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In het twaalfde deel volgen we Minke Thomas Bouma (London) en haar 
drie zonen Mient, Thomas en Ytsen Bouma. 
 
Berend Mients Bouma werd geboren op 4 juni 1798 te Wouterswoude, als 
zoon van Mient Lammerts Bouma en Swaantje Berends. Hij trouwt op 16 
mei 1824 in de gemeente Dantumadeel met Minke Thomas London, 
(Loudon) dochter van Thomas Thomas London (Loudon) en Ymkjen 
Ruurds. Minke Thomas London was geboren op 25 augustus 1800 
eveneens te Wouterswoude. Het gezin wordt gezegend met drie zonen. 
Als eerste wordt zoon Mient geboren op 26 september 1825, vervolgens 
zoon Thomas op 13 september 1829 en als laatste zoon Ytsen op 24 
december 1833. Allen werden geboren te Wouterswoude. Op 14 september 
1828 wordt in het gezin Bouma te Wouterswoude een levenloos kind 
geboren van het vrouwelijk geslacht. Tijdens de volkstelling van 1829 
woonde het gezin Bouma op het huisnummer 4c te Wouterswoude en was 
Berend Mients Bouma arbeider van beroep. 
In juli van 1834 slaat het noodlot toe wanneer in het gezin Bouma 
plotseling vader Berend Mients Bouma overlijdt, op de jonge leeftijd van 36 
jaar, op 25 juli 1834 te Wouterswoude. Moeder Minke blijft alleen achter 
met de zorg voor haar drie jonge kinderen. 
Het moet als een moedige daad worden gezien wanneer zij in 1857 met 
haar zonen Thomas en Ytsen de stap maakt om te emigreren naar de 
Verenigde Staten van Amerika. Via Antwerpen in België reizen ze met het 
schip de "Benjamin Aymer" naar bestemming New York. Daar zoekt ze 
haar nieuw geluk in de door Ds. H. P. Scholte gestichte vooral Friese 
gemeenschap in Pella, Marion County, in de staat Iowa.  
Over moeder Minke zijn we verder weinig te weten gekomen. In de 
volkstelling van 1860 in Summit Township, Marion County, Iowa vinden 
we haar terug, met de leeftijd van 60 jaar en dat ze geboren was in 
Nederland. Verder ontbreekt van haar ieder spoor, ook de overlijdens-
datum en plaats in mij helaas niet bekend. 
In Pella trouwen wel haar beide zonen Thomas en Ytsen. 
Op 24 maart 1864 trouwen te Pella, Marion County, in de staat Iowa 
Thomas Berends Bouma en Jantze, Jannigje (ook wel Jane genoemd) 
Brewell Bruinekool. Zij was een dochter van Cornelius Jacobsen 
Bruinekool en Hendrikje Annie Stomphorst, en was geboren op 11 oktober 
1844 te Hoevelaken (Nederland). Cornelius Jacobsen Bruinekool en zijn  
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vrouw Hendrikje Annie Stomphorst emigreerden met zeven kinderen in 
1857 naar Pella, Marion County, in de staat Iowa. De zeven kinderen heten 
achtereenvolgens: Hendrik, Jacoba, Trijntje, Jannigje, Hendrika, Jan en 
Pieter. 
Alleen zal moeder Hendrikje het beloofde land niet zien, zij overlijdt tijdens 
de reis en wordt op zee begraven. 
Het gezin Thomas Berends Bouma en Jane Bruinekool wordt gezegend met 
12 kinderen. 
Op 28 mei 1909 overlijdt Thomas Berends Bouma te Killduff, Jasper 
County, in de staat Iowa en op 31 mei 1922 overlijdt Jane Brewell 
Bruinekool te Sully, Jasper County, eveneens in de staat Iowa. 
Thomas Berends Bouma was boer Noordoost van Killduff. 
Thomas overlijdt aan maagkanker en zijn vrouw Jane aan een nierziekte. 
Beiden worden begraven op de Swan Cemetery, Sully, Jasper County, Iowa. 
Graf Thomas Berends Bouma en Jane Brewell Bruinekool en vier 
kinderen Katie, Janie, Annie (1872) en Mary 
 
De volgende twee korte verhalen over Jane Bruinekool, echtgenoot van 
Thomas Berends Bouma willen we u niet onthouden: 
Jane was een tamelijk kleine en opmerkelijke vrouw. Wanneer ze het heft 
in handen nam, was ze één en al vuur. Op een dag voelden zoon Benjamin 
Thomas en één van zijn broers zich nogal wat uitgelaten en daardoor 
geneigd tot het uithalen van kattenkwaad. Moeder Jane had hun 
toegesproken en meerdere keren gewaarschuwd. Vlakbij de plaats waar ze 
aan het spelen waren was een goed gevulde sloot waarin het water 
behoorlijk hoog stond. De beide jongens besloten hun moeder niet te 
gehoorzamen in de hoop dat wanneer moeder hen achterna zou komen zij 
richting de sloot zouden rennen, waarbij ze hoopten dat hun moeder dan 
de achtervolging wel zou staken wanneer zij zou zien dat die behoorlijk vol 
water stond. 
Maar tot hun grote verbazing, wanneer ze opnieuw worden aangesproken 
op hun vervelende gedrag, besluit moeder hen te pakken en vliegt zij achter 
de jongens aan richting de sloot. De jongens waren in de veronderstelling  
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dat wanneer moeder bij de sloot zou aankomen de achtervolging wel zou 
staken. Wanneer de jongens in de sloot springen en hopen dat hun moeder 
hun niet achterna komt blijkt het tegendeel. Ook moeder springt in de sloot 
en vat de beide geschrokken jongens in de kraag. Midden in de sloot trekt 
ze haar pantoffels uit en geeft ze de beide jongens er goed van langs. 
Zo geneest ze haar jongens van het feit dat ze niet met haar liet spotten en 
dat wanneer ze éénmaal had gewaarschuwd het ook menens was. 
Of dit een eenmalig gebeuren is of dat de jongens haar vaker op de proef 
hebben gesteld blijft voor ons een vraag. Een ander verhaal waarin ze haar 
kracht en vastberadenheid toont is het volgende: 
Op een gegeven moment had Thomas Berends Bouma, Jane´s echtgenoot, 
een kleine stier gekocht waar hij erg trots op was. Hij beschouwde zijn 
kleine stier als een waar huisdier. Jane daarentegen moest niks van het dier 
hebben en kon het dier ook niet uitstaan. Regelmatig gebeurde het dat Jane 
moest helpen bij het melken van de koeien en daarbij had ze met haar man 
Thomas afgesproken dat die in dat geval de kleine stier zou opsluiten in de 
schuur. Thomas nam haar woorden niet al te serieus en zodoende gebeurde 
het dat de stier niet altijd was opgesloten terwijl Jane aan het melken was. 
Jane had voor dit geval een ijzeren stang gevonden die ze tijdens het 
melken met haar mee nam het weiland in. 
Op een mooie zomer dag dartelde de stier in het weiland wanneer Jane de 
koeien zou gaan melken. Na een poosje kwam de kleine stier al snuivend in 
de richting van Jane. Jane bedacht zich geen seconde en toen de stier zo 
dicht tot haar was genaderd gaf ze de stier een enorme klap met de stang 
tussen de horens. Ze raakte de stier op een vitale plaats. De kleine stier 
zakte door zijn knieën en viel dood op de grond neer. Thomas zag dit alles 
van een afstand gebeuren en riep met geschokte stem: Oh, wat is er met 
mijn kleine stier gebeurd? Hij keek naar zijn vrouw Jane met een 
verdwaasde blik en riep nogmaals: mijn lieve stier, mijn lieve kleine stier? 
Jane keek hem doordringend aan en zei: je zou hem opsluiten in de schuur 
als ik aan het melken was en daarmee was voor haar het incident gesloten. 
 
          Thomas Berends Bouma en Jane Brewell Bruinekool 
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We hebben de volgende informatie van hun 12 kinderen weten te 
bemachtigen: 
1) Cornelius Case Bouma, hij wordt geboren op 15 september 1866 te Pella, 
Marion County, Iowa. Hij trouwt op 21 september 1892 te Killduff, Jasper 
County, Iowa met Carrie Elizabeth Otcheck, dochter van William Frederick 
Otcheck en Cora Caroline Nesbitt. Zij was geboren in 1875 in Mahaska 
County, Iowa. Helaas heeft het huwelijk niet lang geduurd, want op 16 
maart 1894 overlijdt Carrie Elizabeth Otcheck te Lynnville, Jasper County, 
Iowa. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren genaamd Louis Clifford 
Bouma op 28 juni 1893 te Killduff, Jasper County, Iowa. Op hem komen we 
later terug (zie kind 13). 
Cornelius Case Bouma hertrouwt op 03 mei 1899 in Jasper County, Iowa 
met Nellie May Trafton, dochter van George E. Trafton en Martha E. 
Green. Nellie May Trafton was geboren in 1878/1879 in Iowa. 
Ook dit huwelijk was van korte duur want al de volgende maand overlijdt 
Cornelius Case Bouma op 28 juni 1899 te Richland, Keokuk County, Iowa 
aan hartproblemen. Hij wordt begraven op de Newton Union Cemetery in 
Newton, Jasper County, Iowa. Cornelius Case was boer van beroep. 
Wanneer Nellie is overleden en waar zij is begraven is niet bekend. 
2) Benjamin Thomas Bouma, hij wordt geboren op 20 januari 1868 te 
Pella, Marion County, Iowa. Hij trouwt op 30 mei 1898 te Pella, Marion 
County, Iowa met Nettie Wilhelmina Meno Derrick, dochter van John 
Codbeck Derrick en Sarah A. Hurd. Zij was geboren op 26 december 1870 
te Pierre, Hughes County, in de staat South Dakota. Nettie heeft een link 
met het Nederlandse Koninklijk Huis. Benjamin Thomas Bouma was 
predikant, leraar, uitvinder, patenthouder en minister van beroep. Hij 
overlijdt op 7 januari 1929 te Grinnell,  
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Poweshiek County, Iowa en wordt begraven op de Woodlawn Cemetery te 
Lynnville, Jasper County, eveneens te Iowa. Uit het huwelijk worden twee 
zoons geboren. Robert Thomas op 7 juni 1899 in Hill City, Graham County 
te Kansas en Frank John Bouma op 17 mei 1902 in Lynnville, Jasper 
County te Iowa. 
Na het overlijden van Benjamin Thomas hertrouwt Nettie M. Derrick op 26 
februari 1931 te Newton, Jasper County, Iowa met George W. Sparks. 
Nettie M. Derrick overlijdt op 2 juli 1935 te Lynnville, Jasper County, te 
Iowa en wordt eveneens begraven op de Woodlawn Cemetery te Lynnville, 
Jasper County, Iowa. 
3) Milton S. Bouma, hij wordt geboren op 16 oktober 1869 te Pella, Marion 
County, Iowa. Hij trouwt op 22 februari 1898 te Newton, Jasper County, 
Iowa met Zatima Catherine More, dochter van Thomas More en Isabell 
Bryon. Zij was geboren op 8 oktober 1869 te Killduff, Jasper County, Iowa. 
Op 23 september 1906 overlijdt Milton S. Bouma in Omaha, Douglas 
County, in de staat Nebraska aan TBC. Volgens bronnen was hij procureur 
in Omaha vanaf 20 april 1903 tot zijn overlijden. Hij wordt begraven op de 
Forest Lawn Memorial Park, Omaha, Douglas County, Nebraska. 
Ruim 10 jaar later overlijdt Zatima Catherine More op 13 september 1917 te 
Lincoln, Lancaster County, eveneens in Nebraska. Zij wordt waarschijnlijk 
ook begraven op de begraafplaats Forest Lawn Memorial Park. Op deze 
begraafplaats in Nebraska ligt begraven een meisje met de naam Isabelle R. 
Bouma, begraven op 2 september 1906. Dit is waarschijnlijk een dochter 
van bovengenoemd echtpaar vernoemd naar Catherine haar moeder 
Isabell. 
4) Anna Bouma, zij wordt geboren op 16 juni 1871 te Killduff, Jasper 
County, Iowa. Zij overlijdt op de jonge leeftijd van 1 jaar en 3 maanden op 
16 september 1872 aan difterie. Ze wordt begraven op de Swan Cemetery te 
Sully, Jasper County, in Iowa. 
5) Anna (Annie) Hattie Bouma, zij wordt geboren op 16 augustus 1872 te 
Killduff, Jasper County, Iowa. Het is opmerkelijk dat zij deze naam reeds 
krijgt voordat haar zus Anna (4) is overleden. Vermoedelijk is zij al erg ziek 
geweest en hebben de ouders verwacht dat Anna (4) binnen korte tijd zou 
komen te overlijden. Anna Hattie Bouma trouwt op 19 september 1895 te 
Killduff, Jasper County, Iowa met George Ancle Root/Rood. George Ancle 
Root/Rood is een zoon van Jacob D. Root/Rood en Sarah Jane Slagel en 
werd geboren op 5 september 1866/1873 in Jasper County, in de staat  
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Iowa. Het huwelijk wordt gezegend met de geboorte van zoon Clyde G. 
Root.(op het moment van overlijden van Annie is Clyde 18 maanden zodat 
wanneer men terugrekent hij waarschijnlijk geboren zal zijn in november 
1896). Helaas was ook dit huwelijk van korte duur want op 21/22 april 
1898 overlijdt Anna Hattie Bouma te Sully, Jasper County, Iowa. Ze wordt 
eveneens begraven op de Swan Cemetery te Sully, Jasper County, te Iowa. 
Hoe het George is vergaan is tot op heden niet bekend. 
6) Mary Clara Bouma, zij wordt geboren op 2 november 1874 te Killduff, 
Jasper County, Iowa. Ze trouwt op 11 januari 1899, waarschijnlijk in 
Killduff, met Andrew Pierson Bell, zoon van John Pierson Bell en Amanda 
Jane Oldfield. Andrew werd geboren op 16 maart 1877 te Reasnor, Jasper 
County, eveneens in Iowa. Het huwelijk werd ook gezegend met een zoon. 
Hij wordt geboren op 21 juli 1899 te Killduff, Jasper County, Iowa en krijgt 
de naam Glen Vernon Bell. 
Ook dit huwelijk is van korte duur want op 21 januari 1901 overlijdt Mary 
Clara Bouma te Sully, Jasper County, Iowa. Ze wordt ook begraven op de 
Swan Cemetery te Sully, Jasper County, Iowa. 36 jaar later overlijdt 
Andrew Pierson Bell op 13 juli 1937. Hij wordt begraven op de Palo Alto 
Cemetery vlakbij Newton, Jasper County, Iowa. Deze begraafplaats heeft 
als bijnaam: Wild Cat Cemetery. Uit deze naam mag je afleiden dat er 
waarschijnlijk veel wilde katten op de begraafplaats rondzwierven. Andrew 
was boerenarbeider van beroep. Uit het medisch archief vernamen we dat 
Mary Clara Bouma overleed aan TBC en dat haar man Andrew Pierson Bell 
overleed aan de gevolgen van een hart aanval. 
7) Henry John Bouma, hij wordt geboren op 29 januari 1877 te Killduff, 
Jasper County, Iowa. Hij trouwt op 25 februari 1903 in Newton, Jasper 
County, Iowa met Nellie Edyth Swearingen dochter van James Lewis 
Mansville Swearingen en Emma Louise Lyons. Nellie Edyth Swearingen 
was geboren eveneens te Killduff op 2 mei 1883. Het huwelijk wordt 
gezegend met vijf kinderen: Millicent Augusta geboren 23 augustus 1903, 
Vernon Leroy geboren 21 juni 1905, Emma Leola Marie geboren 1 maart 
1907, Lonney Elmer geboren 30 november 1910 en Nevelle Geraldine 
geboren 12 juli 1915. 
Op 13 december 1919 overlijdt Henry John Bouma te Clarion, Wright 
County, in Iowa. Hij wordt eveneens begraven in Clarion. Henry John 
Bouma was boerenarbeider van beroep. Zijn vrouw Nellie Edyth 
Swearingen overlijdt ruim 40 jaar later op 26 november 1962 te Fort 
Dodge, Webster County, Iowa. Zij wordt begraven op de begraafplaats Fort 
Dodge Memorial Park Cemetery. Ook zij overleed aan de gevolgen van een 
hart aanval. 
8) Katherina Bouma, wordt geboren op 9 maart 1879 te Killduff, Jasper 
County, Iowa. Katherina wordt ook wel Katie genoemd. Katie overlijdt op  
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de jonge leeftijd van 14 jaar op 26 februari 1894 te Sully, Jasper County, 
Iowa. Haar doods-oorzaak is eveneens difterie. Ze wordt begraven op de 
Swan Cemetery te Sully, Jasper County, in de staat Iowa. 
9) Jenneta Bouma, zij wordt geboren op 14 september 1881 te Killduff, 
Jasper County, Iowa. Jenneta wordt ook wel Janie genoemd. Janie overlijdt 
ook op de jonge leeftijd van 15 jaar aan difterie op 5 januari 1897 te Sully, 
Jasper County, Iowa. Ook zij wordt begraven bij haar zusjes die haar reeds 
voorgingen op de Swan Cemetery, Jasper County, Iowa. 
Wat een pijn moet dit zijn geweest voor de ouders om drie dochters aan 
deze ziekte te moeten verliezen. Difterie, ook wel kroep genoemd, was een 
infectieziekte die werd veroorzaakt door een bacterie. Via hoesten werd dit 
vaak van mens op mens over gebracht. Difterie was voordat vaccinatie 
algemeen gebruikelijk werd een van de meest voorkomende doodsoorzaken 
bij kinderen. Hierdoor was het ook geen uitzondering dat er in dezelfde 
huishoudingen meerdere kinderen aan deze ziekte overleden. In de periode 
waarin Katie en Janie zijn overleden kon je gerust spreken van een difterie 
epidemie. In eerdere delen van Groeten uit de Rimboe is deze ziekte al 
eerder ter sprake gekomen. (zie deel 1 - Johannes Viersen overlijdt aan 
boord in 1847, zie deel 2 - Tjitske Postma overlijdt aan boord in 1847, 
doodsoorzaak was in beide gevallen kroep.) 
10) Thomas Elmer Bouma, hij wordt geboren op 14 juli 1884 te Killduff, 
Jasper County, Iowa. Hij trouwde op 28 januari 1913 waarschijnlijk in 
Jasper County, Iowa met Gertrude Mae Smith, dochter van Lewis Smith en 
Jennie Strovers. Zij was eveneens geboren te Killduff, Jasper County, Iowa 
en wel op 25 juni 1890. Het echtpaar kreeg twee zonen. Earl Elmer werd 
geboren op 18 april 1916 en Kenneth Edward werd geboren op 27 mei 1922. 
Thomas Elmer werkte gedurende vele jaren in de cementfabriek in West 
Des Moines. 
Op 14 december 1966 overlijdt Thomas Elmer Bouma in West Des Moines, 
Polk County, Iowa. Hij wordt begraven op de begraafplaats Resthaven 
Cemetery in West Des Moines. Volgens zijn medisch archief is hij 
overleden aan aderverkalking (arteriosclerose). 
Op 26 december 1974 overlijdt Gertrude Mae Smith aan de gevolgen van 
longontsteking in Des Moines, Polk County, Iowa. Ze wordt eveneens  
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begraven op de begraafplaats Resthaven Cemetery bij haar man in West 
Des Moines, Polk County, Iowa. 
11) Elizabeth T. Bouma, zij wordt geboren op 12 oktober 1887 te Killduff, 
Jasper County, Iowa. Zij trouwt op 16 april 1911 met Harry Ara Wingfield, 
zoon van Ira Mullin Wingfield en Nancy Margaret Burton. 
Harry Ara, ook wel Henry Arie genoemd, werd geboren op 21 februari 1886 
te Lynnville, Jasper County, Iowa. Het echtpaar Wingfield wordt gezegend 
met drie kinderen. 
Ira Leroy wordt geboren op 21 oktober 1912, Lola Mae wordt geboren op 17 
juli 1922 en Elizabeth Jane wordt geboren op 11 mei 1925. 
Dat blijdschap en rouw dicht bij elkaar ligt weten we zo langzamerhand 
wel. Elizabeth T. Bouma had wondroos, volgens haar medisch dossier, wat 
haar op diezelfde dag van de geboorte van dochter Elizabeth Jane fataal 
wordt. Na de geboorte van haar derde kind overlijdt Elizabeth T. Bouma op 
dezelfde dag namelijk ook op 11 mei 1925 te Valley Junction, Polk County, 
Iowa. Ze wordt begraven op de Woodland Cemetery in Lynnville, Jasper 
County, Iowa. Twee dagen later overlijdt het dochtertje Elizabeth Jane op 
13 mei 1925 eveneens te Valley Junction, Polk County Iowa. Ze wordt ook 
begraven bij haar moeder op de Woodland Cemetery in Lynnville.  
Harry Ara Wingfield verhuisde naar Des Moines en werkte als 
administratief medewerker bij een groot bedrijf. Hij overleed op 12 januari 
1940 in Des Moines, Polk County, Iowa. Doodsoorzaak was volgens de 
medici een hart aanval. Hij wordt begraven bij zijn vrouw op de Woodland 
Cemetery te Lynnville, Jasper County, in Iowa. 
12) Martha T. Bouma, zij wordt geboren op 16 april 1890 te Killduff, Jasper 
County, Iowa. Op 10 juni 1914 treedt Martha in het huwelijk te Newton, 
Webster County, Iowa met Clyde Baker Brayton, zoon van Alonzo Brayton 
en Hannah Rebecca Haines. Clyde Baker Brayton was geboren te Sully, 
Jasper County, Iowa op 09 april 1888. Het huwelijk wordt gezegend met 
driedochters en een zoon. Francis Lyle geboren op 07 december 1915, 
Yvetta Deloris geboren op 14 september 1918, Loretta Darline geboren op 
15 januari 1922 en Vivian Claire geboren op 07 april 1926. Op 14 mei 1967 
overlijdt Martha T. Bouma te Des Moines, Polk County, Iowa. Volgens haar 
medische rapport had ook zij last van haar hart. 
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Dit schijnt in de familie te zitten omdat meerdere broers en zusters hieraan 
overleden. 
Haar laatste rustplaats is op de begraafplaats Jordan Cemetery in West Des 
Moines, Polk County, Iowa. Clyde Baker was werkzaam in de 
autobandenbranche en later als medewerker bij het locale postkantoor. Hij 
overlijdt op 24 februari 1975 aan een beroerte in Des Moines, Polk County, 
Iowa. Clyde Baker wordt bij zijn vrouw Martha begraven op de Jordan 
Cemetery in West Des Moines, Polk County, in de staat Iowa. 
 
