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21 november 1.978 

Be.tç Faber, 

Zou je,is je ;er in I.eeuwren bnt,evcn i ts voor mij kunnen 
or.zocken en/of veifiêren?Ik zit namelijk met een probleem: 
Op hlz.22 van mijn Vn Terwga tot i].Jnge Prins bovenaan vind je iets ov 
;.acs Barc1s.Dai lees je o.a., dat hij alleen ma r twee docxter aj.e1nu, 
•: j hecft ook minî:ns tee zoons gehad: Henricus en Joaohimus.Van drie van 
deze vier 1dndore heb ik ook cie dccp gevonden en or,. de ver1fiC;tie van die 
datums ga t 1-iet nu 
in ot Doopregister van 00E; erwolde (wa: ronder Pochteloo en ÂpIe1sehe  v hen) 
vond. ik 
29 Naart 1668 : Teh1ink 1•1.Bere1s kint to Ooteio1do gedooi en ge aernt 

: agdalena 
e 5 november 1671 edot het kint van iaick Ba:e1s en Jonaerit enricu 

do 16 J'ny op de Vogtel t'edoopt het ldnt vn arek Bre].s gohaexnt 
oaohinris Luuts 

ij flU even ndenx nazien,wo ike fout ik heb gemaakt met deze la at te 
Ik heb nm'iJjk uit .. :dere bron een (ongetwijfeld juiste ' begrafenis datum. 

.-6-1675 	en dus is mijn  doopdatum onj ist .k vermoed. d:t 1$78  moet 5jn 
1675.F 'aar zou je nu h1e drie datuic en willen n.zien. 
j a1 het niet al te veel vr je tjd 'rrtagt,kn je d?nook even uitzien 
nar do doop van de t;reie dochter; 1izbeth.Die ontbrekt nog ..e1ma1 



14 maart 1979 

Geachte heer Potma, 

Voor Uw uitoe:ige brief met bijgevoegde fotokopie ben ik U zeer er-
kente1ijkIk heb een en ander in mijn eigen exemplaar van Van Terwiga 
to-t; Wi11ine Prins" in een noot toegevoegd,zociat er bij een eventuele 
tweede druk deze nieuwe geeevens aan toe gevoegd 1nen worden en de 
fout gecorrigeerdHet is wel zeer toeval].ig,da; ik een tijdje geleden 
van iemand - maar ik ben ve» ;en wie' - de naam Tjeerdina als een doch-
ter van Harmina . eloma heb opgekregen,zonder verdere bijzonderheden, 
zodat ik er verder geen aandacht aan heb geschonken. 

1;Tat het overige van Uw brief betreft , ik moet U helas teleurstellen: 
zonder nadere gegevens is het niet mogelijk een bloedverwntschap af te 
leiden uit zulke veel voorkor-,ende namen als Jan Jans,Luitjee.d. Ik heb 
onder mijn eigen voorouders vier opeenvolgende generaties van Jan Jans 
gevonden;ook eer, Halbe Jans - een vroeg gestorven broertje van mijzilieette 
ook Helbe, Als U een verband zou irnrnaen vinden tussen een of neer vei die 
namen en grondbezit in Oostctelliiigwerf,dan zou er ruischien wel een mo-
gelijkheid zijn.De naam Hans bon ik de loer van mijn onderzoekingen in Oost-
stellinïerf v66r 1830  niet tegengekomen.Daarndi1cwij1s , en dan bleken zij 
altijd uit Friesland - meestal Schoterland op Opster12nd afkomstig te zijn. 
De nam Markus of ark is niet zo on-Fries als U denkt,want de eerste 

n dochter van 	bekende Tezisga was getrouwd met,/.de Friese Merck 3yrcksen - ziet U maar 
in de genealogische tabel achterin mijn boekjes 
Eet is merkwaardig dat men - als men zich verdiept in familiegeschiedenis-
sen - zo dikwijls stuit op namen,die ook bij rndere families voorkomen 
Zo heb ik in de familie va::. mijn vaders moeder,die Hiltje Annes Zwart 
hcette,00k in Ureterp gevonden - misschien in Siegerswoude - de naar: 
Bastiaan 2okkes Aardema,maar in mijn aantekeningen uit het doopregister 
van Opstcrland,was Aaltje Bastiaans Aarderna een dochter van Dastiaan 
getrouwd met Hendrik Hendriks Zwart eb .+ 1307 te iegerswoude 
woont nu nog i. Appelscha een nakomelimg van deze Hendrik Zwax't,die ge-
noemd is naar die Bastiasn Aarde-ma: Bastie: n HendniT: Zwn.-rrtl.  
ik he1i U helaas niet veel kunnen helpen,en ik heb al te veel van U ge-
vraagd.Daarom is het met grote aarzeling dat ik U nu nog vraag of U mij 
alsnog int helpen aan de :;eborte- en sterfdata van okke Bastiaans 
en Aaltje Sybes? 
Iogmaals ,ijn  harteijke dank,e. 

