
REDAKTIONEEL

R. Tolsma

In augustus kwamen de leden van de redaktie weer bijeen om het voor u liggende nummer samen te
stellen. Leek het aanbod aan artikelen in eerste instantie niet rooskleurig, door de grote bijdrage van
Reinder Postma over Argentinië, waarin zich uniek materiaal bevindt, werd ook dit nummer weer 
gevuld. Het geeft wel aan dat ook van u als lezer een bijdrage wordt verwacht om de 
artikelenportefeuille aan te vullen. Dat is vooral nodig om een grotere verscheidenheid aan 
onderwerpen te verkrijgen, iets waar de redaktie zeer naar streeft.
Willen de schrijvers wel steeds een curriculum vitae bij-sluiten daar dit van enkelen ontbreekt. 
Vermelding van ge-boortejaar en -plaats, opleiding en werkkring is voldoende, eventueel 
aangevuld met onderwerp van onderzoek en eerder gepubliceerde artikelen/boeken. Achterin dit 
nummer vindt u enkele voorbeelden. De eerste keer van elke jaargang dat een schrijver een artikel 
publiceert, wordt een cv geplaatst. Bij volgende artikelen in diezelfde jaargang wordt dit 
achterwege gelaten.
Helaas is er in de vorige Sneuper een verkeerd kolofon geplaatst. Wilt u het kolofon op bladzijde 
49 van dit jaar veranderen in:
Elfde jaargang nummer 2, juni 1997, nummer 42  !!
Vooral bij latere citeringen is dit zeer belangrijk. (Pro-blemen kunnen opgevangen worden door de 
bedoelde bladzijde te noemen)
Uw speciale belangstelling wordt in dit nummer gevraagd voor de aankondiging van de Open Dag 
op 11 oktober aanstaande. Leden van onze vereniging kunnen hierin een belangrijke taak hebben. 
Van harte aanbevolen.
Tot slot het stokpaardje van schrijver dezes. In september 1995 meldde ik op deze plaats de 
aankomst op het Streek-archivariaat van honderden fiches van de Nedergerechten van Oost- en 
Westdongeradeel, Dokkum, Ameland, Schiermonnikoog: bron voor een schat aan informatie!! In 
juni 1996 eveneens op deze plaats moest ik melden dat genoemde fiches niet raadpleegbaar zijn op 
het Streekarchivariaat gezien de hori-zontale constructie van het te gebruiken leesapparaat ter-wijl 
de fiches vrijwel altijd verticaal gebruikt moeten worden. Intussen in het september 1997, is er op 
twee ledenvergaderingen over gesproken en nog steeds is er geen oplossing gevonden. Wat zal ik 
schrijven over dit onderwerp in september 1998? 
Veel leesplezier en nuttige informatie toegewenst!
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BESTUURLIJK

G. de Weger

Naar aanleiding van een vraag op de Ledenvergadering hebben wij aan ons medelid (en 
computerdeskundige) Willem Entrop te Kollum de vraag voorgelegd of er een databank aangelegd 
kon worden met gegevens van leden die met een computer werken. Volgens zijn snelle en 
uitgebreide antwoord op die vraag is dat niet mogelijk. Er zijn bijna onoverkomelijke bezwaren 
tegen het (mede)gebruik van gegevens die privacy-gevoelig zijn. Het beheer van een dergelijke 
databank met gegevens geeft ook zijn moeilijkheden, gezien de structuur van onze vereniging. De 
ontwikkelingen op dit gebied blijven ons wel bezighouden.
Op onze oproep voor de bestuursfunctie van secretaris en van een PR-adviseur voor onze 
vereniging is nog geen reactie gekomen. Wel is er intussen een coördinator dienstverlening (vooral 
de opdrachten) benoemd in de persoon van Reinder Tolsma.
De Jubileumdag is defintief vastgesteld op zaterdag 16 mei 1998 van 10.00 tot 17.00 uur. Wij 
zullen proberen voor u en uw partner een waardevol programma vast te stellen. Noteer deze dag 
alvast in uw agenda of op de kalender. T.z.t. zullen wij u verder informeren.
Tot slot wijs ik u op de verder in dit nummer aangekomdigde Genealogische Dag. Van harte 
aanbevolen!

LEDENNIEUWS

E. Smits

We kunnen deze keer een drietal leden welkom heten. We ver-welkomen:
Nr. 18 Dhr. D. Olivier, Stationsweg 19, 9151 JL 

Holwerd, 0519 - 561317
Onderzoek naar eigen boerderij.