 
 
 
 
Familieportret. 
Achterste rij v.l.n.r. Clyde Baker Brayton, Loretta Darline Brayton en 
Martha T. Bouma 
Voorste rij v.l.n.r. Francis Lyle Brayton en Yvetta Deloris Brayton 
 
 
13) Louis Clifford Bouma, hij wordt geboren op 28 januari 1893 te Killduff, 
Jasper County, Iowa. Hij is de enige zoon uit het huwelijk van kind 1 
(Cornelius Case Bouma en Nellie May Trafton, zie eerder). Hij wordt 
grootgebracht bij zijn grootouders omdat zijn moeder overleed toen hij nog 
maar 6 maanden oud was, en zijn vader overleed toen hij nog maar 6 jaar 
oud was. Hij wordt volgens testament het wettige kind van Thomas 
Berends Bouma en Jane Bruinekool. Hij trouwt op 23 december 1914 in 
Newton, Webster County, Iowa met Grace Elizabeth Chambers, dochter 
van George David Chambers en Mary Adeline Morris. Grace was geboren 
op 19 maart 1894 in Hampton, Franklin County, Iowa. Uit het huwelijk 
worden twee kinderen geboren. Harvey Clifford geboren op 18 augustus 
1918 en Clardena geboren op 28 januari 1925. 
Louis Clifford Bouma wordt een vooraanstaand persoon in Lynnville. Zo 
wordt hij griffier van de stad, maakt deel uit van de gemeenteraad en wordt 
uiteindelijk burgemeester van Lynnville. Verder stond bij bekend als 
iemand die goed kon metselen en sierpleisteren. Louis Clifford Bouma 
overlijdt op 22 maart 1964 te Lynnville, Jasper County, Iowa. 
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Zijn vrouw Grace Elizabeth Chambers overlijdt op 08 mei 1978 te New 
Sharon, Mahaska County, Iowa. 
Louis Clifford overlijdt volgens zijn medisch rapport aan niervergiftiging en 
zijn vrouw Grace Elizabeth aan chronische trombose. 
Beiden vinden hun laatste rustplaats op de begraafplaats Woodland 
Cemetery, Lynnville, Jasper County, Iowa. Tot zover het verhaal van zoon 
Thomas. 
Familieportret voor de boerderij in Killduff, Buena Vista Township, 
Jasper County, Iowa 
Achterste rij v.l.n.r. Elizabeth T. Bouma, Thomas Elmer Bouma, Martha 
T. Bouma en Louis Clifford Bouma  
Voorste rij v.l.n.r. Thomas Berends Bouma en Jane Brewell Bruinekool 
 
En hoe is het zoon Ytsen vergaan? 
Over hem is veel minder bekend. Hij trouwde op 25 juni 1861 te Pella, 
Marion County, in de staat Iowa met Jacoba Bruinekool, eveneens een 
dochter van Cornelius Jacobsen Bruinekool en Hendrikje Annie 
Stomphorst. Zij was geboren op 30 september 1839 in Hoevelaken, 
Gelderland (Nederland). 
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In Amerika boden de zusters Jacoba en Jannigje hun aan als dienstmeisjes. 
Ytsen wordt later in Amerika Isaac genoemd. Het gezin telt drie kinderen 
bij de volkstelling in 1870: Dochter Mary oud 7 jaar, zoon Berend oud 3 
jaar en een dochter Heintje oud 1 jaar. 
In de volkstelling van 1880 zijn ze helaas niet terug te vinden. In 1900 
vinden we ze terug in de staat Nebraska. Hier wordt Isaac Bouma genoemd 
met nog eens twee zonen. Isaac en Henry beiden geboren te Iowa. Ook 
blijkt er nog een zoon geweest te zijn met de naam Cornelius, vernoemd 
naar zijn schoonvader. Het gezin woonde in Plainview, Pierce County, 
Nebraska. Isaac Sr. was boer van beroep. 
Jacoba Bruinekool overleed op 11 juli 1916 te Pella, Marion County, in 
Iowa. Ze wordt begraven op de Oakwood Cemetery eveneens te Pella, 
Marion County, Iowa. De exacte overlijdensdatum van Isaac Bouma Sr. is 
helaas niet terug te vinden (mogelijke overlijdensdatums zijn 21 oktober 
1929 en 21 oktober 1935 beiden in Nebraska, maar we weten niet zeker of 
dit de juiste persoon is). Bovendien worden we geconfronteerd met een 
zekere mevrouw Emma Colson die men in Plainview, Pierce County, in 
Nebraska Mrs. I. Bouma noemt. Zij is geboren rond 1837 en overlijdt op 57 
jarige leeftijd op 16 februari 1894 in Plainview, Pierce County, Nebraska. 
Zij wordt begraven op de Memorial Park Cemetery. Is zij de tweede vrouw 
van Isaac Bouma geweest? Was Isaac Bouma dan gescheiden van zijn 
eerste vrouw Jacoba Bruinekool die vele jaren later overleed in Pella? 
Vragen waar we helaas geen antwoord op hebben gevonden en die voor ons 
een raadsel zullen blijven. 
Als laatste noemen we nog zoon Mient, de oudste van de drie. Hij trouwt 
op 16 mei 1854 in de Gemeente Dantumadeel met Wijtske Pieters Potstra, 
dochter van Pieter Harpes Potstra en Attje Thomas London. Wijtske 
Pieters Potstra was geboren op 28 juli 1825 te Wouterswoude. Het gezin 
wordt gezegend met de volgende kinderen: Minke geboren 19 juli 1855 en 
overleden 24 oktober 1855, Beern geboren 2 november 1856, Attje geboren 
26 februari 1859, Minke geboren 27 november 1860, Pieter geboren 27 mei 
1863 en Thomas geboren 21 juli 1865. 
Hij zal zijn moeder en broers hebben gemist of door eventuele corres-
pondentie hebben gehoord van hun goede omstandigheden want in 1867 
zet ook hij koers naar de Verenigde Staten met zijn vrouw Wijtske en de vijf 
kinderen Beern, Attje, Minke, Pieter en Thomas. 
We vinden het gezin in de volkstelling van 1880 terug in Floyd Township, 
Sioux County, in de staat Iowa. Meindert (Mient) is dan 55 jaar oud en 
weduwnaar. Hij is boer van beroep en dochter Mary (Minke) en zoon 
Thomas wonen bij hem in. Wijtske moet dan zijn overleden maar zowel in 
Marion County als in Sioux County vinden we haar overlijdensdatum niet. 
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Op 5 augustus 1914 overlijdt Meindert of Mient Bouma, waarschijnlijk in 
Pella, Marion County, Iowa. Hij wordt begraven op de Oakwood Cemetery 
eveneens te Pella, Marion County, Iowa. 
Hoe het de kinderen is vergaan is moeilijk te achterhalen. We weten dat 
zoon Thomas in het bevolkingsregister van 1925 van Pella, Marion County, 
Iowa nog leeft en dat hij ongetrouwd is. Hij woonde in een soort 
verzorgingstehuis voor oudere mensen. Het kan ook zijn dat hij daar 
werkte en zodoende daar ook onderdak had. 
Van dochter Mary weten we dat ze trouwde op 1 januari 1883 in Otley, 
Marion County, Iowa met G. W. Barret. Ook over dit echtpaar is geen 
verdere informatie gevonden. 
Hoe het de andere drie kinderen van Mient en Wijtske is vergaan is ook mij 
niet bekend. Tijdens alle speurwerk in Amerika zijn er vele varianten op de 
naam Bouma voorgekomen. We noemen u de volgende namen: Bowman, 
Bouman, Bauma, Boume en Baama. Hierdoor valt het altijd niet mee de 
juiste personen te vinden in de verschillende bevolkingsregisters, geboorte-
akten, overlijdens-akten, huwelijks-akten, begraafplaatsen enzovoort. Ook 
de Friese voornamen zijn in Amerika zo erg veranderd dat het veelal 
zoeken is naar een speld in een hooiberg. Wij hopen wat dit aangaande op 
uw begrip. 
 
Hebt u naar aanleiding van dit verhaal aanvullingen of verbeteringen dan 
hoor ik dat graag. 
 
Mede dank zij de medewerking van onderstaande personen is dit artikel tot 
stand gekomen. 
 
Christy Jay, Gretha Thompson, Pam Sherry, Karen Hanley, Ruth Walsh, 
Wilma Vande Berg, Patti Gaynor, Barbara Van Zante, Linda Ziemann, 
Susan Reese, Marcy Wolf, James Bouma, Joan Carlson, Loretta Darline 
Brayton (allen USA). 
 
(De redactie bedankt auteur Kor Postma voor zijn (12) lezenswaardige 
bijdragen over Friezen in Amerika en hoopt dat hij een nieuw onderwerp 
vindt om over te publiceren in De Sneuper) 
 
 

15 
 
 



KWARTIERSTAAT VAN  
FREERK ABES DE BEER [1875-1926] 
 
Freerk Hans Blom (  
 
Generatie 1 
1 Freerk Abes de Beer arbeider en gardenier, 
geboren op 3.8.1875 te Ternaard en aldaar over- 
leden 13.6.1926. Freerk werd geboren voordat  zijn 
 ouders waren getrouwd en werd door hen  
staande het huwelijk erkend als hun wettige zoon.  
Freerk  trouwde 25.5.1901 te Ternaard [Wd.] met 
Lutske van der Ploeg winkelierse, geboren  
13.11.1879 te Ternaard en overleden op 28.12.1958 te  
Oudebildtzijl.  
Uit dit huwelijk geboren te Ternaard: 
Elisabeth  geb. 12.1.1902 en overl. 3.10.1985  in het Bildt trouwde in 1927  
 aldaar met Rendert Post 
Sijtske geb.26.7.1904 en overl. 13.4.2002 te Dokkum, trouwde in 1929  
  te Wd. met Hans Blom 
 
Generatie 2 
2 Abe de Beer boerenknecht, geboren 12.6.1852 te Ternaard en overleden 
26.9.1911 te Hantum trouwde 3.9.1875 te Ternaard[Wd.] met 
3 Sietske Bergmans geboren 9.1.1849 te Holwerd en overleden 3.11.1919 
te Veendam in het huis van haar zoon Jan agent van politie aldaar. Abe zat 
nog in militaire dienst toen hij “moest” trouwen met Sietske en kreeg van 
de Commandant van het 3e Regiment Infanterie te Bergen op Zoom 
toestemming tot het aangaan van een huwelijk. 
Abe en Sietske waren onvermogend en niet in staat de kosten verbonden 
aan het voltrekken van een wettig huwelijk te betalen aldus het certificaat 
van onvermogen afgegeven door de burgemeester van Westdongeradeel op 
21 Aug.1875.   
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Uit dit huwelijk geboren te Ternaard: 
Freerk geb. 3.8.1875 zie 1 
Aaltje geb. 15.3.1879 overl. 6.8.1879 te Ternaard oud 4 maanden 
Yme geb. 9.4.1880  overl. 13.4.1880 te Ternaard oud 4 dagen 
Aaltje geb. 9.4.1880  overl. 12.4.1880 te Ternaard oud 3  dagen 
Aaltje geb.10.10.1881 overl. 20.1.1967 te Ede[Gld.]trouwde in 1916  
 aldaar met Steven Kuipers  
Grietje geb. 27.5.1883 overl. 7.11.1936 te Hennaarderadeel trouwde  
 in 1904 aldaar met Dirk Stapersma 
Yme geb. 14.6.1884 overl. 17.11.1976 te Bellingwedde trouwde in  
 1914 te Wd. met Geertje Tigchelaar  
Steven geb. 18.3.1886 overl. 13.6.1935 te Veendam trouwde in 1917 te  
 Zundert met Cornelia de Jonge 
Johannes geb. 21.6.1887 overl. 15.7.1951 te Wd. trouwde in 1912 aldaar  
 met Berber Visser 
Rixtje geb. 16.7.1889 overl. 5.8.1889 te Ternaard oud 20 dagen 
Jan geb. 16.7.1889 overl. 5.8.1889 te Ternaard oud 20 dagen  
Jan geb. 23.8.1892 overl. 25.4.1962 te Franekeradeel trouwde in  
 1918 in het Bildt Trijntje Hoogstra 
 
Generatie 3 
4 Freerk Stevens de Beer boerenknecht en gardenier, geboren 
12.9.1813 te Aalsum en overleden 18.3.1889 te Ternaard trouwde 7.3.1842 
te Ternaard [Wd.] met 
5 Grietje Jans Schaafstra dienstmaagd, geboren 7.1.1822 te Ternaard 
en aldaar overleden 17.1.193. Freerk en Grietje verkeerden in armoedige 
omstandigheden en waren buiten staat de kosten verbonden aan het 
voltrekken van een wettig huwelijk te betalen volgens het certificaat van 
onvermogen van 12 Febr.1842 afgegeven door de Grietman van 
Westdongeradeel. Uit dit huwelijk geboren te Ternaard: 
Steven geb. 24.5.1842 overl. 23.12.1912 te Holwerd  trouwde in 1877  
 te Wd. met Maaike van der Ploeg 
Jan geb. 31.03.1844 overl. 14.02.1845 te Ternaard 10 maanden 
Jan geb. 30.10.1846, overl. 13.12.1894 te Wd.1e trouwde in 1869  
 aldaar met Fokeltje Viersen en 2e trouwde in 1879 te Wd. met  
 Antje de Vries 
Gaatze geb. 24.9.1849, overl. 15.6.1940 te Wierum trouwde in 1873 te  
 Wd. met Naenke Tjipkes Poutsma 
Abe geb. 12.6.1852 zie 2  
Gelt geb. 8.6.1855 overl. 19.4.1861 te Ternaard oud 5 jaar 
Ette geb. 19.4.1859 overl. 25.12.1925 te Ternaard trouwde in  
 1885 te Wd. met Ybeltje de Vries  
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Gelske geb. 24.3.1866, overl.16.1.1944 te Groningen Stad trouwde in  
 1889 te Wd. met Tiete Obma. 
6 Yme Haukes Bergmans gardenier te Holwerd, geboren 17.10.1806 
volgens het doopregister van de doopsgezinde gemeente Holwerd en aldaar 
overleden 24.3.1858 trouwde 14.5.1836 te Westdongeradeel met 
7 Aaltje Johannes Stolts naaister, geboren in 1809 te Stiens en 
overleden 10.12.1857 te Holwerd. Volgens de akte van bekendheid van 26 
April 1836 opgemaakt aan de hand van stellige verklaringen van getuigen 
door Douwe Lieuwes Bosch Vrederechter Kanton Hallum werd Aaltje te 
Stiens geboren op 5 Juni 1809 zonder dat van deze geboorte een melding in 
enig publiek register werd gemaakt. Uit dit huwelijk geboren te Wd.: 
Johannes geb. 24.2.1837 overl. 26.4.1887 te Wd. 50 jaar oud ongehuwd 
Richtje geb. 8.4.1838 overl. 29.11.1924 te Wd.trouwde in 1863 op  
 Ameland met Hendrik Lolke Wagenaar 
Antje geb. 10.4.1839 overl. 6.3.1916 te Wd.trouwde in 1872  aldaar  
 met Willem Kornelis Brunia 
Menke geb. 10.8.1840 overl. 9.3.1899 in Het Bildt trouwde in 1866  
 aldaar met Piebe de Grijs 
Hemke  geb. 22.8.1842 overl. 8.9.1842 te Wd. oud 16 dagen 
Jan geb. 23.10.1845 overl. 16.3.1925 te Wd.trouwde  in 1873 aldaar  
 met Tjitske Feikes Wielinga 
Hemke geb. 18.11.1846 overl. 26.1.1921 te Wd.trouwde in 1869 aldaar  
 met Pope Jacobs de Vries 
Sietske  geb. 09.1.1849 zie 3 
Klaas  geb. 28.2.1852 overl.25.6.1852 te Wd.oud 17 weken  
 