Met vriendelijke groeten, 



De Heer G.P.iiu1der 
Prins Frederik iiendrikla.an 6 	

Billhoven,7 maart 1979 

Geachte Heer Liulder, 

LTaar aanleiding ven het telefoongesprek dat ik met U voerde 
doe ik U in bijlage toekomen een fotocopie van een in mijn be-
zit zijnde koopbrief uit hel jaar 1806. 
Ter verklaring het volgende. 

Het betreft de koopbrief van een stuk grond - vijf pondematen 
los land gelegen onder Tuwerd,met 't cingel aan den Oudvaart 
daarbij zijnde . . . . 	hebbende naastgelegen ten Oosten Pieter 
Tjebbes,ten Viesten T.S.Dotinga,ten Zuiden de Buren Pennen en ten 
iToorden de Oudvaart - 

Dit stuk srond is later door de koper Christiaan Arts,chirurgijn 
te Rauwerd weer aan zijn buurman Jacob Folkerts Postma te auwerd 
verkocht en nog weer later na het overlijden van Jacob Folkerts 
Postma in l71 op zijn oudste zoon Evert Jacobs Postma,mijn bet-
overgrootvader , overgegaan. 

Partijen bij deze verkoop waren ter enerzijde als kopers gezegde 
Christiaan Arts,chirurgijn te Reuwerd en zijn echtgenote Helena 
de Lang en ter andere zijde alsverkopers Hendrik VJil1em Alma, 
commies bij de Raad van Financien in het Departement Vriesland 
woonachtig te Leeuwarden voor zichzelf en in qualiteit voor zijn 
b:T oeders  Petrus Alma te Amsterdam en Samuel Alma te Peins,erf-
genamen van wijlen ï;Iejuffrouw lexandrina Coutis,v ed. van wijlen 
de Heer J.van Doorn in leven 
hebbende te Rauwerd,in die qualiteit voor tweederden; 
en iejuffrouw ifartha Liefsting,gesterkt met haren man de Eerwaarde 
Heer J.Doornbos V.D.1Y. te Tersool en Sybrandaburen,te Sybrandaburen 
woonachtig,voor eénderde. 

Het is bijna zeker dat de hier genoemde Hendrik willem Alma dezelf- 
., 	de persoon is als de door U op pag. 93 vOVïpT1e1tVan 

?ervtisga tot Willinge Prins" genoemde Hendrik Willem Alma,in 1818 
-, eigenaar van de plaatsen nrs. 6 en 27 te Hakkinga,welke zo'n klei-

ne honderd jaar eerder (Kohier van 1728) eigendom waren van Anna 
Frankena. 

U hebt zelf op pag. 71 van Uw publicatie aangetoond dat de erven 
van Anna Frankena in twee groepen zijn onder te brengen nl. 
1. de kinderen van Tjeerd van Heloma en 2. Anna Barbara van Loon 
of haar nakomelingen.Onder de kinderen van Tjeerd van Helôma 
figureert 1-larmina van Heloma,gedoopt 1706 gestorven 1748.Deze 
huwde 3.111737 te Hantgum met Ds. Henricus VJilhelmus Couttis. 
U stelde:"Geen vermelding van kinderen" (pag. 71) 



.2. 

Door hetgeen hiervoor is aangevoerd wordt het waarschijnlijk 
dat Harmina van Heloma en Ds. Couttiswèl kinderen hadden. 

9  Dit zou betekenen dat het door U vermelde fidei-cois niet 
gewerkt heeft niet alleen omdat "neef Claes" (= Uicolaus van 
Heloma) twee zoons naliet doch ook omdat Harmina van Heloma 
niet kinderloos blee±.Dit betekent ook dat de zoons van Uico-
laus van Heloma niet alles erfden. 
Vraag is alleen hoe het deel dat Alexindrine Couttis erfde bij 
Hendrik illem Alma terecht kwam. 

Daarover kan het Jierboekje 1970 van het Genealogsk 7ïurkfor-
bân van de Fryske Akademy U meer berichten.Op pag. 77 komt 
daar voor een genealogie i.lma 

Dr. Adrianus Alma geboren 1.6.1743 Ried 
gedoopt 9.6.1743 Ried 
gest. 3.6.1809 raier 

hu\vde 6.8.1769 te Ried 
Tjeerdina Heloma Couttis 

geboren 28.7.1743 Lantgum 
gedoopt 4.8.1743 iantgum 
gest. 	26.12.1781 Rraneker 
dochter van Ilenricus Vilhelrnus Couttis en 

Herniina van -.,.el-oma 
Kinderen uit dit huwelijk: 

Petrus geb. 	1770 
. 'enricus Hilhelmus geb. 1772 
Samuel geb. 1774 

. . 	Ilermanus geb. 1776 
iLarius geb. 1779 
Tjeerd geb. 1781 

Ik ben deze kinderen niet verder nagegaan,doch het lijkt er op 
dat de laatste drie in 1806 niet meer in leven waren.Haar ik 
aanneem is Alexandrine Couttis kinderloos gestorvdn en is haar 
erfdeel naar de kinderen van drianus Alma en Tjeerdina van 
1-leloma gegaan.De relatie LTartha Doornbos-Lie±sting tot de voren-
staanden ken ik niet. 