Nr. 19 Dhr. W. de Vries, Van Eeghenstraat 31, 1071 ET 
Amsterdam, 020 - 6734992 (ook fax)

Nr. 54 Dhr. J.R. van der Meulen, De Kluut 54, 9101 XB 
Dokkum

Willen deze leden zelf om de contributie over 1997 denken. Daarnaast hebt u recht op alle 
nummers van De Sneuper over 1997. Bij abuis even telefoontje naar E. Smits.
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OPEN DAG FRIESE ARCHIEVEN

Op zaterdag 11 oktober 1997 houden de Friese Archieven een Open Dag om het publiek kennis te 
laten maken met archief-onderzoek. Overal in Friesland zijn de archieven toeganke-lijk en wordt 
informatie gegeven. In Leeuwarden houden drie Friese organisaties die aktief zijn op het terrein 
van stamboomonderzoek een genealogische markt.
Het Streekarchivariaat aan de Rondweg te Dokkum houdt even-eens Open Huis en heeft onze 
vereniging gevraagd om mede-werking te verlenen. Het is de bedoeling om bij het publiek de 
drempel te verlagen om aan historisch en genealogisch onderzoek te beginnen. Dat kan o.a. door te 
laten zien wat er zoal mogelijk is op dit gebied en wat anderen (u dus) reeds hebben aangepakt en 
tevoorschijn gehaald.
Kom daarom met uw afgerond onderzoek of de voorlopige resultaten van een onderzoek waar u 
middenin zit naar het Streekarchivariaat. Op deze wijze kunnen de bezoekers kennis maken met 
vele aspecten van het archiefonderzoek. Natuurlijk is het ook mogelijk om andere leden te 
ontmoeten en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Grijp deze kans aan om anderen voorlichting te
geven en zelf uw gegevens te verrijken. Van 10.00 tot 16.00 uur is er Open Huis.

Meld u aan voor 4 oktober bij Gerard de Weger (0519-589464) 

en geef door welk soort onderzoek u komt tonen. Besef dat hier een taak voor onze vereniging ligt 
en doe mee!

DOUMA IS DE NAAM
Onder bovenstaande titel is een boek verschenen van de familie Douma in Dongeradeel. Na 
jarenlang zoeken is er een boek ontstaan van 385 bladzijden en 150 foto's, uitgegeven op een 
formaat van 16x24 en voorzien van een kunstleren kaft (prijs f 75,-). Vanaf ongeveer 1630 zijn de 
voorvaderen achterhaald waarbij ook veel familieleden van overzee getra-ceerd zijn. Zo kregen 
emigranten naar Amerika, Canada, Australië en Argentinië een plaats in dit boek. Vanaf ongeveer 
1880 zijn alle nakomelingen van Doede Jilts Douma en Jelske Luinstra vermeld zodat ook de 
families Dijk, Eelkema, Holwerda, Keegstra, Kramer, Ludema, Talsma, Toren-sma, Westra, 
Wielenga, Faber, Sijtsma, Hoffman, Huizenga en Katsma ruim vertegenwoordigd zijn.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Doede Douma, Túnstrjitte 21, 9123 JG Metslawier, 
0519-242029.
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FAMILIE BRAAK

P.F. VISSER

In het boek van Herma M. van den Berg over de monumenten van geschiedenis en kunst in de 
gemeente Kollumerland en Nieuw-kruisland staat op pagina 104 een afbeelding van "t Huys van de
Heer Braak tusschen Westergeest en Kollum", getekend door J. Gardenier Visscher.
Het is een wat vreemde plaatsaanduiding. Immers tussen Westergeest en Kollum ligt Oudwoude. 
Het huis zou dus of tussen Kollum en Oudwoude, danwel tussen Oudwoude en Westergeest moeten
hebben gestaan. Naar thans wordt verondersteld moet het huis hebben gestaan ter plekke van de 
huidige tennisbanen aan wat nu de rand van Kollum is. Uit de verschillende belastingkohieren 
blijkt inderdaad dat Braak onder de klokslag van Kollum behoorde en wel in de Laanstercluft. Mr. 
Andreae schrijft in zijn boek over de geschiedenis van Kollumerland c.a. dat Jan Braak in 1775 
Abbema-sathe aankocht en op die plaats een nieuw herenhuis bouwde waar hij met zijn gezin ging 
wonen. Jan Braak was in dat jaar uit Batavia terug gekomen en had zich blijkens het 
lidmatenregister der Gereformeerde kerk laten inschrijven in Leeuwarden. Als geboren Kollumer 
zocht hij kennelijk een plek voor een met zijn omstandigheden overeenkomend huis in die plaats.
Eenzelfde gedragslijn was ruim twintig jaar eerder gevolgd door Eyso de Wendt.

