 

Seeake Bodes. kinderen: 

Er aram Kambtini rarr Aelkejeeett gran Hank Ai zen. on Berch, 
As ä. def Ie Jlrembing di rderdd sbe - 

s3 mm 4 rt. weerd aë Lon Een zand 

zer En brt 7 : Te “eg At 

1. JACOB BOTTES, walgt: Vs 

2. SEESKE BOTTES, * B.huizen, 26-8-1795, + Ì nog niet gevonden. op 15=5=1815 

geh.eet Antonius Petrus Hamstra, * Amsterdam + 1785 wan 

bercep schoenmaker. 

3. EELKJEN BOTTES, * H.huizen, 3-6= 1798, + 

op 15-5-1819 geh.met Tjepke A. Meulenaar (of Mulder) 

á. SAPE BOTTES, volgt 1%. 

5. JAN BOTTES, * H.huizen 13-5-1803, + H.huizen 26-9-1846 in het huis nr.5 
ongehuwd, boereknecht. 

6. RINZE BOTIES, * E.huizen 31-10-1805, + H.huizen, 1805/67 

J. RINZE BOTTES, volgt IVc. 

„IIIb. POPPE JACOBS DE VRIES, * H‚huizen S-li-1781 en ged.23-12-178Ì, naamsaar 

name (nog) niet gevonden, + Dokkum, 7-3-1818 in het huis wijk C, nr.lè- 

x te Hantum 12-8-1804 (DTB 753) met Trijntje Tietes Kruijer, *Holwert, 

+ 1784 en + Holwert. 21-7-1873 ín het huis nr.233, is hertr. met 

Úilke Hendriks Norberhuis. kinderen: : 

1. BAUKJE PO°PES (POPES), * Ternaard,30-8-1805 (DTB 761) en + Anjum,7-ì: 
geh.20-5-1826 te Metslawier met Alle Lolkes V 

#“Cudwoude of Kollum, 10-8-1800, tAnjum, 2l-1} 

2, TIETJE PO?ES, * Visvliet + 1811 

3. JACOB POPES (’OPPES), volgt IVd 

Ille. JACOB JACOBS POSTEUKUS (POSTMUS), *H.huizen, 29-6-1787 en ged. 15-7-1 

Loopbaan Boen van Basijen Sjee Ve oan 
Den ij ge 7 1 en 
JE Oner reped er he Jan Bin Pins Zan, za romen. ER 

Len zig Anr re Amen Jep bin a if gpamanm dn def



ae 

geen naamdaannase gevonden met de Vries maar wel T 6 Ternaard, Jacob 

Jacobs neemt de naam aan van POSTHUMUS. 
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De overlijdensakte vermeldt; 

op het wad verdronken bij Holwert + 9-1-1818, Jacob Jacobs Postmus.: ze. 

wan Jacob Popes en Baukjen Sjoerds. 
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DTB 757 en 762 vermelden huwelijk ce Holwert op d- 7= 1808 van Jacob Jacobs 

en Antje Annes /, later gevonden met familienaam MACHIELA. * Holwert, + 1786 

en + Ternaard. 9-5-1844 La. HEE huis nr.3l. kinderen: 

PYTER JACOBS, * 4 1605 d volgens‘naamsaanname van 1811) 

SJOERD JACOBS, * Ternaard, 14-1-1809 

MINKE JACOBS, * Tern.,TÎ-Ael Ell 

ANNE JACOBS, * Tern., 26-11-1813 

RINSKE JACOBS, * Tern. 4-12-1815 

JACOB JACOBS, * Tern., 1817, * Tern.,1-8-1833 in her buis ur.3l 

GEERTJE MACHIELA, * Tern., 24-12-1822 

obd PACM Nd 

JACOB BOTTES DE VRIES, * H. huizen, 15-4-1793 en + H. huizen: h-i-1B48 in 

het huis nr.36. Beroep gardenier (1829) en wagenaar (1842) x 15-5-1815 

te Ternaard met Janke Jans de Bruin, k Holwert. + 1798 

kinderen : 
: 

ef Durrld 
BOTTE JACOBS, volgt Va. 

JAN JACOES, volgt Vb. 