Uw publicatie "Van Terwisga tot Hillinge Prins" heb ik met veel 
belangstelling gelezen en ik heb bewondering voor Uw vele speur-
werk.iisschien biedt het voorgaande U de mogelijkheid in een 
volgende druk de gegevens aan te vullen of anderszins Uw,in het 
voorviord genoemde,geinteresseerden nader te informeren. 

Gedurende ons telefoongesprek roede ik nog een ander punt aan, 
nl. hoe ik op zoek naar eigen voorouders in het gebied van Oost-
Stellingwerf was beland. 
Ik heb nl. redenen om aan te nemen dat mijn voorouders,die ik 
tot 1746 in Rotstergaast (Sth.) heb nagegaan,uit een andere 
streek kwamen,\.Jelke ik tot nu toe niet heb ontdekt.Gezien de 
namen en het voorkomen van diezelfde namen in Oost-Stellingwerf 
zou die streek de gezochte kunnen zijn.Hellicht is het U moge-
lijk in Uw materiaal een voor mij waardevolle informatie te 
vinden. 



.3. 

Het betreft het echtpaar Hans Hanzes en Janke Jans met de volgende 
kinderen: Trijntje geb. 11.2.1737 ; Jan geb. 11.11.1739 ; Gertie 
geb. 20.12.1742 ; Luitjen geb. 15.12.1744 ; Ilalbe geb. 30.11.1746 
en Folkert geb. 24.3.1754. 
Alleen van de laatste is zeker dat hij in Rotstergaast is geboren. 
De genoemde Hans Ianzes had een broer Luitjen Hanzes,die ook vier 
kinderen had,van wie er één met naam bekend is,nl. Trijntje, die 
in 1750 trouwde zodat zij waarschijnlijk rond 1730 geboren is. 
Helaas begint het kerkboek van Oudeschoot,waaronder Rotstergaast 
valt,eerst in 1746. 
Gezien de hier genoemde namen en het Friese systeem van vernoeming 
kan voor de generatie voorafgaande aan deze gedacht worden aan de 
naamcobinaties Hans Luitjens,Jan Hanzes,Jan Jans,Luitjen Jans, 
albe Hanzes,Halbe Jans,Polkert Hanzes en Polkert Jans. 

Het trof mij dat ook in Uw publicatie de naamcombinatieHa1be nns 
en Jan Luitjens voorkwamen. 

Een ander probleem is dat in de familie van mijn grootmoeder de 
namen Iarcus en Bastiaan voorkomen,00k niet bepaald Friese namen. 
Als laatsten heb ik op dit moment staan: 

Bastiaan Fokkes Aardema geb. 1777 Ureterp gest. 25.6.1865  Ureterp 
zoon van Pokke Bastiaans Aardema en Aaltje Sybes Aardema 
kleinzoon van Bastiaan Libbes 

gehuwd omstreeks 1804 met 
Aukjen Marcus 	 geb. 1783 ]3oornbergum gest. 16.8.1858 TJret. 

dochter van arcus Hendriks en Fokjen Linzes 

Gezien het voorkomen van de naam arcus bij de families van Tieloma 
en van Terwisga vraag ik mij af of ik misschien voor deze voorou-
ders ook in de richting van Oost-Stellingwerf zou moeten zoeken. 

Naar ik hoop kunt U mij vanuit Uw eigen wetenschap hieromtrent iets 
berichten. 

Let vriendelijke groeten, 

7,  7_ 
E.4. Fost ma 

Wagnerlaan 27 
Postbus 6 
Bilthoven 
030-783535 



?utKer Sybesz ;  Wonende te Gorredijk;gexarnineerd door de 17rane1ce 
senaat;cIOOr het Hof van Friesland geadmitteerd als landmeter en 
wijnroeie- in Priesland.Eed af'e1egd op 5-2-1740 voor het Hof. 