WIE WAS JAN BRAAK?

Hij werd gedoopt te Kollum op 5 april 1739 als zoon van Sijbren 

(Sybrandi) Braak. Moeder tot nu toe onbekend. Hij vertrok naar 

Nederlands Oost-Indië en heeft daar geld verdiend. Andreae spreekt

over een aanzienlijk vermogen. Blijkens de Personele Goedschatting

in de jaren na zijn terugkomst in Kollum wordt hij gewaardeerd op 

f. 20.000,=. Een niet gering bedrag in die tijd, maar dit vermogen

staat in geen verhouding tot b.v. het vermogen van Eyso de Wendt, 

die ruim f.420.ooo,= naliet. 

Andere echte vermogens uit die tijd waren in het Kollumer-landse 

dat van de erven van Scheltinga (f.168.000,=); H.L. van Heemstra 

[1740-1783] op Fogelsanghstate (f.69.956,=), en de bijzitter Fokke

Hylkes Eskes [1696-1780] (f.51.500,=). 

Over zijn activiteiten bij de V.O.C. waar hij in dienst was, zijn 

nog geen gegevens gepubliceerd. We moeten het doen met wat er in 

Kollumerland c.a. bekend is. In 1777 komt Jan Braak met zijn 

echtgenote, Margareta Yttema (Ittema), en hun
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in de Oost rond 1772 geboren zoon, Anthonie, vanuit Leeuwarden terug in Kollum.
Blijkens aantekeningen in de Collaterale Successie van Kollumerland c.a. moet Margaretha Yttema
niet onbemiddeld zijn geweest. Na het overlijden van haar man, Jan Braak, op 9 september 1801 
moet f.20.000,- Car.gld. worden uitgekeerd aan Yttje, Julius en Sicco Yttema, kinderen van wijlen 
Albertus Abraham Yttema. Ook is er een legaat van f.25.000,- Car.gld. waarvan 1/7 deel ad 
3571.8.9 moet worden uitgekeerd aan Jan Kiers, predikant der Hervormde gemeente van Bornwerd 
en Hiaure.
Bij de omwenteling in 1795 werd Jan Braak aangesteld als secretaris van deze grietenij. Mogelijk 
was hij patriot. In deze positie maakte hij in 1797 het Kollumer oproer aan den lijve mee. Als lid 
van het gerecht van Kollumerland en Nieuwkruisland is hij nauw betrokken bij dit tumult.
Tot zijn overlijden in 1801 bleef hij deze functie uit-oefenen. Hij voerde een behoorlijke staat blijkt
uit de speciekohieren. De huishouding bestond doorgaans uit zes personen en het aantal paarden 
varieerde tussen 5 en 11.
Zijn enig bekend kind, Anthonie, huwde te Kollum op 22 september 1793 met Franske Ebbes 
Broersma. Dit echtpaar kreeg zeven kinderen, waarvan tot nu toe geen nageslacht werd gevonden. 
Verscheidene van hen overleden jong. 
Anthonie, die commandant is van de plaatselijke militie, oefent volgens Jacques Kuiper in zijn 
artikel over het Kollumer oproer (Fryslân 3e jaargang nr. 1) een ware terreur uit in deze streek.
Gelet op de financiële middelen van zijn ouders zou men in die tijd mogen verwachten dat 
Anthonie, op welke wijze dan ook, het goed zou hebben gehad. Na de Franse tijd oefent hij het 
beroep van tapper uit en bij zijn overlijden blijkt niets meer van enige welstand.
Maar dan is er nog een probleem. Rond 1800 wordt er in Kollumerland c.a. een jongetje geboren 
dat door het leven zal gaan als Arend Jans Braak. Hij werd niet gedoopt. Pas bij zijn huwelijk in 
deze gemeente op 27 januari 1829 komen er enkele gegevens aan het licht. Arend is een natuurlijk 
kind van Aafke Arends en moet blijkens de huwelijksbijlagen in april 1800 te Burum zijn geboren. 
In zijn overlijdensakte (1857) wordt Oudwoude als geboorteplaats vermeld, echter dat kan ook zijn 
ingegeven door het feit dat hij op dat moment aldaar woonde. 
Zijn moeder werd in Burum geboren op 22 april 1774 als dochter van Arent Hanja en Rinskje 
Sierts. In het register van naamsaanneming van de gemeente Kollumerland c.a. komen Arend noch 
zijn moeder voor. Hoe komt Arend aan de geslachtsnaam Braak en het patroniem Janszoon?
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In de akte van notoiriteit (algemene bekendheid aan de hand van getuigenverklaringen) d.d. 7 okt. 
1828, die bij zijn huwelijk werd overlegd, wordt vermeldt dat: de vader van requirant (Arend Jans 
Braak) onbekend is "vermits hij niet erkend is en buiten het huwelijk is geboren". Er woonde 
slechts één Jan Braak in Kollumerland c.a.! In zowel zijn huwelijksakte als die van zijn overlijden 
heet Arend: BRAAK. 
Arend huwt op 27 februari 1829 in deze gemeente met Grietje Eilderts Weken, geb. Munnikezijl 1 
sept. 1795 als dochter van Eildert (Egbert) Jans (Weken) en Tjitske Hendriks. Ze krijgen drie 
kinderen, allen zonen: Jan, Eeldert en Ate. Het ligt bijna voor de hand te veronderstellen dat de 
oudste zoon van Arend naar diens natuurlijke vader is genoemd. Een pleegvader is niet bekend. 
Aafke Arends bleef ongehuwd.
Op 24 mei 1787 overleed Margareta Yttema, de echtgenote van Jan Braak. Hij is dan 56 jaar. Is het 
slecht om de mogelijk-heid open te houden dat Jan Braak voor zijn verwarming toe-nadering heeft 
gezocht tot Aafke Arends, bij de geboorte van haar zoon ongeveer 26 jaar oud en misschien 
dienstbode in "t Huys van de Heer Braak"? Het gevolg zou Arend (Jans Braak) geweest kunnen 
zijn.
Honni soit qui mal y pense!