BAUKJE JACOBS, * H.huizen, 13-11-1823, +? , z Ìh-5-1853 met Taeke — 

en Je x 35-1867 met Bauke Gerbens v.d. Wedl 

DIEUKE JACOBS, * H.huizen: 5-3-1826, + 7, x lb-5- 1863 met Albert PF: 

Weetra, Dieuke heefE een on.zoon, Kornelis de Vries 

* H‚huizen, à-8-1854 

SAPE JACOBS, * H.huizên, 1-12-1828 en + Termaard, 25-12-1828 (in het 

ne. 55 ) 

SAPE JACOBS, volgt Ve. 
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Door Douwe A. Zwart, ‘Dijkshorne onder Ee. ZA 

      

              

   

    

  

  

  

  

  

oet zo’n vreemde smuiser alt Al- 

  

‚| verdreven. Valen van hen zwerven 

| sne ae à | artemide rond de mad Oro. 
DE” Wanneer we op ao moole zóraerse dag de fiet pak. alngen. Hier kutmen ze rüstig de 
eg eenn vrat dn do bert van, Ge, Gat datlekken plannen vitbroeden oan de Saen 

we hoeveel moois er onderweg te zien is, Dat geìdt na- | (2 JPS srondecpied te jagen. Na- 
tuurlijk niet alleen voor Ee, maar ook voor de andere - ben gemarigs. blijven ze ton eri 
dorpen! Zo vinden we op Groot Medhuyzen, een ge- |*venten. 
hucht onder Ee, een fraaie boerderij. Deze draagt de : 
naam "'Mockema sate’*, groot naar naam en faam. Al ‚| Langsstmerband word: het nu tijd 
Benersties lang wordt deze boerderij door de famtlie | 9m te verrekden, Ze vragen een 

i fj VOOrmAn ze mer ie eludersma bewoond. Het bedrijfsgedeelte stamt nog | setje zoeft hem wee moogen rijden, 
grotendeels uit de vorige eeuw. De stal is gevloerd met | ders, zodat ze mee mogen. De man- 

| Friese geeltjes en de schuur nog bedekt raet riet, Vlakbij (| nen klimmen in de wagen en de voer. 
{deze boerderij stond volgens wijlen Jan Tsjalling Alber- a ee kak de | bok oen} Hij geet 

j da een sterk slot, "'Mockema' stins’: éf "Mockema sa= || paardirogpen. - AL ahinperend "en. 
Îte”’, “tusken pleats en púnwei’'. Eaïge tijd geleden zijn wchommelend, doe det vels kuilen in 

hier zware bakstenen en glasscherven gevonden, die af- de weg, rijdt do wagen in de richting 
Ì komstie zi € hes J van Leeuwarden. Hoog spat de 

omstig zijn van de Stins. De Tegenwoordige Staat, uit || modder en bet bijft owar regenen. 
| 1785, vertelt ons dat de stins hecht gebouwd was. ”Mac- | Eindelijk zien ze Leeuwatden liggen, 
{kema stins was cen zeer sterk huis, en zo dik van muuren, ; re sean 
dat men dezelve met geene veldslagen koa aan stukken ||| stappen uit en bedanken de boerman 
| schieten’. De stins kent een lange rocmruchtige historie, || vriendelijk. Mocizaar lopen ze ver- 

j maar voor dat we verder gaan, dienen we eerst op de nen medion want re. 
Shoogte te zijn met de toestanden in Friesland. ' versbenden. maken hier de boel on- 
i mn ame veilig. Jille & in druk gesprek gewik- 

- keld eet Poppe, “Niet te lang en te 

Ì In 1498 vallen de Saxers Friesland ||getind b. “Wat 'n Td praten Teile” denkt Poppe, 
binnen, Albrecht van Meissen Saxen || Poppe. “Hia” antwoordt Jelle met | want hij moet goed uitkijken, de 

À wil Friesland veroveren. Ben tijd van || luide stens: “it falt neat nettaendan 5 Saxers kunnen eens wat horen, De 

burgeroorlog, twisten tussen twee ||te betinken dut we Lj graaf in Friesland, in dienst van Ál- 

partijen, namelijk de Schieringers en || net iens hamn hawwe”, "Lire we | brecht van Saxen, “hie de amoar op - 