Generatie 4 
8 Steven[Stepanus] Freerks de Beer arbeider en gardenier, geboren 
12.8.1786 te Ee en overleden 21.1.1859 te Betterwird trouwde 21.5.1809 te 
Hantum Herv.Gemeente met 
9 Aafke Harmens [van der Ploeg ] geboren ca.1782 te Brantgum en 
overleden 2.8.1828 te Hiaure. Uit dit huwelijk geboren: 
Antje geb. 27.2.1810, Ternaard, overl. 5.8.1882, Od. 72 jr ongehuwd 
Rigtje geb. 24.10.1811, te Ternaard en overl. 19.7.1897 te Grootegast  
 trouwde in 1871 te Dokkum met Klaas de Haan 
Freerk   geb. 12.9.1813 te Ee zie 4 
Harmke geb. 3.10.1815 te Ternaard en overl. 14.8.1870 te Dokkum  
 trouwde in 1852 te Od. Jogchum van der Werff 
Pope geb. 1.4.1817 te Ternaard en overl. 12.2.1886 te Wd.trouwde in  
  1845 te Wd.met Renske Pieters Faber 
Aukje geb. 3.8.1820 te Ternaard en overl. 27.2.1908 te Od.trouwde in  
 1841 met Jan Jans Schregardus 
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10 Jan Bodes Schaafstra slager en timmerman te Ternaard, aldaar geb. 
30.8.1790 en overleden 11.2.1827 trouwde 19.5.1814 te Ternaard [Wd] met 
11 Ettje Harmens Hoekstra boerendienstmeid, geboren 11.8.1791 te 
Ternaard en aldaar overleden 21.4.1870.  
Uit dit huwelijk geboren in de mairie Ternaard: 
Geldt  geb. 15.4.1815 overl. 7.11.1816 te Wd.oud 1 jaar 
Gaatse geb. 17.6.1816 overl. 13.2.1869 teWd.trouwde in 1857 aldaar  
 met Iebeltje Jans Feima 
Gelt geb. 2.3.1819, overl. 26.1.1839 Kampen oud 19 jaar ongehuwd 
Grietje  geb. 7.1.1822 zie5 
Bodes geb. 10.3.1825 overl. 29.8.1868 te Wd.trouwde in 1848 aldaar  
 metAntje Pieters Meulenaar 
Ettje hertrouwde 21.4.1832 te Wd. met Murk Pieters Meter. 
12 Hauke Jans Bergmans verver en glazemaker, geboren 12.10.1772 te 
Holwerd en aldaar overleden 14.7.1812 trouwde 2.11.1800 te Holwerd 
Doopsgezinde Gemeente met 
13 Rixtje Klaazes winkelierse geboren 5.12.1777 te Holwerd en aldaar 
overleden 11.9.1845. Uit dit huwelijk geboren te Hallum:  
Jan geb. 9.2.1801 overl. 10.12.1878 te Wd.trouwde in 1823  
 aldaar met Sjoukje Jans Wiersma 
Klaas geb. 16.1.1804 overl. 27.8.1862 teWd.trouwde in 1824 aldaar  
 met Sijtske Hiddes Koopmans 
Yme  geb. 17.10.1806 zie6 
Menke geb. 24.12.1808 overl. 2.8.1834 te Wd.trouwde in 1834 aldaar  
 met Gerben Willems Hoekstra 
Rixtje hertrouwde 13.5.1813 in Holwerd met Johannes Gerks Bouwma. 
14 Johannes Samuels mr. schoenmaker nam in 1811 Stolts als 
familienaam. Johannes geboren te Stiens en gedoopt 20.5.1781 te 
Leeuwarden overleed 25.11.1861 te Hallum. Hij trouwde 9.7.1809 te 
Lekkum Herv.Gemeente met 
15 Antje Pieters geboren 5.12.1781 te Stiens en overleden 19.7.1862 in 
Ferwerderadeel. Uit dit huwelijk geboren:  
Aaltje geb.5.6.1809  te Stiens vlg. akte van bekendheid zie 7 
 
Generatie 5 
16 Freerk Popes de Beer mr.bakker te Ee en gardenier te Hantum, 
geboren ca.1755 te Tietjerk en overleden 26.2.1843 in Ternaard trouwde 
30.05.1784 te Hantum Herv. Gemeente met 
17 Antje Stevens Rosier dochter van Stephanus Rosier en Jacoba 
Cebaan, geboren 6.1.1759 te Hantum en aldaar overleden 12.10.1813.Uit dit 
huwelijk geboren: 
Pope geb. 14.4.1785 te Ee   
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Steven  geb. 12.8.1786 te Ee zie 8   
Antje geb. 13.5.1788 te Hantum trouwde in 1810 te Dokkum met  
 Hendrik Eiberts. 
Jacoba geb. 8.8.1792 te Hantum en overl. 21.9.1872 te Dan. trouwde in  
 1813 aldaar met Fedde Wygers Feddema 
Djuke  geb. 21.2.1802  te Hantum en aldaar overl. 26.9.1802 
18 Harmen Wybes van Waaxens trouwde 18.5.1777 te Waaxens [Wd.] 
Herv.Gemeente  met 
19 Rixtje Jelles van Brantgum. Uit dit huwelijk geboren: 
Aafke geb. ca.1782 zie 9 
20 Bodes Jans mr. timmerman nam in 1811 als familienaam 
Schaafstra, geboren 25.9.1762 te Ternaard en aldaar overleden 27.6.1838 
trouwde 22.5.1785 te Ternaard Herv.Gemeente met 
21 Grietje Gelts[Gjalts] geboren ca.1766 te Rinsumageest en overleden 
28.8.1840 te Ternaard dochter van Gelt Menzes en Antje Hendriks. Uit dit 
huwelijk geboren te Ternaard: 
Antie  geb. 25.3.1786 overl. 12.8.1854 te Wd. 
Tjitske  geb. 25.5.1788 overl. voor 1795 
Jan  geb.30.8.1790 zie 10 
Gelt  geb. 26.1.1793  
Tjitke geb. 7.12.1795 overl. 31.12.1858 te Wd.trouwde in 1817 aldaar  
 met Bote Gerbens Schoorstra 
Minke geb. 1.10.1798 overl. 20.4.1879 teWd.trouwde in 1820 met  
 Bokke Cornelis Miedema 
22 Harmen Tabes gardenier nam in 1811 als familienaam Hoekstra, 
geboren ca.1753 te Aalsum en overleden 18.12.1830 te Ternaard zoon van 
Tabe Ettes en niet genoemde moeder  
1e trouwde 4.6.1780 te Ternaard Herv. Gemeente met Rixtje Klases 
Helbada overleden voor 1785 
2e trouwde 30.1. 1785 te Ternaard Herv. Gemeente met  
23 Gaatske Jacobs van Ternaard overleden voor 1797. Uit het 2e 
huwelijk met Gaatske Jacobs geboren te Ternaard: 
Sijke  geb. 20.9.1785 overl. voor 1788 
Tabe geb. 1.12.1786 overl. 17.5.1849 te Opsterland trouwde in 1813  
 te Od.met Rixtje Binderts Mellema 
Sijke  geb. 6.11.1788 overl. 17.11.1834 te Wd.oud 45 jaar weduwe  
Ettje  geb. 11.5.1791 zie 11 
Pietje geb. 11.5.1791 overl. 14.1.1820 te Wd. trouwde in 1816 te  
 Od.met Jan Lieuwes Westra 
Adriaantje geb. 18.1.1794 overl. 25.7.1875 te Wd. 1e trouwde in 1819  
 aldaar met Pieter Klazes van der  Woude  en 2e trouwde in  
 1822 te Wd.met Jan Gerbens Feima  
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3e trouwde 23.7. 1797 te Ternaard Herv.Gemeente met Antje Sybrens 
overl. 1.8.1837 te Wd. Uit dit 3e huwelijk geboren te Ternaard : 
Grietje  geb. 12.7.1798 trouwde in 1819 te Wd. met Meelis Djoerds  
 Braak  
Tjerk    geb. 1.7.1799, overl. 25.8.1849 Uithuizen, 50 jaar en ongehuwd 
Tjitske   geb. 14.7.1807 en overl. 12.1.1854 te Wd. oud 48 jaar 
24 Jan Servaeses gedoopt 20.8.1734 te Holwerd trouwde 4.7.1762 te 
Holwerd Herv.Gemeente met 
25 Menke Haukes gedoopt op belijdenis 8.5.1766 Ned.Herv.gemeente 
Holwerd. Uit dit huwelijk geboren te Holwerd: 
Ymkje geb. 10.11.1763  Sytske  geb.28.12.1774 
Johannes geb. 14.4.1766  Ytje       geb.16.1.1777 
Gelske geb. 11.2.1768 overl.02.10.1849 trouwde in 1788 te Holwerd  
 met Gosse Oeges 
Hauke geb. 12.10.1772 zie 12 
26 Klaas Igles van Holwerd trouwde 7.10.1764 te Holwerd Herv. 
Gemeente met 
27 Rixtje Jans uit Blija.  
Uit dit huwelijk geboren:  
Rixtje  geb. 5.12.1777 zie 13 
28 Samuel Erenfryt Stolts[Stolze] overleden voor 1827 trouwde 
15.10.1780 te Hallum Herv. Gemeente met 
29 Aaltje Roelofs [Hopman] geboren ca.1748 te Appingedam en 
overleden 28.8.1827 te Marssum. Uit dit huwelijk geboren: 
Johan geb. 1781, ged. 20.5.1781 te Leeuwarden Ev.Lutherse Gemeente  
 zie 14 
Hemke  geb. 6.12.1783 ged. 21.12.1783 te Wommels/Hidaard Herv.  
 Gemeente 
Wopke geb. 4.1.1786 ged. 29.1.1786 te Dronrijp Herv.Gemeente 
Roelof geb. 26.5.1789 ged. 2.8.1789 te Deinum Herv.Gemeente 
30 Pyter Ypes van Hallum overleden voor 1822 [onder]trouwde 2.5.1767 
te Hallum Herv.Gemeente met 
31 Hycke Johannes dochter van Johannes Romkes en Tjietske Dirks, 
gedoopt 7.8.1740 te Jislum en overleden 15.9.1822 te Nijkerk[Ferw.deel]. 
Uit dit huwelijk geboren te Stiens: 
Lykle  geb. 18.4.1775  
Antje  geb. 5.12.1781  zie 15 
 
Bronnen: 
-Tresoar en Streekarchivariaat NO -Friesland 
-Familiepapieren 
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HOE EEN BIJZONDERE ACHTERNAAM 
VERDWIJNT  
 
Mattie Bruining-Hoeksma (  
 
Door het overlijden van Simon Saterdag op 23 april 2010 is de naam 
Saterdag in de mannelijke lijn verdwenen. Was de beppe van mijn man nu 
maar getrouwd met de verwekker van haar kind, dan was de naam 
Saterdag in stand gebleven. Wat is er gebeurd. 
 
Sjoukje Bruining *23-05-1904 te Harkema - †08-12-1977 te Buitenpost, 
kreeg verkering met Hidzer Saterdag *20-10-1899 te Kollum - †25-09-1971 
te Kollum, timmerman. Uit overlevering is bekend dat de ouders hier niet 
achter stonden wegens het standsverschil. De beide geliefden zouden toen 
gezegd hebben: “Dan zorgen we wel dat we moeten trouwen”. Toen Sjoukje 
echter zwanger raakte, durfde Hidzer toch niet tegen zijn familie in te gaan 
en liet hij haar in de steek. 
Sjoukje kreeg ongehuwd haar kind Rinze Bruining *21-09-1929 te 
Buitenpost - †17-05-1974 te Buitenpost. 14 Jaar later trouwde zij met Jan 
Heins *15-02-1893 - †21-11-1974. Hidzer is nooit getrouwd geweest en 
woonde na het overlijden van zijn broer Sietze *15-10-1895 - †10-01-1933, 
bij zijn schoonzus in. Een zoon van Sietze was de eerder genoemde in april 
overleden Siemen. 
Wat opvalt is het gebruik van de achternaam Saterdag, omdat dit op 
verschillende manieren geschreven werd, ontstonden er ook verschillende 
takken. 
De oudste, door mij ontdekte, stamvader was Hotse Eddes *r1685 – †na 
1724. Wonende te Kollum. Zijn zoon was Jantjen Hotses * r1710 -  † v.1751.  
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Zijn zoon Hotze Jantjens nam in Kollum in 1812 de naam Saterdag aan. Op 
de site van A. Hofstee en op de site van de doopsgezinden van 
Surhuisterveen, vond ik nog oudere voorvaderen tot aan Hotse Aedes, 
geboren begin 1600. Ik heb dit nog niet bevestigd kunnen krijgen of het de 
echte voorvaderen zijn, gezien de voornamen zou het kunnen.  
Waarom de naam Saterdag. Uit bovenstaande akte blijkt dat Hotze op 1 
februari 1812 de naam aannam, dit was op een zaterdag. Is dat de reden 
geweest? Heeft hij daarover trouwens wel overleg gehad met zijn volwassen 
kinderen? Die kregen door hem ook die naam. Vragen waarop nu geen 
antwoord meer is te krijgen. Het is zo dat zaterdag in die tijd ook wel werd 
geschreven als zaturdag en men schreef dingen ook vaak zoals men het 
dacht te horen. Maar de handtekening van Hotse werd dus door de 
ambtenaar niet gecontroleerd op schrijfwijze. 
Uit onderstaande kopie van het archief blijkt dat de ambtenaar het schrijft 
als Zaturdag, terwijl Hotze tekent met Saterdag.  
 
Kollum, deel 1 folio 35 
Saterdag, Hotze Jantjens, Kollum  
Kinderen: Wytske 48, Jantjen 46, Aede 44, Wierum, Aukjen 39, 
Heerenveen, Trijntjen 35, Birdaard  
Kindskinderen: (v. ?) Hotze 8, Kollum, Haring 6, Kollum, Eelkjen 1½, 
Kollum; (v. Aede) Eelkjen 12, Rinske 10, Trijntje 7  
 
Bij het huwelijk van zijn dochter Trijntje in 1816 wordt Hotze ‘Saturdag’ 
genoemd, bij zijn overlijden: Zaturdag. Hij was schoolmeester in Kollum. 
Hotze Jantjens krijgt twee zonen die de familienaam konden voortzetten. 
Aede (Edde) heeft bij zijn overlijden de achternaam Zaturdag. Hij krijgt 
alleen dochters, dus die lijn wordt niet doorgezet. 
Het hangt nu af van Jantjen. Bij zijn geboorte in 1766 heeft hij nog geen 
achternaam. Bij zijn huwelijk ook nog niet, dat is in 1802. Bij het huwelijk 
van zijn zoon Haring is hij: Zaturdag. Bij het huwelijk van zijn dochters 
Eelkje in 1835 en Dieuwke in 1849 is hij Saturdag en zo wordt hij ook bij 
zijn overlijden genoemd. Hij krijgt twee zonen, naast een aantal dochters. 
De oudste zoon Hotze heeft bij zijn geboorte in 1803 nog geen achternaam, 
daarna gaat hij echter steeds door het leven als Zaturdag en hier vormt dus 
de splitsing tussen de verdere afstammelingen. Hij krijgt, voor zover ik 
weet, drie zonen: Jan, Jasper en Jitze die ook verder gaan met de achter-
naam Zaturdag. Zijn nakomelingen komen voor rond Holwerd. 
De tweede zoon van Jantjen is Haring en met hem gaat de Saterdag 
afstamming verder, maar bij hem wordt het op twee manieren geschreven: 
Bij zijn geboorte in 1805 heeft hij nog geen achternaam. Bij zijn huwelijk is  
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het Zaturdag. Bij het huwelijk van zijn zoon Sytze in 1866: Saturdag en zo 
ook bij zijn overlijden in 1888. Haring Jantjes krijgt trouwens 7 kinderen 
van wie hij er vijf naar het graf moet brengen. 
 
I. Haring Jantjen Saturdag, geboren te Dockum op 11 april 1805, 
gedoopt op 12 mei 1805, overleden te Kollumerland C.A. op 4 februari 
1888, zn van Jantjen Hotzes Saterdag en Jetske Harings (Ietske Maayer) 
Hij is getrouwd te Kollum op 16 mei 1834 (1) met Tjitske Romkes 
Meinema, geboren te Buitenpost op 19 april 1809, gedoopt op 4 juni 1809, 
overleden te Gouda op 15 oktober 1847, dochter van N.N. en Sytske 
Romkes Meinema. Uit dit huwelijk: 
1 Jetske, geboren op 16 februari 1835, volgt onder II-a. 
2 Lieuwe, geb. 23 augustus 1836, overl. Kollumerland C.A. 13 februari 1847 
3 Jan, geboren op 7 augustus 1838, overleden op 1 mei 1916. Ongehuwd. 
4 Doodgeboren zoon, geboren op 7 januari 1840. 
5 Sytze, geboren te Kollum op 26 april 1841, volgt onder II-b. 
6 Doodgeboren dochter, geboren op 21 maart 1844. 
7 Sytske, geboren op 22 november 1845, volgt onder II-c. 
Hij is getrouwd te Kollumerland C.A. op 21 augustus 1875 (2) met Gertke 
Fokkes Damstra, geboren op 4 december 1823, dochter van Fokke Annes 
Damstra en Lutske Pieters Sipkema. 
 
II-a Jetske Harings Zaturdag, geboren op 16 februari 1835, overleden 
te Kollumerland op 6 mei 1879, dochter van I. Zij is getrouwd op 7 mei 
1875 met Wytze Jilkes Postma, geboren te Grijpskerk rond 1826, overleden 
na 1879, zoon van Jilke Wytzes Postma en Sjoukje Lubberts Dijkstra. 
Uit dit huwelijk: 
1 Doodgeboren zoon, geboren op 7 januari 1878. 
2 Doodgeboren zoon, geboren op 28 april 1879. 
 
II-b Sytze Harings Saturdag ( met een u in het midden), geboren te 
Kollum op 26 april 1841, overleden te Wittewierum, gem. Ten Boer op 20 
februari 1871, zoon van I. Hij is getrouwd op 13 januari 1866 met Antje 
Symens Bersma, geboren te Rinsumageest op 16 februari 1827, overleden 
op 20 januari 1893, dochter van Sijmen Arjens Bersma en Attje Eelkens 
Kooistra. Uit dit huwelijk: 
1 Siemen, geboren te Kollum op 25 juli 1865, volgt onder III-a. 
2 Tjitske, geboren te Kollum op 25 september 1866, volgt onder III-b. 
 
III-a Siemen Saturdag, geboren te Kollum op 25 juli 1865, overleden 
aldaar op 13 april 1927, zoon van II-b. Hij is getrouwd te Kollum op 12 juni 
1886 met Maaike Hidzers Hiemstra, geboren te Twijzel op 12 november  
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1865, overleden te Kollum op 15 december 1938, dochter van Hidzer 
Pieters Hiemstra en Hiltje Annes Boersma. Bij zijn huwelijk wordt Siemen 
als Saturdag geschreven. In 1895 en 1897 bij zijn doodgeboren zoons: 
Saterdag. Zo ook bij zijn overlijden in 1927. Uit dit huwelijk: 
1 Sietze, geb. Kollum 30 december 1886, overleden 16 november 1893. 
2 Hiltje, geboren te Kollum op 23 oktober 1888, overleden op 14 november 
1918 ( aan de Spaanse griep). 
3 Antje, geb. Kollumerland op 29 november 1890, overl. 17 oktober 1893. 
4 Klaske, geboren te Kollum op 19 maart 1893, volgt onder IV-a. 
5 Doodgeboren zoon, geboren op 15 oktober 1895. 
6 Sietze, geboren te Kollumerland op 15 oktober 1895, volgt onder IV-b. 
7 Doodgeboren zoon, geboren op 13 december 1897. 
8 Hidzer, geb. Kollum 20 oktober 1899, ged. 1899, volgt onder IV-c. 
 