1-Its 553 
c) 

 Stuk genummerd 36 
Extract uit R.S» meetboek,1757.-1762  (Haulervenen) 

'0) £ 	 - 
Leetbrief 1750  van 2 -percelen hoogveen te nemr:Lk 

Doopboek v. Gorredijk: 
Rutger. ybesz,1andineter 
Dato ut supra (1750 1  e 15) 	soontje gedoopt van de landmeter 

itger Sybesz en Rinske 1:iytses,is genaamt Jouke den 2 Maij 1750 
geboren 
1752 Den 28 Maij is gedoopt een dogtertje van Rutger Sybesz,land-
meter,en Rinske Wijtses,is gernaamt Grietje 
1756 den 1 Febr. een dogtertje van Rutger Sybesz en Rinske ''Jytses 
en is genaamt \jrtske is geboren in Januarij 
1758 Den 22 Jan. gedoopt een soon van Rutger Sybesz en Rinske 

rtses en is genaamt Goitsen en in diee1vè-maand geboren 



INLICHTINGEN 
GEMEENTE ASSEN 

secretarie -  afd. bevolking c.a. 

bureau bevolking 

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Assen blijkt, dat 

mr. Gerard Pieter Servatius, geboren te Zuidiaren op 16 oktober 1792 

..in....he.t ...... h.ev.o.ik.ings.re.gi.ser....van. ..... 1.8.. ...... is ...... beschrev...  en....op .... h.e... .... .ad.r.es .............................. .. 

..A.asen, WijkA 	r.in.knr...O(.fo.11064 	........................................................................................................................ 

...da.r:vo Q 	... g.e nunun.er.d2951.1........ (.b.IIjetrJ4.s..te -  .in.g1.849........nr.6.4.1 ............................................ 

..üp....1....sept..nib...er. ..... 1.8...4.8. ..... is.... S.erv.a.t.ius........komen....wonen ....o.p....nr.....2.0. ....... (..o.1.ks.te.ii.ing 
...r....

is. ..... geen....melding ..... gemaakt ..... vanwaar. ..... S..e.rv±iu. ...... is....ge.k.o.m.en.. ............................... . ................. 18.. 

. Assen„ ....2.3. ...... ok.tober 1979 .. 

Burgemeester en wethouders van Assen, 
voor deze, 

de 	

AsnJZ.144 



Vries, 2 

Geachte Heer Mulder. 

Ingesloten doe ik U de volgende bescheiden toekomen: 
1. Overlijdensakte G.P. Servatius uit het Gemeentearchief te Assen 
2. Twee kranteartikelen betreffende dit overlijden G.A. Assen 
3. Drie kladjes met aantekeningen gemaakt door de heer Specht van het 

Gemeentehuis te Assen n 0a0v. een verzoek om inlichtingen van de heer 

Van den Bosch. De heer Specht wees mij er op dat G.P. Servatius 
oorspr. postmeester was in Assen en dat de eerste postzegels dateren 
uit ong. 1850 Waar hij deze inlichtingen vandaan had en wat wij er 
mee kunnen is mij onduidelijk. 

4 Kadaster Assen 
We zijn nagegaan wie de oorspr0 bezitter was van het huidige Gemeente-
huis in Assen. Dat bleek Tetrode te zijn, de tweede man van C.1V10  van 
Bulderen. In 1868 Bleek het huis echter eigendom te zijn van C.M. 
van Bulderen. Het zal wel door de kinderen Tetrode geerfd zijn 

5 Citaat uit het boekje: Assen in oude Ansichten door P. Wagenmakers, 
Europese Bibliotheek Zaltbommel: pag„ 31:1Het huis Tetrode aan de Brink 
werd gebouwd in 1822 voor Mr. A. Roman, notaris te Assen. Hij verkocht 
het pand aan G.P. Servatius tegevolge van zijn benoeming tot notaris 
te Vries. Servatius overleed in 1860. Zijn weduwe huwde op 12 maart 
1866 met George Mainard Tetrode, geboren te Halingen, controleur 
der Directe Belastingen te Assen. De gemeente kocht het pand van de 
erven Tetrode 1 mei 1930 en bestemde het als dependance van het ge-
meentehujs 0  lie schuur links op de tekening is het voormalige koets-
huis behorende bij het herenhuis. Het deed later dienst als opslag-
plaats van de dienst van gemeentewerken,. In 1951 werd de schuur afge- 
broken in verband met een aanbouw van een nieuwe 	 (Einde citaa 
In 1868 was C.M. van Bui-deren vlg het kadaster echter nog eigenaresse 
van het pand. 

6. Vlg0 het kadaster bezat zij naast de vele andere huizen en landerijen 
in 1868 2 huizen op Kloosterveen 9  n10 
sectie Q no 611 	afgebrand. Wanneer precies is onduidelijk, maar 

dit wordt in 1884 nog vermeld. 
sectie Q  no 624 verkocht in 1872 

Verder teruggaan was onmogelijk, omdat verdere gegevens ontbraken. 
Vlg de ambtenaren van het archief hebben we hier te doen met een 
zg. primitieve naamstelling Vnaf het begin van het kadaster 
in 1834 moet zijdeze huizen opam gehad hebben. 