Verkopers. Door gebrek aan éénheid || di kesbesch der ginders mer ound- | bim ya”, omdat Jelle Bern (Jelle 't 

ziet Albrecht met zijn Saxlsche sol. || waen foar nù slokje, want der sil cn Kindt) eens zijn vriend Hendrik van - 

daten de kans schoon. De Friezen || minsbe grif fun opkaappe" advl- | Saxen belegerd had. Zo lang bij hier 

worden verslagen en er volgen jaren-'j| seert Jelle. De herberg staat een 20 | vrij rondloopt, is hij zijn leven niet 
van Saxische overheersing. Er ko- | miouten lopen van Leeuwarden. Het | zeker. Door de graaf wordt hij gé- 

men hoge belastingen op zuivel, rog- || is eea oude bedoening, het staat zieù als de gevaarlijkste vijand. Vele 

ge eu bier. Zelfs belastingen op zwa- || scheef van, ouderdom. Aan de _gotde contacten onderhoudt hij mét 

nejachten, de Femiiebanken in de || vensters piepen en kraken de blin- | : Friese landjonkers, wachtend op be- 
kerken, worden niet vergeten. De gee || den. Voorzichtig opent Jelle de zwa- | ‘tere tijden. Voordat de Saxers hier 

broeders Popcke, Tjaerdt en Ger- } re deur van “Het Zwarte Paard”. | Kwamen; vormden zijn grote: vrien- 

brandt Mockema uit Ee moeten’ } Vermotid en totaal uitgeput lopen ze | \deù Tjèerdt, Gerbrandt en Poncke 

Liets van de Saxers hebben. Wat d door de gelagkamer naar het haard- | Mockerna uit Be, eer blok met de 

ì 

t recht van Saxen In hun vrije Fries- | zich op. De waard ziet de mannenen ; Maar tijden veranderen 
t nd? Nee, de Mockema's wensen f opt naar hen toe-en vraagt Jellef naderen de mannen het derp.Ee, in 
sen beer boven zich! wat ze willen drinken. "Jow ús mar| de verte ontwaren ze de oude 

° so in brenteergntsje, da's goed tejit de |. dakroren van de Jari tulfuskerk. 

$ Kjeld", zegt Tele. '"Ja, ja, ja"'| Wat voor boodschap hebben deze 

“vermoelde reiziger mompelen de mannen in koor. Dan "uit en? Wat hes 

‚ Ì komt de waard met de brandewijn. ben ze hier rorid Be fe zoekt Jel 

cat is een donkere koude nackt in De waard niet een weinig nieuwsgie-; en de andere 11 zalen 

300 dat 12 mannen moelzaam door | rig, vreant aan Jelle waar ze wel niel Mockema stins Darmen En. 

‘ts modder van de weg wocstelen. vandaan koren en wat bau pluimen 
zijn. De waard weet hest wel, dat de}. 
Tai die hier korven, vaak vreemd en) 
tigenaardig zijn. Het is jammer voor |- 

van hieruit de Saver: bepiotient n. 
Deze opdracht hebben ze gekregen 
van Gerbrandt Mockeraa, de hect 
van Popcke. De stins zelf is het bezit 

  

de woerd, war bij krijgt geen ant-|' van Popckt, maar woomt-er ziet 

woord. Zwijgend staren ze in hetj meer, Mocht de stlas onverhoeds 

vuur, Wellicht hebben ze wat op kun: door de Saxen: worden aangevallm, 

je | kerfstok, denkt hij. Hij zal maar) “Tén:e 4     
  

giets meer vrijen. 
wen graaf Hugo:en de Saxers? Ja, 
dat zou best eens kuenen, de 
hebben irutuers Prieslarid bezet? V 
1e landjonkers zijn van hun sti 

74 

; zal de Saxers in de rug aanvallen, zo-   … dar de mannen van Mockema cen 
uitval kunnen doen. Ná cen lange 
vermoeide reis komen de manten bij



  

  

  

Mockema stins 
  

  