IV-a Klaske Siemens Saturdag (bij geboorte met een u), geboren te 
Kollum op 19 maart 1893, overleden op 7 december 1970 (bij overlijden als 
Saterdag), te Kollum, dochter van III-a. Zij is getrouwd op 3 april 1920 met 
Hessel Heikamp, geboren te Buitenpost op 5 september 1888, overleden op 
15 september 1963, zoon van Jan Jans Heikamp en Wilhelmina Sijbes 
Postma. Uit dit huwelijk: 
1 Maaike. 
 
IV-b Sietze Siemens Saturdag (bij geboorte met een u), geboren te 
Kollumerland op 15 oktober 1895, overleden op 10 januari 1933 (bij 
overlijden als Saterdag), zoon van III-a. Hij was gehuwd met Sijke 
Luinstra, geboren te Kollum op 5 februari 1900, overleden op 6 september 
1961, dochter van Jacob Luinstra en Janke Bulthuis. Uit dit huwelijk: 
1 Janke, geboren op 22 april 1925. 
2 Siemen, geboren op 5 juni 1927, volgt onder V-a. 
 
V-a Siemen Saterdag, geboren op 5 juni 1927, overleden op 23 april 
2010, zoon van IV-b. Hij was gehuwd met Anne Tietsma. Uit dit huwelijk: 
1 Jellie. 
 
IV-c Hidzer Saterdag, geboren te Kollum op 20 oktober 1899, gedoopt in 
het jaar 1899, overleden te Kollum op 25 september 1971, zoon van III-a. 
Bij zijn geboorte werd zijn geschreven met een u, bij zijn overlijden met een 
e. Hij had een relatie met Sjoukje Bruining, geboren te Harkema op 23 mei 
1904, overleden te Buitenpost op 8 december 1977, dochter van Rinze 
Kornelis Bruining en Ankje Willems Bijlsma. (Zij was later gehuwd met Jan 
Heins, geboren op 15 februari 1893, overleden op 21 november 1974.) 
Uit deze relatie: 
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1 Rinze, geboren te Buitenpost op 21 september 1929, volgt onder V-b. 
 
V-b Rinze Bruining, geboren te Buitenpost op 21 september 1929, 
overleden aldaar op 17 mei 1974, begraven aldaar, natuurlijke zoon van 
IV-c. Hij is getrouwd te Buitenpost op 7 mei 1953 met Neeltje Veenstra, 
geboren te Augustinusga op 13 januari 1930, gedoopt aldaar, dochter van 
Jelle Sjoerds Veenstra en Trientje Arkema. (Zij is later getrouwd te 
Drachten op 14 april 1977 met Okke Bosma.) 
3 Jelle, geboren te Buitenpost op 13 mei 1958, volgt onder VI-c. 
 
VI-c Jelle Bruining, geboren te Buitenpost op 13 mei 1958, zoon van V-b. 
Hij is in ondertrouw gegaan te Buitenpost en getrouwd aldaar op 7 juni 
1979, getrouwd te Surhuisterveen voor de kerk met Martje (Mattie) 
Hoeksma, geboren te Surhuisterveen op 20 augustus 1958, gedoopt aldaar 
op 7 september 1958, dochter van Louw Hoeksma en Aafke Postma. 
 
III-b Tjitske Saturdag, geboren te Kollum op 25 september 1866, dochter 
van II-b. Zij is getrouwd op 14 mei 1887 met Lieuwe Bloemsma, geboren te 
Lioensens op 1 augustus 1864, zoon van Pieter Wiegers Bloemsma en Antje 
Lieuwes Bantsma. Uit dit huwelijk: 
1 Pieter, geboren op 9 mei 1888, overleden voor 1895. 
2 Antje, geboren op 20 juli 1892. 
3 Pieter, geboren op 26 januari 1895. 
Hij was gehuwd met Trijntje Bienzes Westra, geboren te Oudwoude rond 
1891, dochter van Bienze Westra en Grietje van der Veen. 
4 Fokke, geboren op 19 mei 1899. 
 
II-c Sytske Harings Zaturdag, geboren op 22 november 1845, overleden 
op 26 april 1903, dochter van I. Zij was gehuwd met Freerk Lammerts de 
Bruin. Uit dit huwelijk: 
1 Doodgeboren zoon, geboren op 24 april 1874, overleden op 24 april 1874. 
 
Ik blijf me afvragen waarom de schrijfwijzen steeds verschillen. Ik heb zelf 
het idee dat Saterdag voor 1900 met een u werd geschreven en na 1900 met 
een e. Op de site van het Meerstens instituut worden de volgende 
meldingen gedaan: 
Saterdag: 1947: 4 in Friesland.  2007: minder dan 5 
Zaturdag: 1947: 24.   2007: 22 
Zaterdag: 1947: 1 in Friesland.  2007: 0 
Saturdag: geen melding 
Voor verbeteringen en aanvullingen:  
Kijk ook op www.mattiebruining.nl 
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ZOEKTOCHT NAAR FAMILIE  
IN DEN VREEMDE 
 
Hetto Zijlstra (  
 

In het voorjaar van 1959 komt mijn ‘verre’ nicht Sieuwke Zijlstra 
onverwacht te overlijden. Zij is de dochter van Jogchum Geerts Zijlstra en 
Paulina Vis, beiden werkzaam in het onderwijs en voor het overlijden van 
Sieuwke reeds overleden. 
In de verklaring van erfrecht, waarin de nalatenschap van Sieuwke Zijlstra 
wordt afgewikkeld, lees ik dat ondanks onderzoek van de behandelende 
notaris, W. Brons, weinig bekend is over een van de erfgenamen. Het gaat 
hierbij om de nazaten van Baukje Jogchums Zijlstra. De contacten met o.a. 
de honorair consul van Argentinië, Ida van Mastrigt, brengen mij in contact 
met een achterkleinzoon van Baukje van der Woud-Zijlstra.  
 

Baukje Jogchums Zijlstra, dochter van Jogchum Geerts Zijlstra en Maria 
(Marijke) Baukes Holwerda wordt geboren op 7 juli 1845 in Niawier. Zij 
trouwt op 13 mei 1880 met Gerrit van der Woud, zoon van Oebele Mients 
van der Woud en Syke Gaatzes Hofman, geboren op 21 januari 1855 in 
Morra. Het gezin vertrekt op 3 juni 1889 naar Argentinië met vier 
kinderen: Oebele, Jogchum, Mient en Geert. 
Uit de Dockumer Courant  van 29 maart 1889: 

 

“Reeds vroeg in de morgen heerste er in ons dorpje een levendige maar 
tevens gevoelvolle beweging. Drie en twintig personen, groot en klein, 
vertrokken van hier naar Zuid-Amerika om in den Argentijnschen 
Republiek den strijd om ’t bestaan, zoo te hopen, onder gunstiger 
omstandigheden te voeren dan ’t hier in de laatste jaren mogelijk was. 
Zoo de kinderen van ouders, broeders en zusters, van betrekkingen en 
vrienden voor zeker voor altijd te zien scheiden om aan gene zijde van den 
Oceaan eene onzekere toekomst tegemoet te gaan. Wie zou dien aanblik 
ongevoelig blijven?” 
 

Enkele maanden later vertrekken uit Morra ook nog Baukje Zijlstra met 
man en kinderen. Vanuit Rotterdam steken zij op 3 juni 1889 met de ss 
Schiedam van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 
de oceaan over en komen op 9 juli 1889 in Buenos Aires aan. De 
omstandigheden op het schip zijn uiterst primitief, waardoor sommigen de 
reis niet overleven. Bij aankomst krijgt men van de Argentijnse regering 
voor vijf dagen kost en onderdak in een van de vele immigratiehotels, 
daarna moet men het zelf uitzoeken. 
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De emigratie naar Argentinië is in 1889 als gevolg van de overtochten, 
betaald door de Argentijnse regering, heel plotseling op gang gekomen. Het 
landbouwgebied in Noordoost Friesland is in de 19e eeuw sterk 
gemoderniseerd. Hierdoor ontstaan grote landbouwbedrijven met veel 
arbeiders. Omdat de grond in het bezit is van een kleine groep ‘grote’ 
boeren, zijn er voor landarbeiders als Gerrit bijna geen kansen. De 
levensomstandigheden van Baukje en Gerrit laten veel te wensen over, de 
behuizing is te klein voor het gezin. Tengevolge van de seizoensarbeid is er 
in de winter geen werk en is het gezin afhankelijk van de bedeling. Gerrit 
zal zijn hoop op een beter bestaan in zijn geboortestreek zijn verloren, hij 
breekt de band met zijn geboortestreek en het gerucht van beter betaald 
werk, van gunstiger levensvoorwaarden, zullen hem hebben doen besluiten 
te vertrekken naar een ver en vreemd land. 

ss Schiedam 
 
Na de overtocht in 1889 naar Buenos Airos vestigen Gerrit van der Woud 
en Baukje van der Woud-Zijlstra zich, samen met hun kinderen Oebele, 
Jogchum, Mient en Geert op de Nederlandse pampa Tres Arroyos. In dat 
jaar vestigen zich rond de zestig Friese en Groningse gezinnen in de kolonie 
Micaela Cascallares. Het is zeer aannemelijk dat ook Gerrit en Baukje zich 
er vestigen. Daar wordt nog een dochtertje geboren, Maria.  
Drie jaar later wordt de kolonie opgeheven en worden de families verdeeld 
over de twee andere kolonies op de pampa, La Hibernia en La Colina. 
Inmiddels weet ik uit contacten met nazaten van Gerrit van der Woud en 
Baukje Zijlstra het volgende: 
 
Oebele van der Woud wordt geboren op 23 april 1881 in Morra, 
Oostdongeradeel en is getrouwd als Julio Fanderwud met Dolores 
Carballeda in Argentinië. Zij krijgen een zoon, Miquel Fanderwud, 
onderofficier in het Argentijnse leger. 
Jogchum van der Woud, geboren op 23 maart 1883 in Morra, 
Oostdongeradeel 
Mient van der Woud, geboren op 15 november 1884 in Morra, 
Oostdongeradeel 
Geert van der Woud, geboren op 2 juni 1887 in Morra/Oostdongeradeel 
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Maria van der Woud, geboren na 3 juni 1889 in Tres Arroyos, 
Argentinië. Maria van der Woud (Fanderwud) krijgt een zoon, Alejandro 
uit de relatie met een Argentijn die zijn zoon nooit voor de wet heeft 
erkend. Alejandro wordt geboren in het jaar 1905/1906. Maria overlijdt als 
haar zoon 9 jaar oud is aan tuberculose en hartproblemen (1915). Alejandro 
wordt daarna opgevoed door zijn grootmoeder Baukje van der Woud-
Zijlstra (Fausta Fanderwud-Zijlstra). Uit onderstaand verhaal kan worden 
opgemaakt dat haar man Gerrit van der Woud (Fanderwud) dan al is 
overleden. 
 
Geschiedenis van Alejandro Fanderwud, zoals opgetekend door Ruth 
de Amstutz en wordt verteld door Samuel en Vera Barnes. 
 
“Samuel en Vera Barnes komen in 1920 naar Argentinië en vestigen zich 
in Saladillo, een stad in het zuidwesten van de provincie Buenos Aires. Zij 
zijn de eerste zendelingen die zich in dit deel van Argentinië vestigen. 
Wanneer zij daar enkele weken wonen, krijgen zij bezoek van een vrouw 
die vergezeld is van een jongen. De vrouw vertelt: “Ik kom oorspronkelijk 
uit Holland. Dit is mijn kleinzoon. Ik ben protestants. Ik had een mooie 
dochter die uit liefde voor een Argentijn viel en uit die relatie is een jongen 
geboren, mijn kleinzoon die nu 14 jaar oud is. Toen hij 9 jaar oud was 
stierf mijn dochter aan tuberculose en uit verdriet. De vader van de 
jongen heeft zijn zoon nooit gezien, hij erkende zijn zoon niet voor de wet. 
Daarom neemt mijn kleinzoon Alejandro mijn familienaam “Fanderwud” 
aan. 
 
“Este es mi nieto. Yo soy protestante. Tuve una hermosa hija que se 
enamoró de un argentino y de esa relación nació este niño, mi nieto, que 
ahora tiene 14 años. Cuando él tenía 9, mi hija murió de tuberculosis, con 
el corazón destrozado. El padre del muchacho nunca vino a ver a su hijo, 
ni tampoco lo reconoció ante la ley. Por lo tanto, Alejandro lleva mi 
apellido: Fanderwud.” 
 
Fausta (Baukje) zegt niet meer te weten hoe in leven te blijven. Alejandro 
zoekt werk en vindt dat in een van de staalfabrieken van de stad, maar 
het verdiende geld brengt hij niet mee naar huis.  
Het huis van het echtpaar Barnes biedt onderdak aan Fausta en haar 
kleinzoon. Er wordt een ijzeren bed met matras gekocht voor Fausta, voor 
haar kleinzoon komt er een veldbed. Alejandro werkt hard en is maar 
weinig meer thuis. Hij weigert nog langer de bijeenkomsten van de eerste 
protestantse gemeente bij te wonen en gaat ook niet meer naar de 
zondagsschool. Fausta, verdrietig door de weigering van haar kleinzoon,  
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vraagt aan de gelovigen van de gemeente om voor haar kleinzoon te 
bidden. Volgens de overlevering bekeert Alejandro zich en vertelt het 
zendelingenechtpaar dat wanneer hij een keer op straat loopt, hij een 
stem hoort. Die stem zegt hem dat hij geroepen wordt om het evangelie te 
verspreiden. Ondanks zijn jonge leeftijd en ondanks bezwaren van de 
zendelingen gaat hij in 1922 aan het door het echtpaar opgericht Bijbels 
Instituut in Azul studeren. Hij studeert daar twee jaar, maar merkt dat 
door zijn jonge leeftijd hij niet kan afstuderen. 
Hij wordt op de proef gesteld en wordt uitgezonden naar Puán wat nog 
geen zendingsgebied is. Hij verblijft daar twee jaar en veel mensen sluiten 
zich aan bij de evangelische gemeenschap. Na twee jaar keert hij terug 
naar Azul en studeert af aan het Bijbels Instituut. Hij trouwt met Maria 
die ook aan het Bijbels Instituut heeft gestudeerd en samen krijgen zij vier 
kinderen: Ruben (†2010), Raul, Walter (†2004) en Guilfredo Julio. 
 

Raul (l), Guilfredo Julio(r) en zittend Ruben Fanderwud (Van der Woud) 
 

Zij worden uitgezonden naar Chili, Peru en Ecuador. Hij keert later met 
zijn vrouw en kinderen terug naar Argentinië, naar de stad Saladillo. 
Alejandro is 32 jaar zendeling en voorzitter van de Argentijnse 
Evangelische Gemeenschap in het district Buenos Aires. Hij wordt 
opgevolgd door zijn zoon, dominee Guilfredo Julio Fanderwud”. 
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Guilfredo schrijft aan mij dat hij zijn oom Julio (Oebele) nog heeft gekend. 
Julio Fanderwud is in Argentinië met Dolores Carballeda getrouwd. Uit 
het huwelijk wordt een zoon geboren, Miquel en die later onderofficier 
wordt in het Argentijnse leger. 
Ruben Fanderwud wordt in 1928 geboren en twee jaar later ziet Raul 
Fanderwud het levenslicht. 
Walter Fanderwud, de derde zoon van Alejandro en Maria overlijdt in 
2004.  
Guilfredo Julio Fanderwud is de jongste van de vier zonen. Hij trouwt 
en uit dit huwelijk wordt Alejandro Fabian geboren, getrouwd met Griselda 
Mabel en inmiddels vader van vier zonen; Martin Andres, Esteban David, 
Mateo en Agustin Fanderwud. 
 
P.S. Tot bovengenoemde familie Zijlstra behoort ook redactielid en 
webmaster Hans Zijlstra. 
 
 

GRAAF MACCHETTI TOCH IN BOLSWARD ? 
 
Enkele reacties op dit artikel wijzen in de richting van Bolsward, zoals 
trouwens ook al genoemd in het betreffende artikel (De Sneuper 99, bl.263) 
 
Uit: Quaclappen 1600-1612, te vinden op 
http://images.tresoar.nl/download/quaclappen1600-1612.pdf 
 
Cuser (?) de Machettis, tafelhouder te Bolsward, impt CONTRA Johannes 
Bonifacius 
 
Verder was er een discussie tussen ons lid Klaas Pera en Menno van der 
Hauw over de ook in het artikel genoemde Sibrant Siccama, buurman van 
Macchetti. Deze Sibrant Siccama woonde duidelijk in Bolsward, dus alweer 
een aanwijzing dat Macchetti echt in Bolsward gezocht moet worden: 
 
Hallo Menno, de onderstaande informatie vond ik op internet. Vooral 
Google Books is een heel belangrijke bron, als je mensen zoekt van heel 
lang geleden. In het Latijn werd hij overigens Sibrandi Tetardi Siccama 
Bolsverdiani genoemd. Volgens A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's, 
[Kortenhoef 1973], nr. 809, blz. 390-391, was hij eigenaar/bewoner van 
een huis op de Dijlakker tegenover het stadhuis, waar thans de RK kerk en 
pastorie staan (wijk C nr. 294); op de stoeppost en de graven stond het 
wapen (opmerking van mij: dit zal in Bolsward geweest zijn) Klaas Pera. 
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TEGELTABLEAU UIT EEN  
MODDERGATSTER VISSERSWONING 
 
Paul Hillebrand, Moddergat (  
 
Wie Moddergat bezoekt, brengt steevast ook een bezoek aan het 
streekmuseum “'t Fiskershúske”. Vooral in het bewaard gebleven interieur 
van één van de vissershuisjes kunnen bezoekers de sfeer van destijds goed 
ervaren.  
Zo overkwam het ook ons in 2006 als nieuwbakken bewoners in dit 
historische buurtschap. Eerst het museum bezocht en zo stonden we in de 
woonkamer van een vissersgezin uit begin 1800. Dubbele bedsteden met de 
bijbehorende bedsteebankjes, traditioneel beschilderd. De kasten met 
servies en met kleding: doodshemden (iedereen had het blijkbaar al klaar 
liggen voor het geval dat) en waterdichte kleding voor zowel man als vrouw, 
van een kwaliteit stof die nu niet meer te vinden is. Het wiegje voor het 
“popke”, de tafel met alledaagse spulletjes en natuurlijk de vuurplaats, 
waar dagelijks de warme maaltijd werd bereid. Een schouw, waar oor-
spronkelijk een open vuur brandde, veelal met een rookkast erboven om vis 
of vlees te conserveren. De hele kamer betegeld met Friese bloementegels 
en natuurlijk ook de schouw. Deze werd extra opgetuigd met pilastertegels 
aan beide kanten, Friese sterren en een scheepstableau in het midden 
boven de schouw. Hier is het een kofschip van twaalf tegels, gemaakt door 
Evert Hansen Koetsier (1769-1816) in de plateelbakkerij te Harlingen. 
 