70 Tenslotte nog ingésoten een nota. 

Dat was het. 
Hart. Groeten: 

Joha'0oster1oo) 

- - 
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20 m:art 1979 

e Gemeente Archivaris vn 	 \j 

petje van  

Zoor geachte heer ircivaris 

¶men net de heer F.vn don Bosch te Borger ben ik 
he2ig met een onde2'zoel: naar de herko::t van een ra'eiachtige gevelsteen in 
het huis AppeIscha,Vrt N.Z. N0.18,het geboortehuis van diezelfde hoor v.cl.B, 
012 tegelijk mi.n ouders huis sinds 192G.1ijn vader kocht in 1926 dit huis van de 
erven v.d.B. Op die steen stat hot Soendnese woord 1'Tjloeinboeloeit" met het 
jata 1857j  hebben :"eeds vastgeteid,dat die steen niet in de gevel is ge- 

	

metseld bij de bouw van het huis 	in 1866 of 1 67,ma dat hij d.-i:-,r in 1878  bij de 
herbomna een ernstige brnd,irt is gep1aatstOok is vastgestold,dat de steen 
in of :mstreeks begin maart van 1878  is gckooht op een boelgoed in Smi].de door 
de grootvad:r van v.d.Bosch. 
Z6 krmen wij  dus terecht in; mi1de ,waar ik zo lijkt het wel - ben begonnen aan 
het zoeken naar een speld in een hooiberg op zoek na--x die boerderj,waruit 
die steen is gekomen bij afbrak.Een op goed geluk ondernomen speurtocht in oude 
ja -rgangen w'n de Iovinciale Drente en Asser Courant leverde tenminste iets op 
dat een spoor leei: In het nuiimor van 3 Nart  1878  werd namelijk-onder vele andere 

t 1878,van  "een Boerderij- 

	

de veiling aangekondgd iii een 	in Âsen,o 5 Ma 
tjo  in Sinildo,op het. Doraeinveen,door de notaris Mr.Hvan Lier te milde.Aange-
zien dit de enige verkoop was,wa;rbij uitdikkelijk werd gesproken van "afbraak", 
dacht ik op het goeJe spoor to zijn.Ik vond verder dat de verkoing plaats vond 
ten verzoeke van Mr.P.van der Veen en de eiven van wijlen de heer H.Walda te 
inilde.Dat was do -ede, 	ik de heer v.d.Bosch vroeg,of hij eens wilde infor- 

meren in mildo,of er ook iets omtrent deze heer H.Ja1da bekend was. 
kil bericht de keer v.cl.Bosch rrdj,dat U hem enige informatie hebt verstrekt ontreni 
ene hoor EQTouda,naar is dat nu wel de do<,--r mij bedoelde Walda? Zeer gaarne zou 
ik van U enige inlchtingcn ontvngem omtrent een antal vragen: 
1 .Wid was de heer H.Walda4?Waa.r geboren en wnneer: gehuwd? met wie en wanneer en 

w ar?1iïie wren die "erven van de h;cr H.Walda" genoemd in bovenvermelde adver-
tentie? 

2, Die naam Tjioemboeloeit is met zekerheid afkomstig uit de buurt van Band,mé', 
wrr al :uim v661,- de tijd v.n 187 een pltage van die iiatin bestond.De vra:g 
is cus; kan agetoond worden dat de heer H.?alda of een zijner familieleden 
in IN.O.Indiëin geweet,en dat die deze nain meegebracht heeft en hem in een 
gev;lsteen van zijn huis in Erilde heeft laten ze. tten? 

3.I het bekend at en waar hot gnoce "Doreinveen" in Smilde W:',S? 
Van U: antwoord op mijn vrr zal het al of niet slagen vî ons onderzoek wel 
afhngen.Ik zal U daTom ook ten zeerste dankbaar zijn voor Uw medewerking.Vfilt 
11 de verschuldigde  onkosten bij tw eventuele antwoord opgevon,met Uw gironummer 
of bnkrekening,dai zal ik zorg drgE?n voor onmiddellijke overmaking. 
Inmiddels teken ik, 

met de mc-ete hoogathting, 



15 maart 1979 

De Secretarie van 
de Gemeente Borger.  
Afd. Bevolking 

S' 

Betr. onderzoek11 ers 
,p  

Bij mijn onderzoek naar de fni1iegeschiedenis van de verveners'fçJ$Ïe 
in Âppe1schastuit ik op de huwelijken van twee dochters uit al» fmi-

lie,die gehuwd waren met twee broers Hospers,beiden ten tj va.'n  huvreLjk 
wonende in Nieuw-Buinen,en geboren in Gasselte.Ik geef U hé' on de namen en 
andere mij bekende geevens 
1. Op 25 mei 1899  gehuwd in Ooststellingwerf: 

Klaas Hosp,geboren te Gasselte,oud 26 jaar hij moot dus in. 1873  zijn ge-
boren) ,zoon van Jlarin ilospers en .oe1fien Jonker, riet 
Hendrikjoker,cb.5 augustus 1874 te Appelscha;dochter van Gerrit Hans 
toker en ;ijtske Hendriks Reinders 

2.0p 25 mei 1905  trouwden in Ootstel1ingwerf 
HindrikHojp,broeder van eerstgenoemdeoud 23 jair( ctu geboren in i&i) 
mot 

Ma.rgje Stoker,eb.29-1-1881,zuster van de onder 1 genoemde Hendrikje. 