“hi Mockemahays. De stins B om- 
ringd door een brede diepe gracht en 
gedeeltelijk omgeven door een singel 
en dicht geboomte, 

van 
vallen ('Dowemarte”’). 
gaat een luikje open en een 
wordt zichtbaar. "it is goed folk, 
wij binne de mannen fan Gerbrand: 
Mackema, dy't hiir ferwachte wur- 
de’ zegt Jelle, Met enige moeke 
gaan de twee deuren luid piepend en 

de muren. Ze komen over de binnen- 

beduidt de mannen om te gaan fit- 

5 L É 

“ Hét dagêlijkse leven gaaf door op de | 

+ Wel & er -ondertgssen wat veran.   
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nog, mâar P, “ie khar wakker. vertrekken van het 
Veel heeft hij niet gesiapen, maar iaardemaslnt bit Fravsker. Ben 
toch voelt hij dich kiplekker. Hij | moote kans op de atas aan te vaïlen, 

trekt zijn aan en gest naar  È denkt hij. Hooguit 20 man die het 
buiten. Pas nu ziet hij koe groot on alot zal kunnén verdedigenl Mijn 
voortaam de :Mockema stins wel F kans is schoon denkt bij. Wanneer 

niet ís. Ben groot-sterk stenen ge- zal hij aanvallen? Mee, nlet te lang 

‚Het gevaar komi wader en … 
ader   Ĳ be
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gaan de dagen en weken om. f 

en or moedt 

De volgende morpen lopen Poppe es 
Jelle overde laats. Maar 
“p ze 

wen, "de Saxers!"' “De Saxers)"' 

Schreewt Poppe ietug, *'Y 
maaar, ìk zal juliie wel klein krijgen”, 

‚ Maar de mannen van Mockemá wil- - 
“Ten zich niet overgeven, maar wills ! 
‚Juist hun huid dour verkopen! De 

laatste maal waarschuwt hij, dat de 
stins zat worden 'gedestru- 

eert”' (verwoest). 

Dan leggen de Saxars een ring om 
het gebouw. Weldra zal de strijd zijn 
zanvang menen-De mennen van 
Mockema voelen zich veilig achter * 
de dikke stinsmuren. Taeko 
Heemstra geeft het bevel om de stins 
aan te vallen, Van alle kanten wordt 
de stins beschoten, maar de mannen 
van Mockema verweren zich dapper. 
Aanval na aanval worden door lelie, 
Pappe en hun mannen afgeslagen. 
De toestand wordt vaor de vijand er 
langzamerhand niet beter op, want 
er vallen gewonden aan hun zijde. 
De aanvallers zien bun hoop verviie-     ma stins ophouden; Rood van! 

kwaadheid loopt hij op en neer in ' 

A3 

gen en wekken zich terug. , 
Het huis in onneembaar, "mer want 
dat huys sterck ende dick was van 
reueven, soe et mochten gheen heele



  

oft halve slanen daer schaede zen 

doen”. Inmiddek laat Van 
Heemstía 100 extra apldaren komen 
en een aantal zwart kanoupen. Nu 
begier de strijd pas echt. Zware ste- 
nen kogels ketsen tegen de zware 
muren. De mannen van Mlockemna 
zijn nog niet bang en mikken wer- 
woed terug. De één on de andere 
Saxische soldaai worden door onze 
dappere mannen dodelijk getroffen. 
Maar weldra ontstaat er binsen de 
muren vän:-Mockerma enige paniëk, 
want er is een bres geschoten. Hoe 

lang kunnen ze het nog volhouden? 
Tevergeefs wachten Jelle en zijn 
‘mannen op Gerbrandt Mockema's 

— hulp. , 1 de 1 + 

Het wordt nacht en alles is doodstil, 
Een deur wordt voorzichtig ge 
opend. "'SSSsst” is het enige geluid. 
wat men hoort. 

