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Kaart Miedema 1915
Ook zoeken in Oostdongeradeel en Dantumadeel



  

       
                                                                     
2018: …........ het skûtsje – dat 110 jaar 
geleden werd gebouwd bij de 
scheepswerf van Barkmeijer in Dokkum 

Uitsnede kaart Miedema 1915 [uitbreiding Dokkum 1925]



  

 1876 derde brand.
  

 1882 aankoop en afbraak.
       

 1884 doorvaart gemaakt.



  

Begraafplaats 1915.

Uitsnede kaart Miedema 1915 [uitbreiding Dokkum 1925]



  

Kaart Blaeu 1649 grotendeels gebaseerd op kaart Van Geelckerken 1616. 
De reeelnummering volgt de grenzen van de wijken



  

Kaart Blaeu 1649 grotendeels gebaseerd op kaart Van Geelkercken 1616.



  

– Op de Tuinen
– Achter het olde klooster
– Molen
– Schoenmakersperk
– De Abdij                           
                                      
                                            
             

Detail Robles atlas 1572 (Austin) 
Klooster en Kloosterkerk sloop 
1589-1593, toren 1832



  

Recesboek 1586-1590: September 1586 .... de rechtdach wederom geholden opt 
olde Raedthuijs inde Hoogstrate nadat naast eenige iaren d‘Abdije voort Raedthuijs 
ware gebruick.  



  

 



  

 Tot 1590 was hier het Stadsraethuijs gevestigd 

      

Foto Hein Joustra



  

Recesboek 1586-1590: September 1586 .... de rechtdach wederom geholden opt 
olde Raedthuijs inde Hoogstrate nadat naast eenige iaren d‘Abdije voort Raedthuijs 
ware gebruick.  



  

Proclamatieboeken vanaf 1582.

Processen-verbaal van de decretale en andere publieke verkopingen van onroerend 
goed vanaf 1588.

Hypotheekboeken vanaf 1603.

Decreetboeken vanaf 1603.

Inventarisatieboeken vanaf 1603.

Koopbrieven vanaf 1603.

Autorisatieboeken vanaf 1616.

Reeele Goedschatting vanaf  1711  t/m  1805.

Nedergerechten in andere grietenijen en steden.

Resolutieboeken Dokkum.



  



  



  

–  Waar woonde men.

–  Huisnamen.

–  Onbekende huwelijken, overlijden en beroepen.   

–  Straat- en steegnamen.   De Brede instrate.   .. staande op het Blockhuis ..   
    .. staande omtrent .. 

–  Bijzonderheden.  Lijk door de kamer buurman.  Tot aan de perenboom.  
    Lichtschepping.   Secreet.   Waterlossinge door het huis.

– ‘Oesdrup’, d.w.z. tot waar het water drupt van het dak en bij harde daken de   
    dakgoot is geplaatst.

–  Wande, ruimte tussen twee panden net te smal om erdoorheen te lopen.

–  Mandemuren, gezamenlijke (steens)muur tussen twee panden.

–  Rietgedekte daken.
    



  

–  Een wijk waarin veel beroepen. B.v. 
    bij scheepswerven.
–  Bakkerijen op de hoek?
–  Druivenranken.
 –  Twee panden als voorbeeld.

Adriaen van Ostade, c. 1648



  

1607. Hypotheekboeken Inv 222  Digi 129.

De burgemeesters hebben zich op verzoek van Jan 
Hendricks en Wobbel Douwes echtelieden 
getransporteerd naar het bouwvallige huis van dezelve 
op het Blockhuis in de Vlasstraat. 

De huisinge van boven tot beneden neerstelijk 
besichticht ende bevonden der selve seer old ruines 
ende bouvallig te sijn ende dat het nae menschen ooge 
niet lange solde comen staen maer binnen corten 
geheel ofte ten minsten voor eenen groten deel onder 
voeten te vallen [onder de voet geraken (vallen) 
(=uitgeput raken)]  alsoo dat het niet buiten perijckel 
[toestand van dreigend gevaar] was om in alsulcken 
gestaltenisse die voornoemde huisinge langer te 
bewoonen. 

Ze lenen 450 Cargld 4 stvr 4 penningen tot 
wederopbouw van de olde ruine ofte huisinge.   
Holtcopers, pannebacker, steenmetselaars, 
ijsersmeden, steenbakker ende andersinds. 

Kadaster 1832: A842 nu Vlasstraat 7  



  

 In 1516 aan de zuidzijde van het Diep een 
Blockhuis. 
Ende Dockum worde oeck vast gemackt.



  

Hypotheekboeken 1622.  
Sieurdt Gerbrants Harts [apotheker] etc etc etc   ….........  de koop van 
het wester wachthuiswester wachthuis (Cortegaarde) staande over de Zijl.
      

Opdracht aan J. Veltdriel.

–  Bouwkundige bijzonderheden.
–  In 1660 Huisnaam ‘De Ooievaar’.
–  Apothekers in Dokkum.
–  Publicatie Dr. Johannes Veltdriel.
–  Menno Keulen. Tichelwerken, 
    panwerken en pottebackers.