Toen mij duidelijk werd, dat in ons huis de schipper van de in 1883 vergane 
blazer WL 1 “De Vrouw Trijntje” heeft gewoond, ben ik op zoek gegaan 
naar oude Friese bloementegels om daarmee het huis de sfeer van destijds 
enigszins terug te geven. Dat lukte zonder al te veel moeite, maar het 
vinden van een origineel scheepstableau was minder eenvoudig. Tot twee 
jaar geleden, toen een Friese tegelverzamelaar mij een foto stuurde van een 
scheepstableau van negen tegels. Maar deze afbeelding kende ik! Het 
tableau staat afgebeeld op de voorzijde van het boekje "Vissers van Wad en 
Gat", geschreven in 1964 door S. J. van der Molen. Hij vermeldt daarbij, 
dat het om een scheepstableau gaat uit een Moddergatster vissershuis! 
Mooier had ik het mij niet kunnen voorstellen, dus zult u begrijpen, dat het 
tableau na korte tijd in Moddergat is teruggekeerd. 
Maar nu drong zich de vraag op: in welk vissershuis heeft het tableau 
oorspronkelijk gezeten? Navraag bij ouderen in het dorp leverde wel 
informatie op. Zo wist Louw Vanger (*1929) dat er in Klaskes Húske een 
dergelijk tableau had gezeten. De tegels belandden in een kistje op de 
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Meindert Jans Vogelzang (1761-1819), scheepstableau met kofschip, ca 
1790-1795 
 
vliering en werden uiteindelijk door een plaatselijke handelaar voor fl 80,-
gekocht. De Friese bloementegels gingen mee voor 10 ct per stuk. Ook in 
het huis Reddingsboatreed 10, waar Louw in de oorlogsjaren woonde, zat 
een dergelijk tableau. Geen van beide was het besproken tableau, want het 
antwoord kwam uiteindelijk van Gerie de Jong (*1945), die het tableau 
herkende uit haar kinderjaren. Zij woonde met haar ouders op 
Reddingsboatreed 6, een vissershuisje gebouwd in 1796 door de zeilmaker 
Jacob Pieters Dijkstra. Gerie wist zich nog details te herinneren zoals het 
kleine scheepje op de achtergrond. Elke week nam haar moeder de tegels af 
met een doek. Maar na zo'n 150 jaar was men wel wat uitgekeken op al die 
blauwe tegels op alle muren, van de vloer tot de plafondrand zaten ze. Een 
schilderijtje ophangen was lastig. Maar toch is dat gebeurd: twee spijkers 
boven het tableau in de voeg geslagen en een prentje over het 
scheepstableau heen gehangen. Gelukkig heeft het geen schade aan de 
tegels opgeleverd. 
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Reddingsboatreed 6, bouwjaar 1796 
 
Rond 1955 zijn alle tegels toch uit het huis verwijderd. Handelaar Wietse 
Vogel uit Paesens gaf fl 80,- voor het tableau en liet er door timmerman 
Zijlstra uit Anjum een hardboard wand voor in de plaats zetten. Zo kon er 
een leuk behangetje worden uitgezocht en kreeg het interieur een meer 
eigentijds uiterlijk. De enige tastbare herinnering was een krantenknipsel 
waar hun scheepstableau bij afgebeeld stond. Gerie de Jong had het 
jarenlang bewaard en het afgestaan aan de nieuwe eigenaars, die het huis 
nog altijd recreatief bewonen. Bij navraag bleken zij het inderdaad te 
hebben gekregen, maar geen idee waar het knipseltje gebleven is. Tot op 
heden is het nog niet boven water. 
Maar toch ontbrak nog de volledige zekerheid of ons tableau uit dit huis 
afkomstig was, want in Harlingen werden deze tableaus rond 1800 
geregeld gemaakt met behulp van een “spons”, een kartonnen mal 
waarmee de contouren konden worden aangebracht op de tegels. Het 
Scheepvaart-museum in Sneek bezit meerdere scheepstableaus die 
duidelijk van deze zelfde spons afkomstig blijken. 
 
De zekerheid over de authenticiteit van dit tableau kwam uit onverwachte 
hoek. Het digitale archief van De Leeuwarder Courant blijkt de oplossing te 
kunnen bieden. De krant van 11 september 1953 publiceert een artikel van 
S J van der Molen over de visserij in Friesland in 1812. Mét de afbeelding 
van het besproken scheepstableau! 
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MEDEDELING 
Mijn naam is Peter Knijn, van Peter Knijn Multimedia, misschien hebben 
wij al eens eerder contact gehad. Ik wil u graag attenderen op de nieuwe 
website http://www.smalfilms.nl. Op deze website kunt u historische films 
bestellen van diverse dorpen zoals ze waren in de jaren 50-60-70. Wij 
hebben in de loop der jaren enkele tientallen originelen verzameld en op 
dvd gezet. Neem gerust een kijkje, wellicht staat er iets van uw gading 
tussen. Misschien zijn er mensen bij uw historische vereniging 
geïnteresseerd. http://www.knijn.nl 
 
 

35 
 
 



GEDENKSTEEN BOVEN INGANG  
HERVORMDE KERKGEBOUW TE NIAWIER 
 
Jan Walda  
 
Kortgeleden heeft het gebouw der voormalige Ned-Herv-Kerk te Niawier 
een schilderbeurt buitenom gekregen. Deze klus werd geklaard door het 
plaatselijke schildersbedrijf Joh. Scheepstra te Niawier.  
Het kerkgebouw met de toren is uit het jaar 1678 en is gebouwd op de 
fundering van een eerder kerkgebouw. Er was eerder in de tijd, op korte 
afstand van dit kerkgebouw gelegen, klooster Sion nog aanwezig (1185-
1590). Daarvan is bekend dat de plaatselijke pastoor, 'drie dagen in de 
week, cost en bier bekwam uit de kelnerie van het klooster convent, 
benevens twee wagens turf per jaar'.  
Met de verfbeurt van de goten en de raam- en deurpartijen kregen de twee 
gedenkstenen eveneens een opknapbeurt. Een inwoner van het dorp, die 
naast het kerkgebouw woont, maakte ons erop attent dat de wapensteen 
boven de ingang wel een tekst vermeld, maar het bijbehorende familie 
wapen werd niet in de bijbehorende kleuren weergegeven. Desgevraagd 
willigde de kerkenraad het verzoek in, om te trachten deze ook te 
achterhalen. Na enig speurwerk op het Streek-archivariaat te Dokkum in de 
familiewapenboeken, werd duidelijk dat het hier ging om het wapen van de 
familie Bosman o.a. secretaris van de Grietenij Oostdongeradeel.  
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Desgevraagd deelde de voorzitter van het Genealogysk Wurkferban van de 
Fryske Akademy, de heer P.F.Visser, voorheen burgemeester van 
Kollumerland c.a. en daarvoor van de v.m. gemeente Westdongeradeel, dat 
bedoeld wapen voorkomt in het Genealogysk Jierboek 1993 nummer 9, 
uitgegeven door de Fryske Akademy.  
Dit alles heeft er, na overleg, toe geleid dat op het wapenschild de juiste 
kleurstelling weer opnieuw zal worden aangebracht. De z.g. dekschilden 
zilverkleurig met goudkleur knoppen en groene flanken. Het familiewapen 
zelf is in twee helften, waarvan de z.g. keper de kleur zwart heeft gekregen. 
Het wapenschild is goudkleurig waarbij de drie helmen een zilverkleur 
kregen en iets naturel. Ook de drie vogels in detail een lichte zilverkleur, en 
ten slotte de z.g. schildvoet in groen met een vis embleem in een rode kleur. 
De volledige teksten worden hierbij genoemd, als eerste die onder de 
wapensteen is vermeld. 
A. 1678 DE 19 April HEFT CORNELIS BOSMAN DE SOON VA' DE 
SECRETARI BOSMAN DEERSTE STEEN GELEIT AEN dese KERK. 
De steen hiernaast, die voorheen zandkleurig was, heeft nu ook een witte 
ondergrond gekregen, waardoor de tekst duidelijker is te lezen. Hierbij 
ontbrak de voornaam van ‘ENDRICKS’ mogelijk is deze er eerder afgekapt.  
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Ook hier kwam na enig speurwerk aan het licht dat vrij zeker CLAES 
HENDRICKS hiermee is bedoeld. 
 
 
Op een van de herontdekte zerken bij de binnen-restauratie van het kerk-
gebouw in het jaar 1997 (nummer 6) staat vermeld dat Anno 1693 de 
Eersame CLAES Hendricks in de Here is ontslapen, oud sijnde 44 jaren 
ende leit alhier begraven. Ook hiervan is het wapenschild afgehakt. Vrij 
zeker is dit de naamgever van de tweede gedenksteen, die mogelijk een van 
de v.m. kloosterboerderijen van Sion bewoonde. De volledige tekst luidt: 
CLAES HENDRICKS, als meede opsicter end cometeerde geweest van 
deese Kerck ende hij heeft die helft va dit BOOVENDACK vereert van dit 
gebow. 
Ook deze gedenksteen, mogelijk een herinnering aan een belangrijke gift 
aan geld, is weer duidelijk in beeld gebracht waarbij de oorspronkelijke 
tekst weer een belangrijke bijdrage levert aan de geschiedschrijving van het 
oudste nog bestaande gebouw in het dorp Niawier. 
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GEERT PIETERS VAN PRINS 
 
Klaas Pera (  
 
Geert Pieters van Prins wordt geboren op 19 juli 1752 te Birdaard als zoon 
van Pijter Piers en Yttie Geerts. Hij wordt gedoopt op 17 september 1752 te 
Birdaard. Geert Pieters van Prins trouwt op 9 mei 1779 te Rinsumageest 
met Aukje Sipkes Hoekstra, geboren in 1760 te Burum als dochter van 
Sipke Harkes en Antje Durks. Aukje overlijdt op 6 augustus 1802 te 
Grootegast. Dhr. Prins is huisman (= vrije boer) en landbouwer te 
Optwijzel, onder Driesum.  
 
Uit het boek "Het Kollumer Oproer" van B. K. van der Veen blijkt, dat 
"Geert Pieters Prins" in 1797 een actieve en leidinggevende rol heeft 
gespeeld bij een oranjegezinde opstand tegen de Franse bezetter. Geert 
Pieters Prins houdt zich op in het gezelschap van Johan Christiaan 
Sperling, een andere leider van de opstand. Prins lijkt op te treden als diens 
rechterhand en PR-man. Geert Pieters van Prins zorgt er voor, dat zoveel 
mogelijk mensen worden gemobiliseerd voor de opstand. Voor die groep 
opstandelingen fungeert hij als leider en aanvoerder. 
 
Op 15 maart 1797 wordt een opsporingsbericht verspreid door het 
Nedergerecht te Lemsterland. Er worden enkele personen gezocht, die op 4 
en 5 februari 1797 hebben deelgenomen aan het Kollumer Oproer. Er staan 
27 verdachten op de bijgevoegde lijst. Onder hen bevindt zich ook "Geert 
Pieters (van) Prins uit Optwijsel". Hij is echter, vermoedelijk zonder vrouw 
en kinderen, al naar Grootegast in het Groningse Westerkwartier gevlucht. 
In die provincie kunnen Friese opstandelingen niet worden vervolgd. Hij 
wordt uitgeschreven uit de kerkboeken, en in een akte van verkoop van het 
nedergerecht Achtkarspelen (1798), wordt Geert Pieters van Prins, 
wonende te Grootegast, aangeduid als "verkoper van 4 pondenmaten 
greidland, gelegen te Buitenpost".  
 
In 1799 koopt hij te Grootegast een huis (waarschijnlijk een boerderij) met 
schuur en landerijen: "Groninger Archieven: Toegangsnummer: 659. 
Archieftitel: Inventaris van de collectie Tonckens, 1671-1860 13 Akte van 
verkoop door Jan Eppes Kooyma en Antje Garmts, e.l., aan Geert Pieters en 
Aukjen Sijpkens, e.l., van een behuizing en schuur met beklemming van 44 
grazen land, staande en gelegen te Grootegast, doende jaarlijks tot vaste 
huur aan Sipke Halbes en consorten 100 gulden, 22 februari 1799.”  
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In 1802 overlijdt zijn eerste vrouw Aukje Sipkes Hoekstra. Op 6 augustus 
1802 ontvangt de diaconie te Grootegast voor de begrafenis van Geert 
Pieter's vrouw een bedrag van 1 gulden en 18 stuivers en voor een zwart 
laken 11 stuivers. Op 22 mei 1803 trouwt Geert Pieters van Prins te 
Grootegast/Doezum met zijn tweede vrouw Harmke Alberts Bats, geboren 
in 1777 te Noordwijk als dochter van Albert Hollewijns (Hollewien) Bats en 
Renske Clasens Roelofs. Zij is gedoopt op 14-12-1777 te Marum. Harmke 
Alberts Bats overlijdt op 2 oktober 1859 te Doezum. Geert Pieters van Prins 
overlijdt op 28 mei 1833 te Doezum, gemeente Grootegast, op huisnummer 
103 a/b/c. 
 
Bronnen: 
1. Rootsweb (Taeke van der Ley) 
2.  "Het Kollumer Oproer" van B. K. van der Veen, Skipper Publishing 
3. http://www.schripsema.nl/parenteel/d2.htm  
4. informatieboek Nedergerecht te Lemsterland, invoerno. 3, bldz 10, RA 

3361/1 
5. www.tresoar.nl  
6. www.allegroningers.nl 
7. parenteel Pyter Piers (A. Prins) 
8. Kwartierstaat Geert Pieters van Prins (Truus Pera) 
 
 
 
 

Kwartierstaat van  
Geert Pieters van Prins 
 
Generatie 1 (kind) 
 
1 Geert Pieters van Prins, geboren op 19-07-1752 in Birdaard. Hij is 
gedoopt op 17-09-1752 in Birdaard. Geert is overleden op 28-05-1833 te 
Doezum, huisnr. 103 a/b/c. 
Geert: (1) trouwde op 09-05-1779 in Rinsumageest  met Aukje Sipkes 
Hoekstra, geboren in 1760 te Burum, dochter van Sipke Harkes en Antje 
Durks. Aukje is overleden op 06-08-1802 in Grootegast. 
(2) trouwde op 22-05-1803 in Grootegast en Doezum met Harmke 
Alberts Bats, geboren in 1777 te Noordwijk, dochter van Albert 
Hollewijns (Hollewien) Bats en Renske Clasens Roelofs. Zij is gedoopt op 
14-12-1777 te Marum. Harmke is overleden op 02-10-1859 in Doezum. 
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Generatie 2 (ouders) 
2 Pijter Piers, geboren op 04-02-1716 in Birdaard, Ferwerderadeel, 
Friesland. Hij is gedoopt op 05-02-1716 in Birdaard. Pijter is overleden in 
1770 te Rinsumageest (huisnummer 8). Hij trouwde in 1745 met  
3 Yttie Geerts, geboren op 20-02-1720 in Oudkerk Nieuwland, huisnr. 8. 
Zij is gedoopt op 24-02-1720 in Oudkerk. Yttie is overleden in 1780 te 
Rinsumageest, huisnr. 8. 
 
Generatie 3 (grootouders) 
4 Pier Abeles, geboren omstreeks 1695. Pier is overleden omstreeks 1725. 
Hij trouwde omstreeks 1715 met  
5 Aagtje Pijters, geboren op 18-03-1694 in Rinsumageest, Dantumadeel, 
Friesland. Aagtje is overleden na 1731, minstens 37 jaar oud.  
 
6 Geert Allerts. Geert is overleden.  
Hij trouwde met 
7 Trijntje Gosses. Trijntje is overleden.  
 
Generatie 4 (overgrootouders) 
8 Pieter Pieters, geboren omstreeks 1633. Pieter is overleden.  
Hij trouwde op 25-09-1653 te Dantumadeel met  
9 Saeck Dirks, geboren omstreeks 1633. Saeck is overleden.  
 
Voor verdere gegevens van de familie Van Prins zie mijn website: 
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmantel/ 
 
Naschrift: 
Eén ding heb ik niet vermeld in mijn verhaal over Geert Pieters van Prins, 
omdat ik daar zeer grote twijfels bij heb: 
 “In augustus 1802 klopte hij bij de diaconie in Groningen aan om geld. 
Zijn vrouw is dan overleden, en hij heeft geen zwart pak. Als u hier meer 
informatie over heeft, stuur dan een email naar de redactie.” 
(staat op de website van De Sneuper) 
Volgens mij is dat verhaal een eigen leven gaan leiden. Ik vind het geciteerd 
op meerdere websites, maar ik ben bang, dat er sprake is van een 
interpretatiefout. Het is onwaarschijnlijk, dat iemand uit Grootegast een 
aanvraag indient bij de diaconie van de stad Groningen. Waarschijnlijk 
heeft mevrouw Aaltje Prins het zwarte laken, dat moet worden betaald aan 
de diaconie van Grootegast, om daarmee het dode lichaam van zijn eerste 
vrouw in te wikkelen, aangezien voor een zwart pak. Helemaal goed is het 
ook voor mij niet te verklaren. Ik zou ook graag de bron van dat verhaal 
willen weten. Wie van de lezers kan mij daarbij helpen? 
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PIETER TJEPKES, VOC-AVONTURIER UIT 
PAESENS EN TAPPER TE EZUMAZIJL 
 
Hans Zijlstra en Reinder Tolsma,
 
 

Op 17 februari 1732 werd in de Hervormde Kerk van Nes 
(Westdongeradeel, DTB 759) Pyter Tjepkes gedoopt, als zoon van Tjiepke 
Tomas en niet genoemde moeder. Uit Trouwregister Hervormde gemeente 
Paesens 1712-1810 (DTB 544) blijkt over zijn ouders het volgende: 
Oostdongeradeel, huwelijken 1729, bevestiging huwelijk op 9 november 
1729 in Paesens van Tjiepke Tomis afkomstig van Paesens en Pyttje 
Pytters afkomstig van Paesens. Lidmatenboek Nes-Wierum, 1731: Tiepke 
Tomes en Pietie Pietters te Nes. Op 2 februari 1731 zij belijdenis, hij 
gedoopt op belijdenis. Tjiepke Tomas en Pyttje Pytters krijgen de volgende 
kinderen:  
Antje, gedoopt 1 oktober 1730,  
Pyter, gedoopt 17 februari 1732 (onze hoofdpersoon),  
Hyke, gedoopt 22 september 1733,  
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Tomas, gedoopt 17 oktober 1734,  
Tomas, gedoopt 30 oktober 1735 
 
Deze kinderen zijn allemaal te Nes (Westdongeradeel) gedoopt dus 
waarschijnlijk woonde het echtpaar te Moddergat, dat in die tijd zo’n beetje 
aan het ontstaan was. De ReeelKohieren van Moddergat vermelden: 
Nummer 11 = B 364, nu de rijweg t/o Oere 26, na 1720 dubbel huis. 
1713-1719 Jan Johannes 
1719-1725 Jenne Jennes 
1725-1726 Mr Jurjen Heida(nus) en Wytse Douwes 
1726-1729 Jillert Pytters (Ritskes) en Wytse Douwes 
1729-1736 Tjiepke Tomas en Wijtse Douwes, Tjiepke Tomas gebr. 
1736-1744 Tjiepke Tomas wede 1739-1748, Tjepke Tomas wede 1 
kamer  
 
Deze gegevens bevestigen dat dezelfde Pyter Tjepkes, nu gespeld als Pieter 
Tiebkes uit Pesens degene is die in het Scheepssoldijboek van het VOC-
schip Sloten van de Kamer Amsterdam voorkomt. Het schip werd in 
1746 gebouwd op een werf in Amsterdam. Pyter treedt in dienst als 
Bosschieter, een ervaren matroos die ook wordt ingezet bij het afvuren 
van de kanonnen. Het boek vermeldt dat hij na zijn indiensttreding op 20 
mei 1754 vertrekt (hij is dan 22 jaar), een tussenstop had op de rede van 
Duins (the Downs) en na een stop aan de Kaap van 4 tot 24 september 1754 
op 6 december 1754 in Batavia aankomt. In 1756 repatrieert hij alweer 
via de VOC-Kamer Delft. Zijn moeder Pietje Pieterse uit Pesens is zijn 
begunstigde die daarmee een deel van zijn gage mag opvragen in 
Amsterdam tijdens zijn afwezigheid. 
 