‚Het zijn 6 mannen die op - het stins 
„niet langer kunnen uithouden. Ze 
zijn bang geworden en willen ztie- 
‚kem vluchten. Ongezien weet men 
de stins en de belegeraars achter zich 

1500, zoekt Jelle de 6 mannen tever- 
geefs. Gevlucht denkt hij en zoekt 

6 man. Verwoed gaat de aanval ver- 
der, maar de toestand van muren 

EEE
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"té laten. De volgende dag, 23 april: 

iet langer. Nu zijn ze nog maar met ' 

* Op de vlucht . Daar narigekomen kleedt hij zich or: 
: ’ . en gaat vermomd als monnik op een, 

In een oud documen uit 1504, boerenwasen in de richting van Ber- 
wordt Tjaerdt opnieuw genoemd, gum. In Bergum aangekomen voe. 
Naar bet schijet zweert Tjaerd: met gen zijn vrouw en kinderen zich bij 
25 andere hoofdelingen de ted van hem en de reis gaat verder naar Ciro- 
trouw, Zes jaar lecer wordt onze ningerland, Daar zal hij zijn leven | 
dappere Tjaerdt bescholdigd van on. moeten slijzen, "ende quam niet we- | 
rauw ef verraad tegen de Saxen, der in Vrisslandt soe lange dye Har- 
vannzge aijn: bedug vriendschap toch van Sassen heere Was it 
met graaf daard van Oosrfriedand. Vrisslaadt”. Zo verdwijnt Tjaerd: 
Dens. grmaf berstent oen plan om van het Friese toneel, eens was kij | 
Friesland binnen ve vallen. grietman van Oostdongeradeel, | 

WE Re Ben tussen hem en 
5 IS12 loopt Tinerdt, één van _ Orandi, dt Gerbandt en zijn : 

Get och vredestijd trouwe vriend Juw Juwsma in het, 
‘(voor de Friese vrijheid) door de | Blokhuis, ln Leeuwarden, Op 25 joli 
siraten van Lemuwarden. Hij is voor. {1512 worden de dappere landjonkers ; 

: zichtig en geeft zijn ogen goed de. voor het Blokhuis (plaats van de ze- 
genwoordige gevangenis) met het, f | Â 
Popcke zwerft m tussen doelloos ë 8 é ë E Ë 

De Sazers meeten eens wetn det bij: } - zwaard ''anthalsd'', Nog lange ciid : 
Wier zo frank en vrij rond iooptt Hij ‘hebben de beulszwaarden (nog in 

‘leopt de Groote Kerkstraat uit en|f 178) in ber stadhuis van Leeuwar- 
'slaät cen nauwe straat in. Plotseling | | „den schangen, waarmee onze twee 
hoort hij veel stemmen, een groep: | mannen zijn gedood ' 
Saxers? Hebben de vijanden hem Î 

vluchten, maar… gelukkig het, [ - rond als bolling. Na vele eenzame ja- 
blijkt en processie te zijn. Toch: | _ ren hoort hij dat de Saxers het tand 
neemt hij het zekere vaar het onze- | hebben verlaten: Dan keert hij terug | 
kere en verlaat zo snel mogelijk de en laat zijn slat Mockema sate her- 

„optocht. Hij gaat een herberg bin-| stellen. Op 5 februari 1554 overlijdt 
nen en wil daar schuil houden.’ f  Popcke Taekesz, Mockema en drie zich 

7 gaal de deur open… het | ‘later zijn vrouw Tietcke van Sioer- | 
‚ zln Saxers, Verraad in het spel? ‚| _da, op 27 augustus 1897, op Moeke |. 
Tjaerdt schrikt, hij ziet zijn. broer mahuys (Mockema sate), 
Gerbrandt) Hij is vastgebonden en De is in later tijd afgebroken | 

soldaten. Ther veanent Wiens eg loeien wro orerak.| Tes x uw nog óvereind. | 

zel, bij duikt op de grond. Br ont- f "Pen zekere buisiage en Schuurs | 
: hij: miet de hovinge en al wat daaraan ; 
‘over devloet tussen de-benen van de band, spijker en nagelvaar ís. (Uitge- | 
„Spaen. door.„Het, gelukt, bijapte | nomen de duivenmat die aan den | 
komt en vlucht met de vijand-.achter:| meyer toebehoord)" 
zich aan naar het ”Migrebrwederse- “'Mockema sats, #160t ouar naem € ; 
loester” (later Galilekrkerk). Daar faam”, ' | 
houd: hij zich: voorlopig schuil; Dan | ——————— 7 

  

  

    

  

    
  

een slaaplaken om zich heen en 
vlucht-zo snel hij kan naar het “Pre- 
dickercloester* (later Groote Kerk). 

D.A. Lute! 
Byksberr: 

old eo. 