In mijn prille 4eujd g nu meer dan. 60 ja 	e1eden,heb ik in Appelscha gekend een 
meisje van ongeveer mijn leeftijd (dus geboren waarschijnlijk ± 1901),dat heette 
Iartha Hopers.Zij woonde toen hij ha:r grootmoeder in Ap1elscha,een weduwe Sto-
ker (dat moet ytske Hendriks StokerReinders zijn geweest;har man is in 1909 
cver1eden),Iu ik mij bezig houd met de geschiedenis van de vervening in Appel-
scha,en de twee bovenvermelde hure1ken vondkreeg ik plotseling de behoefte 
om te proberen er chter te korien,wat er eigen1:jk verder van dit meisje is ge- 

rden;wie was zij,en waar is ze geblevon? Daarom zou ik graag willen weten 
of IJ mij de volgende vragen kunt beantwoorden aan de hand van hetgeen ik hier 
boven heb meogedeelcI 
l.Van welk van de twee genoemde echtparen was de door mij bedoelde Martha een 

dochter? 
2,Wanneer en waar werd zij geboren? 
3-Is U over har verdere levonsloop nog iets bekend? 
4.1,-Tonen er nu nog leden van die familie Hospers in Nieuw-.Buirien? 

Als U mij do evrargde in1ichtinen toe zoudt willen zenden met gelijktijdige  op-
gave van de verschuldigde kosten en Uw gironurner,za1 ik e.e.a. onmiddellijk 
per )iro overmaken .of p.r banit,als Lî  dat liever hebtOp deze nanier ga.-.t al-
les vlugger en het spaart extra porti uit(U kent mij niet,rar de heer F.v.d. 
Bosch,van de &BO-bank in Borger wèl. Als U dat nodig mocht vinden,dan kunt 
U van hem wel inlichtingen ovcr mij inwinnen). 
U bij voorba- t dai±nd voor Uw rnedewerkixmg,blijf ik, 

Hoogachtend, 



Ho FABER 

LERAAR WISKUNDE M.O. 

]DEN HELDER, 23 september 1979 
I,ztIs 	 15 1 762 G.P. 
TEL. 02230 - 16423 

postre. 501469 

Beste Mulder, 

Het zit mij de laatste maanden, wat de beschikbare tF betreft, wat tegen. 
In de eerste plaats heb ik nog al wat werk met het samenstellen van het boekje over 
de Fabers; een deel van de tijd, welke ik op het archief doorbreng, wordt besteed aan 
het verzamelen van genealogische en heraldische gegevens betreffende deze klus. 
Overigens heb ik er geen spijt van, want het is boeiend werk, waar leuke contacten uit 
zijn ontstaan. 
Verder heb ik een paar tegenslagen met mip  woning gehad, o.a. lekkage in de afvoer, 
waarbij het toilet en de gang helemaal blank stonden. 
Een ieder, die wel eens een loodgieter nodig heeft gehad, weet , dat het doorgaans 
een heidens karwei is, om er een op tijd bij  te krijgen. 
Omdat ik niet tot het type behoor, dat midden in de rotzooi rustig genealogie kan 
edrijven, ben ik ook hierdoor achterop geraakt. 

Toch wil ik maar eens weer schoon schip maken. 

1 Bijgaande copen9  
Zje aangehecht commentaar van mij. 
Het is misschien een beetje vreemd, dat OS 6 ..A1 er telkens weer bij is. 
Zoals ik al eerder schreef, luen ik bezig, om a.d.hand van dit boek een archief van 
namen rond 1600 uit .S.w, samen te stellen. 
ik bestudeer het dus voor de tweede keer, maar nu zeer grondig, bladzijde na bidzijde. 
Omdat het lezen van het handschrift uit die jaren een vermoeiende bezigheid is, heb 
ik dit werk gedoseerd, dus elke week x bladzijden. 
De rest van de dag ga ik dan verder met de andere boeken uit het rechterlijk archief, 
waarbij ik zo goed mogelijk chronologisch te werk ga en naar het heden toe werk. 
Zo kan het dan gebeuren, dat ik zo nu en dan nog iets in Al vind, wat ik in de eerste 
ronde over het hoofd heb gezien. 
Wat de cpieën uit G6 betreft: speciale aandacht voor Eise en Willem Martens, die voor 
mijn gevoel belangrijk voor de Terwisga-story zijn. 
Tenslotte nog wat uit het Sententieboek D2, waarbij ook weer Eijse Martens. 
Tevens Lammetie Foppedr., een naam, die nog al eens valt en die ook wel eens belangrijk 

-- zou kunnen zijn bij Appelschaster bezit. 
Ook nog iets over ene Eise INilts en over Thoenis Alles/Hantien Hendrijx. 
Alles met elkaar een heel pak, waar je wel weer enige tijd mee vooruit kunt. 
Voor de zoveelste keer vraag ik je echter toch eens in te gaan op door mij bij mijn 
commentaar gestelde vragen; ik krijg zelden of nooit antwoord. 