Afbeelding uit boek Jan Brandes, bl. 129, van bemanning aan dek van 
VOC-schip, tweede helft 18e eeuw.  
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Pyter Tjepkes vertrekt dus op 20 mei 1754 naar Batavia en in 1756 komt hij 
terug uit Batavia. 
Een aantal jaren is hij daarna ‘onder water’. Dan verschijnt hij in 1766 in 
het speciekohier van Lioessens, huis 21 als:  
Pytter Tjepkes, dienstbaar geweest – 1 schoorsteen – 2 halfhoofden 
(hij moet dus ergens werkzaam zijn geweest waarbij hij onder de 
dienstboden van de hoofdbewoner genoteerd stond en daardoor zelf niet in 
de speciekohieren terechtkwam). 
Er is in een aantal dorpen gezocht waaronder Paesens (misschien bij zijn 
ouders?) en Morra en Anjum, maar niet gevonden. 
Hij komt ook niet voor in de proclamatieboeken, dus rijk is hij niet 
geworden in die twee jaar. 
Dat hij genoteerd staat als ‘2 halfhoofden’ komt omdat hij op 28 oktober 
1764 te Morra trouwt met Janke Jacobs van Anjum, hun kinderen worden 
alle geboren te Lioessens, getuige deze dopen tussen 1766 en 1773 in het 
doopboek van Morra en Lioessens, DTB 540: 
-Grietje Pieters, Gedoopt op 5 januari 1766 in Lioessens, Kind van Pieter 
Tjepkes en Janke Jakobs 
-Stijntje Pieters, Gedoopt op 4 december 1768 in Lioessens, Dochter van 
Pieter Tjepkes en Janke Jakobs 
-Japik Pieters, Gedoopt op 26 januari 1772 in Lioessens, Zoon van Pieter 
Tjepkes en Janke Japiks 
-Tjepke Pieters, Geboren op 13 april 1773 in Lioessens, Gedoopt op 2 mei 
1773 in Lioessens, Kind van Pieter Tjepkes en Janke Jakobs. Deze Tjepke 
neemt op 13 december 1811 te Anjum de familienaam Monsma aan. Hij 
heeft dan een dochter van 1 jaar, Janke. Zijn huwelijk op 30 april 1809 in 
Anjum. Man: Tjiepke Pieters afkomstig van Anjum. Vrouw: Antje Jans 
afkomstig van Anjum. Tjepke en Antje krijgen ook nog een zoon Jan die 
met Elisabeth Nicolaas Klazens trouwt en in 1851 een zoon Nicolaas 
krijgt. Deze Nicolaas Monsma krijgt te Ezumazijl drie zonen met 
Dominica Rinderts Kooistra, Rindert (1879), Jan (1880) en Pieter 
Monsma (1882). 
 
In 1766 verhuizen Pyter Tjepkes en zijn gezin naar Lioessens 26.  
In 1773 verhuizen ze naar Morra 48. 
In 1777 staat in het kohier te Morra: Pytter Tjipkes, vertrokken en niet te 
weeten waar na toe en de vrouw overleden. 
Mogelijk heeft hij op dat moment vier kinderen tussen de 4 en 11 jaar, waar 
die gebleven zijn? 
In 1780 staat onder Anjum 52 (=Ezumazijl) genoteerd: 
Jacob Willems naar 205, nu de weduwe van Pijl Sijmens van 64 alhier 
 
 
 

44 
 
 



Deze Pijl Sijmens is op 12 juni 1768 in Anjum (dus Ezumazijl) getrouwd 
met Janke Jacobs. 
In 1781: Pijl Sijmens weduwe getrout aan Pytter Tjipkes. 
Zij zijn inderdaad getrouwd op 13 augustus 1780, hij van Morra zij van 
Anjum en inderdaad ook zij heette Janke Jacobs!! Hij is dan wel al 48 jaar 
oud. Lidmatenboek Anjum (Ezumazijl), 1783, 1785 en 1797: 
Man : Pytter Tjiepkes 
Vrouw: Janke Jacobs 
Op 28 januari 1785 belijdenis. 
Op 9 augustus 1799 zij overleden. Pytter is ook in 1807 nog lidmaat. 
In 1798 in de speciekohieren op nr. 52 Pieter Tjipkes met 1 schoorsteen. 
Het echtpaar, en vanaf 1799 Pytter waarschijnlijk alleen, blijft dan tot 1801 
in nummer 52 wonen, waarna Pytter naar nummer 60 verhuist en de 
notitie wordt gemaakt: 
Pytter Tjepkes wert gealimenteerd.  
Dit betekent dat hij onderhouden wordt door de armvoogden/diaconie. Het 
woordje ‘wert’ wordt in de latere jaren zodanig geschreven dat er ‘wed’ of 
‘Wd’ lijkt te staan.  

Vermelding in diaconieboek Anjum, 1801 
 
Omdat er een Pieter Tjepkes op 22 oktober 1809, 76 jaar oud, weduwnaar 
met drie kinderen, gealimenteerd, komt te overlijden hebben we de 
betreffende boeken nog eens goed bekeken. 
In 1804 staat er: Pieter Tjepkes wert/wed vertr. nu Sjouke Johannes Wed., 
gealimenteerd.  
Er staat niet bij waarheen, ook bij de andere huizen wordt dat niet meer 
gedaan (vreemd!). Echter, per ongeluk vinden we hem in het register van 
1805 weer in Anjum, nummer 76, dus ook weer Ezumazijl, terug. Dus ook 
de sterfdatum zal kloppen: 
Oostdongeradeel overlijden/begraven 1809: Overleden: Pieter Tjipkes, oud 
76 jaar, Datum: 22 oktober 1809. Plaats: Ezumazijl. Opm.: De overledene 
was weduwnaar, laat drie kinderen na en was gealimenteerd.  

Interessant is de vermelding in het boek Het Kollumer Oproer van 
1797, pagina 25 (B.K.van der Veen) van een gesprek in de herberg van 
Pieter Tjipkes te Ezumazijl tussen Bote Sijbes uit Anjum en 
dorpsgenoot Lieuwe Jans, veertien dagen voor het Oproer zelf, dus rond  
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21 januari 1797. Waarschijnlijk was Pieter Tjepkes een tapper die een klein 
café aan huis had, want hij was niet de herbergier van de herberg die direct 
aan de Ezumazijl grensde.  

Overlijden Pieter Tjepkes in diaconieboek van Anjum, 1809 
 
In 1797 en 1801 was Taede Taedes de herbergier en in 1805 Albert ten 
Hoorn. Van Albert Cornelis ten Hoorn staat een inventaris in de 
weesboeken dd 30-3-1809: “Inventaris ten sterfhuize van Albert Cornelis 
ten Hoorn, castelein onder Ezumazijl tvv J. Witteveen en Yme Uilkes qq 
geauthoriseerde curatoren over de gerepudiceerde boedel van A. ct Hoorn 
en Catharina Meertens (als wettig voogdes over –niet genoemde- 
minderjarige kinderen). Onder de goederen: huis, herberg en bakkerij. 
Ziet u het voor zich? VOC-veteraan Pieter Tjepkes op de dijk van Ezumazijl 
turend over de aloude Lauwerszee en achter zich de haven met in de winter 
de vloot van Paesens/Moddergat ?  
 
P.S. 
Er komt ook een Pieter Tiebkes uit Holwent (sic) voor in de VOC-database, 
die 17 oktober 1737 in dienst treed als bosschieter en uitvaart met de 
Batavier en op 28 december 1738 in Azie overlijdt. Hoewel vaak op jonge 
leeftijd werd aangemonsterd is 5 jaar toch echt onmogelijk. 
En een Pieter Tjakes uit Dokkum die op 20 mei 1756 in dienst treedt als 
bosschieter op de Spanderswoud, kamer Amsterdam, en met een 
schuldbrief repatrieert met hetzelfde schip. Aan de Kaap op 28 augustus 
1756 en aankomst Batavia op 19 november 1756. Tjakes zou een 
verschrijving van Tjepkes kunnen zijn. Dit zou kunnen verklaren waarom 
Pieter pas in 1766 in de speciekohieren opduikt. Vanwege een eventuele 
tweede VOC-reis. 
Er zou verwarring kunnen ontstaan met een Pieter Tjipkes die in 1733 te 
Blija wordt gedoopt: 
http://www.montsma.nl/tweedestamboom/getperson.php?personID=I27
&tree=02. Nakomelingen ook als Montsma bekend. 
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Foto van Ezumazijl in 1905 met links de herberg annex sluiswachters-
woning (gebouwd in 1883 en afgebroken in 1941), gezien vanaf de Zuider 
Ee richting de Lauwerszee. 
 
Met dank aan Paul Hillebrand voor het verschaffen van informatie voor dit 
artikel. 
 
 

WEBSITES 
Wellicht is VindBoek.nl een goede aanvulling op jullie website. Op 
Vindboek.nl kan gezocht worden naar alle boeken die sinds 1970 zijn 
uitgegeven. Van alle boeken zijn ISBN, auteur en titel opgenomen. Bij 
boeken waarvan meer informatie bekend is staat dit vermeld (plaatje, 
samenvatting, uitgever etc). Remko van Diepen.
 
Alle wapens die ook in Genealogysk Jierboek 1993 staan beschreven nu als 
kleurenscan in: http://www.beeldbankleeuwarden.nl/.Tip via Tjeerd Inia. 
 
URL’s Mormonen (bl. 253 De Sneuper 99) werken niet meer. Inmiddels is 
het probleem opgelost door het originele artikel op ons blog te corrigeren. 
Gewoon op de naam van de gemeente klikken en vervolgens in de 
mormonen-scans bladeren, zie http://sneuperdokkum.blogspot.com/ 
2010/10/online-scans-burgerlijke-stand.html. 
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BIJNAMEN  IN  DOKKUM 
 
Eimert Smits (  
 
Bijnamen, een fenomeen dat in stad en lande door de eeuwen heeft 
bestaan. Het was ook vaak een aanduiding voor een persoon om 
herkenbaar te zijn voor anderen. 
Een bijnaam, vaak ontstaan vanwege het beroep of uiterlijk, maar ook bij 
gelegenheden waarna de gebruikte naam bleef voortbestaan. 
De familieleden zullen het er altijd niet mee eens geweest zijn, maar de 
Dokkumer bijnamen zijn het bewijs dat de bewoners van de stad, behalve 
een zekere vorm van wreedheid, ook een prachtig taalgevoel, een rijke 
fantasie en een trefzekere eerlijkheid hebben gehad, zonder de bedoeling 
iemand te kwetsen. 
Het onderstaande geeft een goed voorbeeld van een familie die ruim 
voorzien was van bijnamen, maar misschien ook wel de aanleiding daartoe 
gaf, doordat ze zich veel tussen de mensen begaven vanwege beroep of 
anderzijds. 
Als voorbeeld nemen we de familie Osinga in verschillende lagen en ruim 
vertegenwoordigd in de middenstand van Dokkum. 
 
451. Sytze Simons Osinga, geboren Dokkum 4-12-1887, reiziger in 
manufacturen, “Rooie Sietze”, zoon van Simon Piers Osinga en Fokje 
Eesges Hoekstra (zie ook 453) was gehuwd Dokkum 30-5-1912 met 
Hendrikje de Vos, geboren Dokkum 12-12-1887, dochter van Tjeerd de Vos 
en Saapke Steensma. Ze woonden aan de Oostersingel A237a en 
verhuisden op 1-2-1961 naar Veenwouden. 
452. Jaap Osinga, geboren Dokkum 11-11-1885, “lange Jaap”, koopman / 
reiziger, zoon van Simon Piers Osinga en Fokje Eesges Hoekstra, was 
gehuwd Ee 1909 met Ymkje Haaijema, geboren EE 15-7-1885, overleden 
Dokkum 12-6-1917, dochter van Jacob Haayema en Joukje Brants Iedema 
te Ee. Jaap huwde daarna te Dokkum op 14-8-1919 met Eelkje Hoekstra, 
geboren Nijland 16-5-1887, overleden Dokkum 1-9-1961, dochter van Ulbe 
Hoekstra en Trijntje Cnossen. Ze woonden Lange Oosterstraat B35, 
oostersingel A229a en Halvemaanspoort A237, hierna gingen ze buiten de 
stad wonen aan de Woudweg E123. Kinderen: Joukje, geboren Dokkum 25-
4-1910, Simon, geboren Dokkum 1-8-1921, Trijntje, geboren Dokkum 14-8-
1923. 
453. Jentje Osinga Szn, geboren Dokkum 5-11-1893, kleermaker, 
overleden Dokkum 28-11-1952, “Gekke Jentje”, gaat 11-9-1919 naar 
Franeker, zoon van Simon Piers Osinga, geboren Dokkum 29-11-1850,  
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horlogemaker, overleden Dokkum 26-7-1934, woonde op de Steenendam 
D283, was gehuwd Dokkum 16-3-1875 met Fokje Eesges Hoekstra, geboren 
Akkrum 2-2-1853, overleden Dokkum 1-8-1933. Jentje werd op 12 
september 1919 opgenomen in het Phsychiatrisch Ziekenhuis te Franeker 
en aldaar ontslagen op 28-11-1934, waarna hij weer in Dokkum kwam 
wonen. 
456. Anton Osinga, cafehouder van Spoorzicht, “Anton Ping Ping”, een 
bekend wijsje uit die tijd was, Pieng, Pieng koperdraad, …. Iemand ging 
naar Sjoerdsje (woonde ‘t Hofke, blinden dicht met hartje, waardoor 
struners zaten te kijken). Een Dokkumer wijsje was oa. dit: Pieng, Pieng 
koperdraad, `t is Anton die naar Sjutsje gaat, Sjutsje staat klaar in de deur, 
en Anton pakt heur.......... ( Sjutsje is de vrouw van Marten Lears) 
457. Simon Osinga, woonde aan de Wortelhaven, ..... “Stoeltjesklok”.  
458. Simon Osinga, geboren Dokkum 29-11-1850, horlogemaker, zoon 
van Pier Nammens Osinga en Antje Simons Sprietsma, gehuwd met Fokje 
Eesges Hoekstra, geboren Akkrum 2-2-1853, dochter van Eesge Jentjes 
Hoekstra en Jittje Willems Koekkoek. Ze zijn later geëmigreerd naar 
Canada, “Simon Drupke”. Woonden aan de Steenendam D242 later D283. 
Kinderen: Sytze geboren Dokkum 4-12-1887 (no 451), Jentje, geboren 
Dokkum 5-11-1893 (no. 453), gaat 11-9-1919 naar Franeker. 
459. Eesge Osinga, geboren Dokkum 15-5-1876, reiziger, woonden aan 
het Westerbolwerk C138b > C155, gehuwd OD 30-5-1907 met Doutzen 
Mossel, geboren Anjum 3-1-1884. Eesge was een zoon van Simon Osinga 
en Fokje Hoekstra, ”xxxxxxxxx “. Kinderen: Antje geboren Dokkum 30-8-
1908, Simon geboren Dokkum 4-12-1909, Thomas, geboren Dokkum 28-7-
1912, overleden Dokkum 13-6-1917, Fokje, geboren Dokkum 29-7-1916, 
Thomas, geboren Dokkum 21-2-1920. 
460. Jaap Osinga, geboren Marrum 10-2-1904, fotograaf, “Jaap Kieker”, 
overleden Dokkum 18-2-1927, woonde met z’n ouders Grote Breedstraat 
A217. Op 13-3-1911 komen ze van Huizum en gingen ze wonen wijk C87. 
Jaap is een zoon van Sijbren Osinga, geboren Anjum 4-7-1873, venter in 
hoeden en petten en Durkje Zijlstra, geboren Ee 9-2-1873, samen hadden 
ze de winkel. Aan een kant een etalageraam met fotospulletjes en aan de 
andere kant van de deur een etalageraam met hoeden en petten. Deze 
werden later in eigen atelier gemaakt door modistes zoals Clasina 
Wilhelmina Niehof uit Groningen en Akke Hylkje Slager uit Rotterdam. In 
1920 kochten ze de woning Grote Breedstraat A217 van Bakker Libbe 
Meijer. De bovenwoning werd gesplitst en een gedeelte verhuurd. (nummer 
A217a) 
PS. Oproep van de schrijver: mocht U foto’s hebben van personen waarvan 
u weet dat ze ook een bijnaam hadden of aanvullende informatie over 
personen en/of anecdotes, dan zou deze het op prijs stellen dat u hem even 
belt (0519-294408) of mailt. 
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Stichting Regionaal komt met nieuwe website: www.regionaalnet.nl 
 
Deze sinds kort opgerichte stichting met als doelstelling het digitaal 
opslaan van de geschiedenis van de gemeente Dantumadeel is sinds kort in 
de lucht. De stichting hoopt op deze wijze het publiek erbij te betrekken 
d.m.v. zelf aan deze site hun medewerking te verlenen door het per E-mail 
toezenden van oude foto’s, documenten, ansichtkaarten enz. Op de site zijn 
de eerste dorpen al huis aan huis op de foto gezet, de andere dorpen volgen 
nog. Niet alleen zijn er duizenden foto’s uit het verleden te bekijken, maar 
ook wie er vroeger in uw huis hebben gewoond.  
 
De laatste maanden is er keihard gewerkt om u in de donkere dagen voor 
kerst u mee te laten genieten van de regionale geschiedenis. Zoals gezegd, 
staan de eerste dorpen reeds in de schijnwerpers, van de anderen dorpen 
zijn er inmiddels ook enige gegevens zichtbaar. Dit is voor u de gelegenheid 
om alles voor het nageslacht op te laten slaan. Alle documenten zullen 
tegen kopiëren beveiligd zijn. Diverse instellingen en dorpsbelangen 
hebben reeds materiaal aangeleverd wat nog verwerkt moet worden. Alles 
zal t.z.t. voor u op het scherm verschijnen, uiteraard zullen uw 
aangeleverde materialen daarbij niet mogen ontbreken. Help mee aan de 
totstandkoming van een digitaal archief.  
 
(Geachte redactie. Hierbij wil ik jullie wijzen op mijn website. Deze site 
staat bol van de geschiedenis in Dantumadeel. Ik heb u in het verleden eens 
verteld, dat ik met de geschiedenis van Canter State in Driesum bezig was. 
Door omstandigheden is uitgave er bij gebleven. Nu staan mijn 
bevindingen van deze state op het net. Verder alle door mij verzameld 
materiaal en de verhalen betreffende de dorpen. Ook kunt u huis aan huis 
de dorpen door, met daarbij de bewoners (gekomen/vertrokken. Teveel om 
op te noemen. Jan Kooistra, Damwoude,  
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DE VROUWE MARINA 
 
Pieter Fokkes Visser (  
 
Men komt ze in de notariële repertoria weinig tegen: zeeschippers uit 
Dokkum. 
Vandaar dit stukje over de schipper Jan Koerts Damstra 1)te Dokkum, 
gezagvoerder op het bovenvermelde smakschip. Ofschoon? Bij het woord 
gezagvoerder denkt men meestal aan grotere schepen. Zo groot was een 
smakschip nu ook weer niet. Het was ca. 25 m lang, ca. 5.70 m breed en ca. 
2.50 m hol. Een smakschip weegt ca. 60 ton en heeft een laadvermogen van 
100 ton. De bemanning bestond meestal uit de schipper, stuurman, kok en 
1 of 2 matrozen. 3) 
Schipper Damstra is met de Vrouwe Marina naar Neustad geweest en heeft 
daar tarwe en boekweit geladen met de bestemming Amsterdam. 2) 
Onderweg ondervindt het schip de nodige problemen waardoor er lekkage 
en andere schade ontstaat. Besloten wordt om de haven van Harlingen 
binnen te lopen. Er moet worden gelost om verder bederf van de lading te 
voorkomen en de schade aan het schip moet gerepareerd. Notaris Wijma 
uit Harlingen komt desgevraagd naar het schip en maakt een zogenaamd 
zeeprotest op. Dit om aansprakelijkheid voor de schipper te voorkomen. 
Hij protesteert in het stuk tegen kosten, schaden enz. die op de reis door de 
woede der zee, Gods weer en wind, al zijn geleden en nog zullen ontstaan. 
Ook alle kosten van ligdagen, gages en kosten van lossen en weer laden 
worden daar onder begrepen. Evenmin is de schipper aansprakelijk voor 
schade aan de lading door het zeewater, schrijft de notaris in dit zeeprotest. 
 