D5iqh abt 

  

    
  

Ed ASN 5   Het familiewapen van de Mockema's, (oude rekening) 
me. ed   
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B dU ven Andtdehoning 

ledereen zal wel eens in gen akte hebben zien staan, dat de 

betreffende personen niet konden schrijven. Ook zullen vele 

van U wel eens gedacht hebben: Hoe zou het leven zijn 

zonder schrijven en lezen geleerd te hebben. Vroeger kwam 

dat veelvuldig voor, deels uit armoede, deels door dat er 

geen onderricht was. Het beroep van schrijver Was dan ook 

een gewaardeerd beroep: Een mooi voorbeeld laten we hier 

vätgen var een huwlijksakte uit 1811, waarkhij geen der 

belanghebbenden kan schrijven en met sen kruisje moasten 

volstaan.     
- "Jan. Er” 
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Bn breef ven an cad Jkekumer 

Aschoenmaker.dia dezer dagen zih 

AMSTERDAMSE BRIEVEN. | 
van de Bruin. : 

Schelling wa is zon echt Wa. 
terlands dorpje vlak bij Amsterdam, 
met huisjes kre en kras tegen de 
dijk bouwd. Nieuwe huisjes en 
Guile hulsjes Hggen daar heerlijk 
beschermd achter de forse Welter 
landse zeedijk, de koude Oosten: 
winden waaien er uver heen. in cen 
van die huisjea woont een 81-jarige 

Sh-jarige bruiloft: vierde en tevens 
de wag herdacht waarop hij voor 
55 jaut gokden voor het eerst ce 
schwenmäketeuwerkplaets betrad oor 
zich In dit eehone vak te bekwamen. 
Nu zou, buiten het feit, dat hij mie- 
schlen de oudste schoônmaker Var 
Nederland is, dlE piet direct vermel 
slenswaard zijn voer de Nieuwe Duk. 
kumer Cutrant, ware het nlet dat 
deze Krasse schoenenveteraan in 
Dokkum werd gebaren en daar zijn 
Aa: rbracht. Hij heet Hendrikus 

5 Houtman en hij voelt zich 
nog Eteeds een echte Friea vertelde 
hij ons. Hij was als jongen van 19 
jaar de wijde wereld ingetrokken, 
ongelukkig als hij weg, Was dit 
een hele onderneniing, ‘hij Jeêd u} 
aan een verlamming ata zijn bede 
benen. 

ande ve Buiksloot bi Alsier. B oa mater. 
KE wreekt, en trowwsde daar met 
Antje Wuiterman, een Buiksinotse 
van geboorte, dle nu rèads 55 jaar 
zjn trouwe levensgezellin is. Wij 
hebben hem eens opgezocht die oude 
Dokkumer, In zijn werkplaatsje za- 
ten wij door een raam te kijken over 
het w watlge waterlandse land- 
schap met in de verbe de kerktorn 
van het dorpje dat men Razrop 
heet, onderwijl werkt Houtman met 
vlotte hand éen schoen af, „Ja mijn 
heer", zeet hij „55 jaur heb ilk reeds 
over dit Juncd uitgekeken, en hot 
drek mij altijd weer goed, het her. 
temerk milf zun de triage grekle, want 
vaijn hurt en inleresse zijn nog altijd 
bij mijn „heitetin”, Dee owile man 
hotrit mog van heb edel Waar lij 
werd geberen, crenata hij var. zin 
iva houdt. Zij oogteB gaan farnke 

  
dle hemireeds bbjaar dlenst bewe! 
zen ‘heeft, Wanneer, hij met werken) 
uitscheidt “weet hit, nog „oiet, even. 
ala bij-mlek weet, wanneer, hij mu 
eutelijk “aen. ander : huisje; kriet! 
Op het:huisje waar ow zin werk-! 
plaatsje “man vastgebouwd je, staat! 
reeds 10 jaar: geen bordje’ „Onbe-s 
woonbaar. verklaand”, maar och het: 
zal. alles zijn td wel. uitdienen: } 
Zijn acht “en tachtigjarige vrouw! 
hoort elles maar aan, zij is miet zo. 
gend meer van gezicht, hoe kar: hat: 
ook amders, hoeveel maal heeft zij 
el miet, de draad in de maald.ge-t 
peuterd an de sokken: van haar? 
rivers man te Er en als wij} 
weggaan zien Wij haar peubernent! 
beg in het kleine opkamertje, zi 
stopt: sokken, mear. zomder: kerilj 