Allerlei 
Een drietal keren wees ik je op het voorkomen van de naam Wiltinga in Drente. 
In ons laatste telefonisch onderhoud vroeg je mij om een overzicht. 
Hier is het, overgenomen uit het "Repertorium van familienamen, 1963." 
Beilen 	1 	De verdîchtingspunten Dwingelo, Meppel, Nijeveen en Ruinerwold, alle 
Diever 	1 	niet ver van de Friesche grens gelegen, vallen op. 
Dwingelo 	14 	Graag je mening. 
Emmen 	1 
Havelte 	2 	Ook de naam Wilting komt nog vrij veel voor, n.l. 175 x, maar de 
Meppel 	8 	verdichtingspunten, o.a. Dalen met 38 en Sleen met 36, doen 
Nijeveen 	6 	vermoeden, dat deze naam met Wiltinga niets van doen heeft. 
Ruinerwoid 10 
Vledder 	2 



Allerlei : vervolg 
7t_76, zonder copie : Op 7-111654 kochten Jan Lijckles  en Wopke Wopkedr, echtelieden, 

bouwland te Oosterwolde. 

De naam Popke: je merkte eens op, dat deze naam eigenlijk niet O.S.W thuis hoort. 
( ik weet niet meer in verband waarmee). 
Op één van de copleën komt voor de naam Popcke Sinens. 
Verder kwam ik nog tegen 
in Al; Jelte Popkes in 1611 en 1612 
in D2: Popcke Auckes op 28-41650 
in A6; Aucke Popckes op 15-6-1652 

Uit D2, zonder copie: Sprake van Suwart Abeles Terwisga.(2510-1653) 
Hierbij kan Terwisga toegevoegd zijn aan Suwart, maar ook, en 
dat ligt meer voor de hand, aan Abele. 
Maar dan: wie was Abele Terwisga? 

Vraag van mevr. Bournan van het archief: 
een bezoeker had haar gevraagd naar de betekenis van het woord "daken" 
i.v.m. belasting in Ooststellingwerf. 
Volgens haar en die bezoeker kwam alleen "afgegraven dalgrond" in 
aanmerking, maar men had er nog nooit van gehoord, zodat de vraag 
naar mij, snuffelaar in die streken, werd doorgespeeld. 
Omdat ik er ook geen raad mee weet, kom ik maar hij jou te rade. 

- 	 Graag je mening hierover. 

Klaas Wilts 	In ons laatste telefoongesprek vertelde je mij, contact met iemand 
uit het Gooi te hebben gehad, die bezig was met ene Klaas Wilts. 
Je vroeg mij toen gegevens naar je door te sturen. 
Vorige week werd ik opgebeld door ene Bosma(n), als ik het goed 
begrepen heb uit Blaricum, die mii naam had gekregen van iemand, 
waar ik op het archief nog al eens contact mee heb. 
Ook hij zat met Klaas Wilts. Kan dit dezelfde zijn? 
Het bleek, dat wij in verschillende perioden bezig waren, hij in de 
18e en ik in de 17 eeuw. 
Ik heb hem aangeraden het rechterlijk archief geduldig , uitgaande 
van zijn gegevens, in de richting van het verleden door te werken 
en hem de verzekering gegeven, dat hij dan succes zal hebben; omdat 

. de naam Klaas Wilts daar wel garant voor is. 
Mocht je hem echter toch iets willen doorgeven, dan heb ik hier al 
vast iets: 
In het Recesboek O.S.W 0 -A6 9  1651-1662, kwam ik meerdere malen tegen: 
Antie Claesdr. met haar man Baerte Arents en Abele en Wijlt Claes 
zonen, erfgenamen van wijlen Claes Wijits en zijn weduwe Haitie, ook 
Haijcke, op Donckerbroeck. 
Verder heb ik de naam Claes Wi,jlts in 1611 en in 1612 al in mijn naam-
archief. 