Bronnen: 
1) ged. 13 jan 1765 te Schiermonnikoog, z.v. Court Asmus Damstra uit 
Dokkum en Imke Jans Carst van Schiermonnikoog. Het echtpaar woonde 
op het eiland. De oudste zoon Asmus uit dit huwelijk, trouwde een vrouw 
uit Dokkum en ging daar wonen, ook Jan trouwde daar met Catharina 
Gerbens Pama eveneens afkomstig uit die plaats, Ze hebben zich daar 
gevestigd. Jan en Catharina krijgen in Dokkum 9 kinderen: 
Emke, * 25 sept 1797; Catharina, * 19 jan 1799; Japikje, * 9 dec 1800; 
Emke, * 30 sept 1801; Asmus, * 18 okt 1802; Sietske, * 19 juni 1804; 
Trijntje, * 19 dec 1806; Emke * 23 apr 1809 en Asmus * 29 maart 1811.  
2) Tresoar, toeg. 26, invent. nr. 49010, akte 340, d.d. 16 juli 1817. 
3) mededelingen van het scheepvaartmuseum. 
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DIACONIEREKENINGEN EN BOUWKUNDE 
1: DE WANDE 
 
Piet de Haan (  
 
De Diaconierekeningen van Hervormd Holwerd [1748-1900] en Hervormd 
Dokkum [1795-1856] vormen een rijke bron waarin een stukje samenleving 
in boekhoudkundige vorm voorbijkomt. Soms wordt er in de rekeningen 
gebruik gemaakt van een woord of begrip waarvan de juiste betekenis nu 
niet altijd meer bekend is. 
 
De Wande. 
Dokkum augustus 1824, voor schoonmaken van de Wande bij ’t gasthuis 
of Dokkum  februari 1839, voor het schoonmaken van de wand tusschen 
het gasthuis en hooghuis. Blijkbaar gaat het hier om een wand of muur van 
het Gasthuis die schoongemaakt moet worden. Op zich niet verrassend om 
dit in de diaconierekeningen tegen te komen. Ook niet belangrijk genoeg 
om verder aandacht aan te besteden, ware het niet dat ik jaren geleden in 
Dokkum een mevrouw kende die altijd sprak van ‘de Wande’. Ook de 
betekenis van ‘Wandeplank’ is mij bekend. Maar wat bedoelde die 
mevrouw met ‘de Wande’.  
 
Het Middelnederlandsch Handwoordenboek van J. Verdam geeft als één 
van de betekenissen van ‘Wan’: niet geheel gevuld, leeg. Wan is ook wel een 
soort graanzeef. 
Het Woordenboek der Friese taal geeft voor wânne, wanne, wan, lege 
ruimte in een gevulde ton; gedeelte van bord, pan, bak enz. onder de rand, 
dat niet vol is, ook wel 'ruimte tussen twee naast elkaar staande 
gebouwen' Fr.W., [1956].  
‘Wane’, smalle ruimte tussen twee huizen die wel elk een buitenmuur 
hebben, maar waar geen doorgang mogelijk is, wel afwatering. Meestal aan 
de voorzijde afgesloten met een plank [E.B. Folkertsma, uit Zuidwesthoek 
1955]  
H. de Jong uit Jelsum [1971] liet aantekenen dat de Wande breed genoeg 
moest zijn om er een ladder in te kunnen plaatsen die dan ook nog 
beklommen kan worden.  
Wande, Wane in de betekenis van smalle ruimte tussen twee muren schijnt 
dus alleen in Friesland voor te komen. Dat H. de Jong een te beklimmen 
ladder in een Wande wil plaatsen, lijkt mij uit hoofde van mijn 
‘bouwkundig’ beroep geheel onmogelijk. Bij alle Wande’s die mij bekend 
zijn, is dit niet mogelijk.  
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Wanneer is het een Wande 
Ruimtes tussen twee gebouwen kunnen heel groot zijn. Worden ze kleiner 
dan komt er een ruimte of doorgang die we b.v. erf, tuin, een weg of straat 
kunnen noemen. Soms een smal straatje geschikt voor de skokarre 
[handkar] met in het straatje vaak een aantal woninkjes. Dit soort straatjes 
wordt in Groningen vaak een ‘Gang’ genoemd. Ossengang, Klompmakers-
gang, Schoenmakersgang, Jodengang enz. Nog smaller en het wordt een 
steeg waardoor alleen verkeer van mens, kruiwagen, paard of koe [b.v. bij 
stadsboerderijen] mogelijk is. Wordt het zo smal dat alle verkeer 
onmogelijk is, dan is het in Friesland een Wande.  
 
Waarom een Wande 
Waarom de bouwwerken niet gewoon stijf tegen elkaar aan gebouwd? Dit 
kan verschillende redenen hebben. Misschien had het al bestaande gebouw 
nog een heel smal strookje grond naast de buitenmuur in bezit en was 
daarop bouwen door de buurman niet toegestaan. Mogelijk had het 
bestaande gebouw een uitspringende fundering of een uitstekende goot-
constructie zodat tegen elkaar aanbouwen onmogelijk was. Een andere 
vaak voorkomende reden, die ook in het Woordenboek der Friese taal 
genoemd wordt, is de afwatering. Vroeger beschikte men vrijwel niet over 
ondergrondse afwateringen. Alle spoel- en regenwater stroomde over de 
straat of door open goten. Was de hoogte van de grond achter het gebouw 
hoger dan aan de voorzijde of andersom, dan was een verharde Wande 
geschikt om als open goot te dienen. 
 
Waarom de Wande schoonhouden 
Regelmatig stroomde er water door de Wande. Vuilophoping zou ver-
stopping veroorzaken met als gevolg dat het water de muren kon intrekken. 
Oude muren werden vroeger opgemetseld met zachte kalkspecie waar het 
vocht snel doorheen kan trekken. Aan de binnenzijde van het gebouw 
ontstonden dan problemen in de vorm van schimmelend en afbladerend 
stukadoorswerk of optrekkend vocht in houten betimmeringen. 
 
Waar kwam het vuil vandaan 
In Dokkum b.v. waren vroeger veel vrij grote binnentuinen. Dit betekende 
vallende bladeren maar ook vogels. Met als gevolg nesten onder de 
dakpannen. Moeilijk te bereiken en daardoor vrijwel niet schoon te maken 
goten boven de Wande’s waaruit van alles naar beneden kwam. Daarbij nog 
het water dat over de grond liep en van alles meevoerde en de Wande kon 
jaarlijks maar beter schoongemaakt worden. Dit schoonmaken kon b.v. met 
en ijzeren staaf met daaraan een dwarsstuk om zo het vuil naar voren te 
kunnen trekken. 
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Om te voorkomen dat een ieder maar van alles in de Wande gooide, 
worden ze, ook nu nog, aan de straatzijde afgesloten d.m.v. een 
Wandeplank of een houten regelwerk. De aanleg van de riolering betekende 
voor de Wande vaak het einde als open goot. Na de opkomst van de 
winkelketens en het vertrek van de winkelier die boven zijn zaak woonde, 
ging het bergafwaarts met het onderhoud/schoonmaken van Wande’s en 
de reparaties van de z.g. Wandeplanken. 
L.B. Deze planken zijn niet demontabel en daarom niet een juiste 
constructie. R.B. De Wande aan de Grote Breedstraat te Dokkum die de 
Dokkumer mevrouw liet schoonmaken. Onderste gedeelte is hier demon-
tabel. L.O. en R.O. De meest originele Wande afsluiting in de stad aan de 
Koornmarkt. Door het verwijderen van de houten pennen kan de onderste 
plank verwijderd worden.  
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REACTIE ‘DOKKUM EN DE KOLONIËN, dl 3 
 
Bouwe van der Meulen (  
 
Geachte heer Schackmann, (en lezers van De Sneuper). 
Ik zie wat goed is, maar toch... 
Het is al weer enige tijd geleden dat wij contact hadden over de 
Maatschappij van Weldadigheid, destijds in verband met uw lezing voor de 
NGV Afdeling Friesland, in Leeuwarden. 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw artikel over Douwe 
Petrus Steenwijk in de laatste Sneuper (nummer 99, bl. 266), die deze week 
arriveerde. Het boekje "De Vagebond" was ons bekend omdat de heer R. 
Harens, thans te Zuidhorn, hieruit al in de 90-er jaren kopieën heeft 
gemaakt in de KB in Den Haag, omdat er niet werd uitgeleend.  
Douwe Petrus Steenwijk was een halfbroer van Martinus van Steenwijk 
(Suawoude 1776-Eelde 1816), een voorvader van de tweede onder-
getekende. De moeder van Martinus van Steenwijk heette Antje Wybes 
Steensma. 
De familie Steensma, maar ook de familie (van) Steenwijk, is uitgebreid 
beschreven in onze publicatie:  
Steensma uit Friesland, Deel 1, Nakomelingen van Lolle Wybes, tichelaar te 
Midlum, en Antje Jans (Drachten 2001). 
Uit de bijlage in De Sneuper over de afkomst van Douwe Petrus Steenwijk 
maken wij op dat de samensteller onze publicatie heeft gemist. In het 
bijzonder de bladzijden 86-90 van het Steensma boek betreffen Douwe 
Petrus van Steenwijk en zijn naaste familie. Ook wat het voorgeslacht 
betreft is er heel wat aan te vullen, zie de kwartierstaat van Petrus 
Steenwijk (de vader van D.P.) op de blz. 322-325. 
De kwartierstaat was te uitgebreid om volledig te worden opgenomen, 
maar eindigt bij Lyckle Ebeles, grietman van Weststellingwerf en 
Schoterland, stamvader van de familie Lijcklama à Nijeholt, die het aanbod 
van Floris van Egmond om in de adelstand te worden verheven afwees, 
zeggende: "Slechts de deugd maakt ware adel", of omdat hij niet wilde 
behoren bij hen onder de edelen, die hij onwaardig achtte, of om andere 
reden. 
De archieven van de Maatschappij van Weldadigheid zijn en blijven een 
interessante bron! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bouwe van der Meulen en Alice van der Meulen-van Wijk 
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VOLKSGELOOF EN GENEESMIDDELEN 
 
Piet de Haan (  
 
Op de ledendag van onze vereniging van 9 oktober 2010 werd door een 
aantal leden het streekmuseum ‘Het Admiraliteitshuis’ bezocht. Tijdens de 
rondleiding in dit museum kwam ook de Bonifatiusbron ter sprake. Is deze 
Bron al of niet geneeskrachtig.  
Dit is de vraag waarover velen zich al druk hebben gemaakt. Er zijn 
Dokkumers die daar niet zo mee zitten. Die weten wel hoe het zit. Zij 
hebben de volgende verklaring. Een beetje ‘wonderdokter’ die vroeger 
vanwege huidaandoeningen, baardschurft, of wat voor uiterlijk manke-
ment dan ook geraadpleegd werd, placht wel eens ‘insmeren met eigen 
wetter’ voor te schrijven. Voor de onwetenden onder ons, ‘eigen wetter’ is 
eigen urine! En dat zou dan de link met de Bron zijn. Want de Bron wordt 
niet alleen gevoed door helder water uit diepe grondlagen. Ook Dokkumer 
blazen, en dan meestal van het jeugdige mannelijke geslacht, hielden of 
houden het niveau van de Bron op peil. Menig einepyk [eendekuiken], 
onschuldig badderend in de Bron, is door een Dokkumer blaas belaagd. Dat 
bronwater door de urine van mens en dier een helende werking kan krijgen 
zouden wonderdokters uit vroeger tijden ongetwijfeld beamen.  
Ik heb zo mijn twijfels. Dat komt misschien ook wel omdat mijn generatie 
genezing kreeg via een andere bron. De-levertraan-bron. U weet wel, dat 
rare spul uit een grote onheilspellende fles. Stond altijd in de kast op een 
schoteltje met een stuk bruin pakpapier eromheen. Want het plakte zo. De 
fles bleef in onze kinderogen altijd te vol. Het oliekruikje van de weduwe 
van Sarefat dat nooit leeg raakte, was een amateur vergeleken bij die 
professional bij ons in de kast. Je stond erbij als een auto met een lege tank 
bij de benzinepomp en werd dan zonder mededogen volgeschept met 
vitaminen.  
 
Maar goed, waar het eigenlijk om gaat, is het volgende.  
Is de Bron nu al of niet geneeskrachtig? Boden de alom aanwezige 
wonderdokters hulp die daadwerkelijk hielp? En in het verlengde hiervan; 
waren er in onze regio ‘bovennatuurlijke’ zaken. Ik zal mij er verder niet 
over uitlaten. De redactie heeft echter van ons lid Idsardi uit Heerlen ooit 
familiegegevens ontvangen over, zeg maar, natuurgeneeswijzen bij vee. Nu 
zoeken we wat ‘vreemde’ geneeswijzen en/of geneesmiddelen van b.v. de 
z.g. wonderdokters bestemd voor de menselijke variant waarbij het 
overigens niet de bedoeling van de redactie is dat de leden van onze 
vereniging uitgeroeid moeten worden. Voorzichtigheid is dus geboden. Ook  
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bijna vergeten ‘bovennatuurlijke’ zaken zouden voor ons nageslacht 
bewaard moeten blijven. Natuurlijk geeft de redactie u een paar 
voorbeelden om over na te denken. 
 
Voorbeeld 1 
Voor huidaandoeningen werd [misschien nu nog wel] er bij de Holwerder 
Pier wel zeewater gehaald. Bij opkomend water een fles aan een touw de 
zee in. Niet in een emmer want dan kwam er te veel rommel in de emmer. 
Dit zoute water was dan voor uitwendig gebruik. Maar elke dag een paar 
slokken van dit zoute water scheen ook ‘ergens’ goed voor te zijn. 
 
Voorbeeld 2 
Mijn vader [1909-1997] woonde als kind in Ternaard. Het was in die jaren 
een waagstuk als je in het donker het dorp uit naar het oosten ging. De 
eerstkomende kruising bij de afslag naar Wierum wordt Bote Winia hoek 
genoemd. Als je bij de kruising kwam en je had pech dan werd je daar 
achterna gezeten door Strûpte fôlen [gestroopte veulens]. Deze spook-
paarden doofden toen rond 1920 it Nije Ljocht [elektrisch licht] in die regio 
ontstoken werd.  
 
 
 

PUBLICEREN IN DE SNEUPER HELPT….! 
 
Op 27 sep 2010 om 21:32 heeft Erik Dijkstra < > het 
volgende geschreven: Hallo Hans, ik zag dat je mijn stamreeks in de laatste 
Sneuper had geplaatst. Dat heeft al een bijzonder resultaat opgeleverd. 
Mevrouw Beintema-Meijer mailde mij met veel informatie over mijn 
voorouders en als klap op de vuurpijl een aantal foto's van mijn 
overgrootouders met de broers en zusters. We zijn dus druk bezig met 
informatie uitwisselen. Dus bij deze bedankt voor het plaatsen! 

 

Via bijgaande link een overzicht van personen die voorkomen in de 
criminele sententies van het Hof van Friesland 1700-1811 in de gemeente 
Kollumerland, door RS Roarda. 
http://picasaweb.google.com/Sneuperdokkum/KriminaliteitYnKollumerla
n17001811# 
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DIACONIEREKENINGEN EN 
OVERLIJDENSDATA 
 
Piet de Haan (  
 
Vrijwilligers van de FAF zijn al jaren bezig met het aanvullen van de 
overlijdensdata van voor 1811. Deze gegevens zijn bij Tresoar te vinden bij 
‘Begraven’ onder ‘Zoeken voor 1811’. Lieuwe Jagersma van de FAF 
publiceerde hier over in het 1e en 2e nummer van 2009 van De Sneuper. 
De diaconierekeningen van de hervormde diaconie van Holwerd zijn 
gedigitaliseerd en aangeleverd aan de FAF. Ze zijn inmiddels in de 
genoemde data van Tresoar verwerkt. Een registratie in een diaconie-
rekening betreffende een overlijden is echter niet een akte, maar een 
betaling voor iets dat met de begrafenis of daarmee samenhangend te 
maken heeft. Wat weinigen zich realiseren is dat zo’n betaling vaak één van 
de betalingen is die bij de overleden persoon horen. Deze betalingen staan 
echter niet in de ‘Begraven’ data van Tresoar. Dit is niet nodig omdat de 
eerste vermelding al voldoende is om een overlijdensdatum globaal vast te 
stellen. Al de andere betalingen b.v. voor ziekte, hulp etc. rond het 
overlijden die voor een onderzoeker van belang zijn, kunnen via het 
bovenstaande adres bij mij opgevraagd worden. Dit geldt ook voor 
allerhande andere soorten van betalingen en/of ontvangsten. De betalingen 
omvatten het tijdsbestek van 1748 t/m1900. 
Wat de diaconierekeningen van de hervormde kerk van Dokkum van 1795 
t/m 1856 betreft, is de situatie iets anders. De FAF heeft hier in het 
verleden gebruik kunnen maken van o.a. de Begraafboeken van Dokkum. 
Deze overlappen de hier genoemde nog aanwezige diaconierekeningen 
zodat vermeldingen hieruit eigenlijk niet nodig zijn voor de 
‘Begraafbestanden’. Inmiddels zijn ook de nog aanwezige diaconie-
rekeningen van de hervormde kerk van Dokkum vanaf 1795 t/m 1856 door 
mij geheel doorgenomen en gedigitaliseerd.  
In de onderstaande tabellen staan de namen van personen waarvan 
begrafenisgegevens bekend zijn. Dit kan de betaling van de kist zijn, 
leedmaal, grafmaken, afleggen etc. Bij de één slechts een enkele post. Bij 
een ander weer meerdere betalingen. Soms met een ziektebeeld vooraf-
gaand aan het overlijden. Veel van deze personen komen in de 
begraafboeken van Dokkum voor onder een andere vermelding b.v. ‘de 
wed. van….. ‘ , ‘de vrouw van…’ , ‘het kind van …..’ of Duijke-mu. Vrijwel al 
deze vermeldingen zijn met behulp van de, doop- , trouw- en begraaf 
boeken vervangen door eigennamen met daarbij de leeftijd.  
Aanvullende gegevens kunnen via bovenstaand adres opgevraagd worden. 
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1
e
 Overlijdens aantekening     1795-1811  

Diaconie Ned. Hervormde Kerk Dokkum   

[abusievelijk in archief onder Ned. Herv. Kerk Holwerd inv nr 1039] 
1795 wedu. Kleimans. 1795 Floris [zijn vrouw] Garetje. 