j Houtman, laat ons uit en vanaf wle! 
Velijk: staren wij neer op: het bleinel 
huisje aan de voet van: de dijk, daar; 
„woont een goed mens uit een goed! 
Tand, dat kun heel Schallingwelde;: 
U verlelken, anders brengt! man: zo 
lemand geen serenade en krijgt hij 
piet van het halve dorp wan bloe, 
metje ik eetaun, Neen hij staat; 
er goed op bij zijn dorpsgenoten, 
deze aude pakkuraer.: Wannsee: de: 
wereld nu ook mog goed was am nul 
uiet meer behoefde be-sappelen vaat; 
zijn dagelijks brood, ‘was ‘âllea, voor, 

ar Maar Ja, „bet houdt “mju 
tl nog wel uit”, Ís zijn lijfspreuk!   [ters ala nij vertelt van zjn silpplank 

Ae TE Zi-f- fa #7 
FN Doehumern okers 
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VAN DE STREEKARCHIVARIS 

sedert het leatstverschenen verenigingsorgaan zijn er toch al weer een aantal 

feiten het vermelden waard. ’ 

Zo kwam eind vorig jaar de goedkeuring van de nieuwe gemeenschappelijke 

regeling "Streekarchivariaat Naordoost Friesland" af. Deze nieuwe regeling 

was nodig in verband met de uittreding van de gemeente Kollumerland c.a. 

per 1 januari 1988 en met de invoering van een nieuwe wet op de gemeët- 

schappelijke regelingen. 

Het is bljzonder verheugend dat het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie Friesland dit besluit nam, vooral ook omdat de bovengenoemde wet 

voorschrijft dat het gäbied van sen gepeensthappelijke regeling zoveel 

mogelijk moet samenvallen met een regio, In casu de regio Noord Friesland. 

Immers het aantal deeïnemers aan bel Streskarchivariaat is te gering am 

dit gebied, het noordeld.k deel van de provincie FriedTes, wan Kollumer- 

jand tot Harlingen, te or vatten. 

In principe staat het strsekarchivariaat dan ook open voor nieuwe deel- 

nemers binnen deze regio, 

Per 1 januari 1989 werden de nieuwe huisregels voor de studiezaal van het 

Gemeentearchief Dongeradeel van kracht. De voorlopige indruk hiervan ís 

positief. 

De studiezaalbezoekers van het Gemeentearchief Dongeradeel zullen wel 

aïlertei veranderingen hebben opgemerkt. dn 

Aan de ingang van het gebouw prijkt nu een duidelijk informatiebord met ver- 

melding van de openingstijden, terwijl de studiezaal en de kamer van de 

archivaris geheel opnieuw zijn gemeubileerd. Deze laatste ruimte kreeg 

evenala de hat een schilder- en behangbeurt, waarbij ls gekozen voor Sen 

modernere kleurstelling. 

Inmiddels heeft het college van Ben W van de gemeente Dongeradeel beslo- 

ten om beide vertrekken te voorzien van nieuwe vloerbedekking en gordij= 

nen, zodat het geheel een sfeervoller aanzien krijgt. 

De verwachting is dat de gemeenteraad in april glkeuring aan dit besluit 

zal hechten. In de periode mei-juni kan Sén en ander dan uitgevoerd wor= 

den. 

Helaas maakt het geheel nu nog sen ietwat rommelige indruk, mede omdat 

bepaalde zaken tijdelijk in de bewaarplaats zijn geborgen. De studiezaal- 

bezoeker moet dit alles maar even Voor lief nemen. 

Wanneer de vloerbedekking gelegd is en de opknapbeurt ia voltooid, kan alles 

zijn definitieve plaats krijgen. 

Onlangs werd op het archief een computer (ca. 6250 KB met diskettes) geplaatst. 

Na een inwerkpertode èn de aanschaf van software kan dit apparaat een 

belangrijke bijdrage leveren aaf de dienstverlening. 

zoals het er nu uitziet zullen gelden verkregen uit een eventueel toe 

te kennen provinciale startsubsidie, ander meer, worden besteed aan mi- 

crofichering van veel geraadpleegde archiefbestanden. 