Dit was het weer. 
Momenteel ben ik bezig met O.S.W.-A6, Recesboek 1651-1662,,waarvan ik niet veel 
verwacht, maar dat ik volledigheidshalve toch wil doornemen. 
Om deze reden, er,. omdat mijn vrouw en ik er 30 september 2weken tussenuit gaan naar 
de Algarve in Portugal, zal mijn eerstvolgende brief wel eens extra lang op zich kunnen 
laten wachten. 
Na die vakantie (er voor zal wel kort dag worden) hoop ik echter wel iets van jou 
te horen. 

Kosten; 29 x 40 ct.= F11,60 
porto 	 !Z 2  10 

. 	totaal 	F135 7.o 

Met genealogische groeten, 
ook van mijn vrouw en ook aan je vrouw 

H Q Faber cum uxore. 
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10. 

Noten: 
1. G.Iîu].der: Groot-grondbezit in Stellingwerf Oosteynde in de 17de  e. 

18de eeuw.(DrieiT,andeIjjkse Bladen, 1972/1,  blz . 23-38) 
2. G.P.Nulder: Van Ter'zisga tot Willinge Prins.(Groningen,Sasland4974) 
30 W.de Jong: Appelsche.(Fryske Plalaiainrnen No.X,blz.58.-78) 
40 de Wiltîngersraat,die we nu In Appelscha vinden,ligt bp een andere 

plaats.I)e oude Wiltngweg heet nu Oosterse Es. 
5. Boden ende consent; de geijkte uitdrukking in de 17de eeuw.Dit woord 

(ook:gebod) vinden we nog in de Ste11ingierfse &itfruJcking voor 
in overtrouw staan: onder de geboden staan. • De uitfiiikking betekent 
dat gevm:gd wordt om proclamatie )=afkondiging) d.i.bod,en toestemming 
(=consent) voor de verkoop.Als na de vereiste 3 afkondigingen,zowel 
voor de rechtbank als Haan  de  karkedeurelt  geen bezwaren waren binnenge-
komen,was de verkoop gesloten. 

6.De term lid als lengtenat heb ik nergens anders kunnen vinden.De bete-
kenis zal wol te verge]ijkem zijn met andere lengtematen die van ledematen 
of delen daan zijn afgeleid,zoals voet,duim, 

7 niaar was het recht van aanliggenden op eerste koop bij te koop aange-
boden land. 

8. Een rozenobel was een oud Egelese goucLen iaunt,die in Nederland in de 
16de eeuw ook een gangbare munt was. 

90 Zie hiervoor: G.Malder Papisten in Ooststelliw;erf in de l7cIe en 18 e 
eeuw, (Driexi,andelijks e Bladen 1974/1  ,blz . l3l8) 

100 Binne Rintzes. Na het afsluiten van dik arti.el vond ik nog in 
hecesboek Ooststellingwerf 1651-1662 een vermelding van Binne Rintzes 
as "pachter van het gemaelII van Schoterland op -10-1658. 
Hij is dus molenar geweest. 
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Fryske Akacierny - Genealogysk Wurkferbri 
Skriuwer : A. de Vries, It StimJJn 18, 9035 CL Dronryp 
adres na 17 mei. 1980 : 207 BW Drachten,De Nova Cura 12. 

Dronryp, 14 april 1980 

De Heer G. Mulder,Pr.Fred.Hendri.klaan 6 9 Naarden. 

Geachte Heer, 

Margaretha (x N.Eomans),Rourelia en Zipr±ana (x Lelius Veitkamp) 
Suiderhoff,waren ciodaters van Hans Eeri-ranldes S x Jantje L.a.N, 
de laatste dochter van Pier L.a.1. x Grietje Auckes. 
Daniel de Bbek van L.a.N, was een achterkleinzoon van Pier L.a.N. 
en Grietje Auckes. 

Margaretha was eigenares van 5/6 part van een zathe lands etc. 
op 't Ronde,gebr. Karmen Harmens (test.re.E.E.E.8 176). 

Nataras Willem Crans te Dokkurn vond ik in de door U aangegeven ja-
ren (juiste datum jaimer genoeg niet genoteerd) als koper van een 
sathe land te Oldeberkoop van zijn nicht Anna Crans,dochter van 
zijn broer Pierus Crans gehuwd met J.G.Carpenter. 

Ik hebniet naeaan of de v3ornaam Pierius komt uit de familie 
L.aJT.. Mogelijk dat Uw eigen gegevens daarover uitsluitsel geven. 

Notaris Willem Crans was geboren in de jaren 1710/11. Er was ook een 
notaris Hanse Crans te Makkum,eboren 1701/02. 
In het ben van de 17e eeuw woonde er in de stad Gronnen reeds 
een familie Crans. 

Mocht(Jîi te weinig inlichtingen heoben verschaft,op concrete 
vragen als de onderhavige ben ik steeds bereid in te gaan. Overigens 
is mijn tijd beperkt en de a.s. verhuizing zal ook wel bezwaren 
opbrengen. 

Met vr. r., 

- 
A. .deVri 
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