1796 Marte Henderks, 88 jaar. 1796 Antje Koens, 30 jaar. 

1796 Douke Eerdes, 71 jaar. 1797 Pytter Johannus, 74 jaar. 

1797 Helana Beger, 76 jaar. 1797 Andrys Hendryks Hanekry, 65 jaar 

1797 Acke Oukes Vynk, 75 jaar. 1797 Trijntje [Neinke] Meines. 

1798 Lensse Rykkelys, 82 jaar. 1798 Stynteye Boentekoe, 91 jaar. 

1799 Aaltje Johannus, 68 jaar. 1799 Fokke Hemkes weduwe. 

1799 Durk Klaases. 1800 Sytsse Anjyens, 60 jaar. 

1800 Frouke Ruyts, 60 jaar. 1800 Reinder Freerks. 

1800 Nienke Wattes.  1800 Durk Sytzes. 

1800 Baukje Damsma, 62 jaar.  1800 Weduwe Riemer Jelles. 

1800 Diuwke Hindrijks. 1800 Doetje Hayes, 60 jaar. 

1800 Olphert Klases. 1800 Pyeter Wyllims, 13 jaar. 

1800 Schelte Paulus, 14 jaar. 1800 Jan Geerts Dijekstra, 14 jaar. 

1800 Abe Jacob, 16 jaar. 1801 Sytske Gerts ook wel Sijtske Bleker. 

1801 Jetsse Douwes Ronda, 35 jaar. 1801 Sjoukje Geerts, 88 jaar. 

1802 Durk Hayes, 67 jaar. 1802 Antie Abrams. 

1803 Arjen Willems Kramer, 16 jaar.  1803 Kind van Fokel. 

1803 Tryntje Karsten, 81 jaar. 1803 Sjoerdtje Douwes/Jacobs, 81 jaar  

1803 Hiltje Davids/Hiltje Slabbertje van of 

Hiltje Dasijds van Leeuwarden]  

1803 Pietje Ynses, 53 jaar. 

1804 de weduwe Riender. 1804 Tryntje Brugmans, 94 jaar. 

1804 Sjoertje Jacobs, 60 jaar  

[ook wel Sjoertje Goitsens]  

1804 Lavina Jacobs [Sprietsma] 

1804 de zoon van Johannes Bijnema. 1805 Krist Capot, 75 jaar. 

[ook wel Christiaan Willems] 

1805 Ak-mui 

Rebecca R. van Eisinga, 71 jaar 

1805 Een kind van Hendrik Jacobs en 

Getje Ronner. 

1806 Ytje Hoekes, 73 jaar. 1806 Henk-moei [Hinke moei] 

1806 Aaltje Andries, 66 jaar. 1807 Engele de Jong, 50 jaar. 

1807 Gertje Jacobs Ronner, 44 jaar. 1807 Johannes Koen, 82 jaar. 

1807 Grietje Ydes, 67 jaar. 1807 Haye Thomas, 82 jaar. 

1807 Maryke van Waart, 77 jaar. 1807 Tytje Jans, 76 jaar. 

1808 de weduwe Lieuwe Golings. 1808 Hantje Clases, 76 jaar. 

1808 Jacob Koens,  74 jaar. 1808 Wykje Sytses [Bontekoe], 68 jaar. 
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1808 Lourins Jans Braaksma, 23 jaar. 1809 Jan Marschal, 88 jaar. 

1809 Lolkje Jans, 27 jaar.  1809 Renske [Hinke] Tjipkes, 61 jaar. 

1809 Djieuwke Bartels, 67 jaar. 1809 Teetske Ulbes, 88 jaar. 

1809 Jetske Joukes, 61 jaar. 1809 Tjitske Jacobs. 

1809 Teetske Ulbes, 88 jaar.  1809 Anna Marta. 

1810 Teeke Sjoerds, 74 jaar. 1810 Antje Ennes Veltkamp, 79 jaar. 

1810 Froukje Hiddes Gealmt, 85 jaar. 1810 Grytje Hendriks, 61 jaar. 

1810 Pytje Gerrits, 72 jaar. 1810 Jeltje Greelts, 70 jaar. 

1810 Maryke Meinderts, 50 jaar. 1811 Pytje Tjerks, 83 jaar. 

1811 Maike Lourens, 67 jaar.   

1
e
 Overlijdens aantekening     1811-1823  

Diaconie Ned. Hervormde Kerk Dokkum  inv nr. 0158  
1811 De weduwe Jersvelt. 1811 Sibbeltje Pytters, 78 jaar. 

1811 Renske Sjoerds, 80 jaar. 1811 Aukje Pytters, 70 jaar. 

1811 Johannes Bienema, 84 jaar. 1811 Hiltje Johannes Jilderda, 53 jaar. 

1812 Jan Wallinga, 75 jaar. 1812 IJmkje Fokkes. 

1812 Reinier Zeller. 1813 Elizabet Johannes, 90 jaar. 

1813 Grietje Pieters Zaal, 9 jaar. 1814 Tjeerd Hommes 63 jaar. 

1814 Martje Jans Bok, 68 jaar. 1815 Antje Sjoerds Brouwer, 2 jaar. 

1815 Bontje Sbouts, 73 jaar. 1815 Akke Simons Vink 70 jaar. 

1816 IJssebrand Botes Banga, 64 jaar. 1816 Martje Dirks, 58 jaar. 

1817 Riemke Postma, 13 maanden. 1817 Jantje Hermanus Numan, 51 jaar. 

1817 Andries Douwes Wagter, 65 jaar. 1817 Cornelia Durks, 78 jaar. 

1818 Luitjen Oenes Kramer, 81 jaar. 1818 Aaltje Botes, 65 jaar. 

1819 Jelle Kornelis Posthumus, 50 jaar 

[ook wel Jelle Gorter] 

1820 Grietje Haayes, 89 jaar. 
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1
e
 Overlijdens aantekening     1823 -1838  

Diaconie Ned. Hervormde Kerk Dokkum  inv nr. 0160 
1824 Alagonda Sybouts de Vries, 59 jaar. 1825 Detje Jans, 87 jaar. 

1825 Grietje Hendriks, 76 jaar. 1825 Leendert Leenderts Visser, 67 jaar. 

1825 Rein Jacob Wiersma, 10 dagen. 1825 Maaike Diederts, 70 jaar. 

1825 Pietje Feitem, 73 jaar. 1826 Coenraad Keller, 7 jaar. 

1826 Maria Geerts, 72 jaar. 1826 Hinke Ebeles, 72 jaar. 

1826 Geertruida de Jong, 75 jaar. 1826 Antje Keller, 6 jaar. 

1826 Harmke Lodewijks, 69 jaar. 1826 Jan Bonga, 84 jaar. 

1826 Lieukje Jans, 78 jaar. 1826 Trijntke Martens. 

1826 Johanna Velkens, 64 jaar. 1826 Lucas IJtsma, 58 jaar.  

[gem. Westdongeradeel] 

1826 Bernardus Nijhuis, 29 jaar. 1827 Jacob Hilberts Bosch, 10 jaar. 

1827 Coenraad Imhoff, 69 jaar. 1827 Lieuwe Pieters Cramerus, 56 jaar. 

1828 Poppe Bijmholt, 83 jaar. 1828 Geeske Koenes, 68 jaar. 

1828 Sepkje Jacobs Bolhuis, 58 jaar. 1829 Edzerd Kramer, 22 jaar. 

1830 Oebele Oenes Schilsma, 74 jaar. 1831 Pieter Martens Terpstra, 45 jaar. 

1831 Johanna Gosses Bontekoe, 86 jaar. 1831 Bartel Petrus Boekhout, 35 jaar. 

1831 De dochter van S. Stavereinus. 1832 Hylkje Sybouts de Vries, 60 jaar. 

1832 Hiske Ytsma, 13 maanden oud. 1833 Jacob Zwaagman, 12 maanden oud. 

1833 Hiltje Harmens Bock, 88 jaar. 1834 Ibeltje Kool, 72 jaar. 

1835 Gerrit Schulz, 15 jaar. 1836 Aaltje Jans Drijfhamer, 64 jaar. 

1836 Aaltje Nutterts, 75 jaar. 1837 Elske Albertus Gijlstra, 72 jaar. 

1837 Berend Harmanus Zwaagmans, 60 jaar. 1837 Jantje Feddes de Vries, 64 jaar. 

1837 Aukje Durks, 86 jaar. 1837 Sjouke Kornelis Morrema, 63 jaar. 

1838 Jantje Alberts, 67 jaar. 1838 Jan Tietes Faber, 71 jaar. 

1838 Anne Tiemens van der Lars, 48 jaar. 1838 Jan Beekmans, 36 jaar. 

1838 Froukje Zeverijn, 77 jaar. 1838 Sibbeltje Willems, 70 jaar. 

1838 Elske Posthumus, 4 jaar. 

[ook wel Postema] 

1838 Hiltje Hermanus Brink, 81 jaar. 
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1
e
 Overlijdens aantekening     1838 -1856  

Diaconieb Ned. Hervormde Kerk Dokkum  inv nr. 0162 
1839 Hiltje Tjerks de Ruiter, 71 jaar. 1839 Sjoukje Jans van Dockum, 87 jaar. 

1839 Conrardus van der Veer, 69 jaar.  1839 Hendrik Roodberg, 4 jaar. 

1840 Tjeerd Marks Kooiboer, 74 jaar. 1840 Carel Kramer, 91 jaar. 

1841 Hidde van der Brugt, 22 jaar. 1841 Jantje Alberts Zwaagstra, 8 jaar. 

1841 Baukje Gales, 78 jaar. 1842 Catharina Dekker, 6 jaar. 

1842 Tjeerd Jans Kramer, 66 jaar. 1842 Joukje Jilkes Albartema, 86 jaar.  

1842 Tetje Lieuwes Cramerinus, 85 jaar. 1842 Marten Lutgendorf, 44 jaar. 

1842 Fokke Antons Roodberg, 46 jaar. 1842 Jelle Terpstra, 3 jaar. 

1842 Fokke Jobs Brouwer, 75 jaar. 1843 Cornelis Durks Schermer, 80 jaar. 

1843 Grietje Alberts Anée, 77 jaar. 1843 Aaltje Jonkman, 80 jaar. 

1843 Lodewijk Lolkema, 70 jaar. 1844 Jeltje van der Meulen, 36 jaar. 

1844 Elisabeth Brugmans, 73 jaar. 1844 Abraham Arends Zwaagstra, 77 jaar. 

1845 Hidde van der Brugt, 3 maanden oud. 1846 Baukje Pieters Bos, 87 jaar. 

1846 Arjen Kreeft, 1 jaar. 1846 Sijke Gerrits Hofman, 55 jaar. 

1846 Jan Jans Luthgendorf, 17 jaar 1847 Jan van der Mei, 48 jaar. 

1847 Hiltje Sytzes, 76 jaar. 1847 Jetske Dijkstra, 72 jaar. 

1847 Fokje Fredriks Koudenburg, 48 jaar. 1847 Albertje Nicolaas Hes, 79 jaar.  

1848 Tettje Dijkstra, 87 jaar. 1848  Betje Iedes Bloemsma, 81 jaar. 

1848 Itje Ferwerda. 1848 Johanna Zwaagstra, 8 jaar. 

1848 Rienk Poutsma, 15 jaar. 1848 Lolke Lolkema, 46 jaar. 

1848 Sippe Meints Heeringa, 76 jaar. 1849 Jantje de Graaf, 78 jaar. 

1849 Jacobje Jacobs de Klein, 87 jaar. 1849 Sint van der Hoek, 43 jaar. 

1849 Albert Zwaagstra, 51 jaar. 1849 Pietje Sjoerds Gorter, 42 jaar. 

1849 Lubbertus Huizinga Leopold, 16 jaar. 1849 Metje Osinga, 68 jaar. 

1850 Wietske Klases Peima, 77 jaar. 1850 Arend Swaagstra, 46 jaar. 

1852 Klaas Carper, 68 jaar. 1853 Eelkje Cupery, 24 jaar. 

1854 Pieter Schaafsma, 3 weken oud. 1854 Ds Jan Kiers, 82 jaar. 

[betreft ‘t onderhoud van zijn graf] 

1854 Christiaan Reder, 60 jaar. 1855 Aebele van Dijk, 12 weken oud. 



JEHABE,  
een stukje nostalgische middenstand 
 
Eimert Smits (  
 
Een winkel met allure, stond vroeger aan de Kleine Breedstraat (nu o.a. 
Expert Electronica) en hoewel de grootte van het assortiment misschien wel 
gelijk is, hadden we toch te maken met een geheel andere voorstelling van 
zaken. Het was een heel oud bedrijf, want al voor 1832 werd het pand 
bewoond door Jacob Geerts Boorsma. Hij had in het pand z’n uurwerk-
verkoop en reparatiebedrijf.Toen hij overleed in 1855 bleef z’n vrouw in de 
handel, alleen werd het assortiment aangepast aan meer algemene zaken. 
Het was hierdoor dat er later briefhoofden konden worden gemaakt, die 
tegelijkertijd dienst konden doen als advertentie. 
Bekijk deze maar eens goed en zie welk assortiment geleverd kon worden, 
van een doosje lucifers tot een orgel, van een bezem tot een stukje zeep, alles 
ging over de toonbank. 
Tot 1979 werden de twee naast elkaar liggende panden gebruikt, eerst 
woonhuis en daarnaast de winkel maar later werd van de panden het 
grootste gedeelte als zakenpand ge-bruikt. Niet alleen werden de voorraden 
groter, maar ook voor uitbreiding van het assortiment was meer ruimte 
nodig. 
Er kwamen wasmachines en centrifuges bij die veel ruimte in beslag namen. 
Daarnaast was er de grossierderij ontstaan, ook hier was ruimte voor nodig. 
Ook reparaties bleven niet uit, zodat men aan de Lange Oosterstraat ging 
verbouwen. (zie de foto op de volgende bladzij) 
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We volgen nu even een stukje geschiedenis van de beide panden samen met 
de eigenaars en gebruikers: 
 
Eigenaren: 
1832 A96 HEERKE WENNING, koopman Dokkum huis en erf 
 189m2, bel 75, dj1856 verkoop. 
1856 KORNELISKE DOUWES VAN DER MEI, wed. Jacob Boorsma,  
 winkeliersche Dokkum. 
1856 HENDRIK BOORSMA, koopman Dokkum, bel 75 naar 200. 
1879 HENDRIK JACOBS BOORSMA, koopman Dokkum, dj1884  
 vereniging met A97. 
1884 A1905 Huis en erf 245m2, bel 200, dj1886 expiratie, bel 250. 
1892 JACOB HENDRIKS BOORSMA, koopman en winkelier Dokkum. 
 dj1893 en 1894 vereniging en verbouw, huis en pakhuis, 
1894 A2156 Huis, pakhuis en erf 321m2, bel 315, dj1906 ged. 

Vernieuwing. 
1922 A2858 Huis en erf 325m2, dj1926 verkoop. 
1926 HENDRIK JACOBSzn BOORSMA, koopman en grossier Dokkum, 

dj1960 verkoop van 42m2  
1960 A3236 Huis en erf 283m2, dj1962 verkoop.  
1962 JELLE THEODOOR BOORSMA, koopman, dj1968 verkoop. 
1968 JACOB HENDRIK BOORSMA, koopman, Kleine Breedstraat en 

Lange Oosterstraat B101, 
 huis en erf 283m2, dj1968 verbouw, dj1970 bijbouw, huis, erf en 
magazijn,  

1975 JACOB HENDRIK BOORSMA, koopman Damwoude, dj1979 
verkoop. 

1979 KODAM BV, Damwoude. 
 
Bewoners:  
1830-1880: Heerke Wenning, Johannes Brinkman ( 1854 van Groningen),  

Machiel Bijl, wed. Jacob Boorsma, Heerke Wenning, Hendrik 
Boorsma. 

1880-1920: Jacob Boorsma Hzn gehuwd Ietje Sinnema, H.Boorsma's winkel,  
 H.Boorsma Jaczn. 
1920-1930: H. Boorsma Jaczn.  
 
Huisnummering: 
1830-1860:  Kleine Breedstraat B98 
1870-1920:  Kleine Breedstraat B105 
1920-1969:  Kleine Breedstraat B101  
1969-heden: Kleine Breedstraat 7. 
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1832 A98 JACOB GEERTS BOORSMA, uurwerkmaker Dokkum huis 
 en erf 80m2. 
1855 KORNELISKE DOUWES VAN DER MEI, wed. Jacob Boorsma, 

winkeliersche Dokkum. 
1855 GEERT JACOBS BOORSMA, Dokkum, huisnummer B106 (1873),  
1889 JACOB HENDRIKS BOORSMA, koopman en winkelier Dokkum, 
dj1893 verbouw tot huis en pakhuis 80m2, dj1894 vereniging.  
1894 A2156 Huis, pakhuis en erf 321m2, dj1906 ged. vernieuwing, 
dj1922 vereniging  
1922 A2858 Huis en erf 325m2, dj1926 verkoop.  
1926 HENDRIK JACOBS BOORSMA, koopman en grossier Dokkum. 
1960 dj1960 verkoop en splitsing in kad. A3236 en kad. A3235. 
1960 A3236 Breedstraat, huis en erf 283m2, dj1962 verkoop. 
1962 JELLE THEODOOR BOORSMA, koopman, dj1968 verkoop. 
1968 JACOB HENDRIK BOORSMA, Kleine Breedstraat en Lange 
Oosterstraat B101. 
 dj1968 verbouw, dj1970 bijbouw, huis, erf en magazijn,  
1960 A3235 JACOB HENDRIK BOORSMA, koopman Dokkum, huis en 
erf 205m2, dj1965 verbouw. 
1966 A3320 dj1966 vereniging, werkplaats 228m2.         
 
Bewoners: 
1830-1860: Jacob Geerts Boorsma, wed. Jacob Geerts Boorsma, Geert  
 Boorsma.   
1860-1880: Anne Boersma, Simon Jans Ozinga. 
1880-1900: Catharina van Aalzum (wed. Johammes Kromsigt), Broer  
 Zwaagstra, Albert Mulder, J.J. van der Werff, daarna vervallen als  
 woning en bijgetrokken bij huisnummer B105. 
 
Huisnummering: 
1830-1860: Kleine Breedstraat B99 
1870-1900: Kleine Breedstraat B106, daarna vervallen en bijgetrokken bij  
 B105. 
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DE OORLOG EEN GEZICHT GEGEVEN 
 
Na het grote succes van deel 1, verschijnt nu deel 2 van het boek: De oorlog 
een gezicht gegeven. Dit boek is geen vervolg op deel 1, maar is zelfstandig 
te lezen. Het boek bevat 33 nieuwe verhalen, 240 bladzijden en is geïl-
lustreerd met ruim 300 foto’s, die vrijwel allemaal voor het eerst gepubli-
ceerd worden. Over alle dorpen in Kollumerland worden verhalen gepu-
bliceerd. Er zijn onder andere verhalen over: 
*De inundatie van Kollumerland in de meidagen van 1940. 
*Kollumerlanders vechten in de meidagen van 1940 tegen het Duitse leger. 
*Gevangen in kamp Amersfoort. 
*Joodse onderduikers in Kollumerland. 
*Duits gevechtsvliegtuig maakt noodlanding bij Augsbuurt.  
*Verraad in Kollumerzwaag. 
*In dienst bij het Duitse leger. 
*De Romafamilie Mirosch opgepakt en afgevoerd naar Auschwitz.  
*Gesneuvelde verzetsstrijders: Jacob de Graaf en Gerrit Bleeker. 
*Gevechten aan de Soensterdyk tegen vluchtende Duitsers  
*Wraakneming na de oorlog: ‘moffenmeiden’. 
*Kollumerlanders actief in de oorlog in Nederlands-Indië. 
Inlichtingen en bestellingen: R.H. Postma, De Wygeast 49, 9294 KR 
Oudwoude, 0511-452100,
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