In het komende winterseizoen hoop ik een cursus archiefonderzoek en 

paleografie te verzorgen. Nadere gegevens hierover zuilen nog worden Ee- 

publiiceerd. 

Tenslotte zij nog vermeld dat de studiezaal van het Gemeentearchief Dongê- 

radeel, gedurende de maand juli, op dinsdagavond voor het publiek gestoten is, 

A. Medema
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MEDEWERKING 

_DE “SNEUPERS" 
LL. 

Op deze landelijks bibliotheek dag-uillen we proberen op een 

jeuke en ovetssmstelijkermanisr Onze vereniging naar voren te 

brengen. Dr 

In een gecombineerde info stand met het streek-archief. zei 

getracht worden iets te tonen vim-s-werk. Werk dat met behulp 

wan de hbibliatheek gedaan word. 

Wa hopen op deze deg ook veel laden te ontmoatan. Van 

Hiblietheek zijde zel getracht worden wat extra informatie, 

materiaal te krijgen, welke bij sen onderzoek nedig kan zijn. 

TUT ZIENS op 22 april a.s. vanaf 9.380. 
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Fem | Kortafad, „se. 
Fat Hnlnmroer deal kwalen, … 
Lan | Laken pantstea … 4 . . 
Kom Mouwren 4 a. oe 
kon | Ewarlgema 
Ben | Enpolja , AP 
Kan Babelkwat . see 
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Fon | Betoensahjos (paar), … … ik 
Perle Haomton „eee ee Ë 

Tao | Cudarbrodkaa , « « dk 
Vier | Bokken (paren) … … 
Een | Zeem. bantasbeer. (aat) | | | A AO esn E 
Hea | Wailan Fem aar} $ 

Í Enhsdes sees |: 
Ken | Werkbrosk, , … + 
Twas | Wanddoekea, « « … « eN . iÈ 
Een | Fohaakfe „e.o. ., ; 

Een | Nantzakjn. «a alred . Ë : 
Ecu | Eieêrbormtel, + se efr e u ò E Een | Sehoenbersdd ... els 7 * : 
Han Fat ofwaadeon ele de Te . Ii 
Ken | Haarkam, «a « « sief . “ . 7 

| Fau | Zakboakje n= « ej : zl 
Ean | Eleaklopper … ; … … » ei . mechtiëtns 
Eon | Kaoopenmhaar. « . … » ee tr] ee ke Ei 

Een paas}. „ii ' ME chen Ld pn 
Fon | Ecketolje «ss. elan ar oproertsg, Á, de dn bal 

Bm | Erjlapd, : ze hij deze verlof, fot nadère den 
Foe | Enlsmam, «ee - vr . ĳ 
ten | Poetersk ‘nds „ief Tes d 
Hon | Linson zak Te vorlolpang . iz Rn ER A rl 
Een: Ocpnke mat soaarde, Ha en dire i 

za : 
Een | Mant metrum , sief) En Nee pe . 
Toe in devooie) ee hi voor de Hokti dy van \vler. èn voor de gemin 

euwonkep (kieka) « … EG AN - 
Eu | Bonnketig ER ETET ale . ‚… en bekoort tot de 
Ein | Pompe. oa an nn A2 1 - A " nn | 
Em | Bat. oes. ez a à 
zien AungaÂ „11e                 
  

Da men sems nogwel eens iets bijzonders in handen krijgt toont deze 

bladzijde, Bij een opruiming kwam een bijzonder hoekje boven water, 
Namelijk een MILICIEN=-boekje uit 1891, welks toebehoorde aan mijm over 
grootvader, Gahesel compleet met varkenslercen kaft en hindveter. 
Zulke dingen in gen persconlijk archief is natuurlijk een prachtig ieie 

dasrom hiervan melding gemaakt en ter vergelijk sen bijbehorend koster. 
staatje van een soldaten-uvitruating. Ùe vergosding in die tijd was sen 

kwartje per dag. 
Mocht U cok eens zo'n extraatje in bezit krijgen we vermelden het graag 
ans blad, 

ES 

 