Bronnen:
Ledenregisters Geref. Kerk (Nederlands Hervormde) Leeuwarden
Ledenregisters Geref. Kerk (Nederlands Hervormde) Kollum
Kollumerland, Mr. A.J. Andreae, 1883
Registers Collaterale Successie Kollumerland CA
DTB's Kollumerland CA
Register van naamsaanneming 1811, Kollumerland CA
Burgerlijke Stand van Kollumerland CA
Huwelijks Bijlagen, RAF
De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Ooster-go, Kollumerland en Nieuw 
Kruisland, H.M. van den Berg, 1989
Diverse belastingcohieren Kollumerland CA

REKTIFIKATIE
De Sneuper 42, juni, bl. 68, De post komt naar Dokkum. Op regel 7 

staat: In Friesland is vanaf 1863 alleen een post-kantoor in 

Leeuwarden. Dit is een tikfout en moet zijn : vanaf 1663 !
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EMIGRATIE NAAR ARGENTINIE (1)

R.H. Postma

Inleiding
Vorig jaar heb ik in De Sneuper geschreven over familieleden die naar Argentinië waren 
geëmigreerd. Tevens gaf ik aan welke wegen er vielen te bewandelen om weer met deze perso-nen 
in contact te komen.
Naar aanleiding daarvan volgden meerdere reakties. Eén betrof een telefoontje van de heer Van der 
Meulen uit Drach-ten. Hij attendeerde me op de familie Helfrich uit Tietjerk die familie in 
Argentinië had en daar in september vorig jaar op bezoek zou gaan. Eén van hun familieleden 
woonde in Buenos Aires in dezelfde straat waar ik een adres van een Van der Tuin had. Zij wilden 
die voor me opzoeken.
Na hun terugkeer heeft Bregtje Helfrich-Huitema allerlei zaken voor me op een rijtje gezet en dat 
resulteerde in het navolgende verslag. (Over het onderzoek Van der Tuin volgt later meer 
informatie)

Familie Bijlstra uit Brantgum
Op 18 mei 1855 werd Antje Bijlstra te Brantgum geboren. Zij was een dochter van Geert Geerts 
Bijlstra en Anna Elizabeth de Bruin.
Geert Geerts was eerder gehuwd met Jitske Bates Halbetsma. Die overleed toen ze 27 jaar oud was.
Uit dit eerste huwe-lijk werd onder meer een dochter Trijntje geboren. Trijntje trouwde met Anne 
te Nijenhuis en zij waren de voorouders van mijn vrouw. Antje Bijlstra was dus een halfzuster van 
Trijntje Bijlstra.
Antje trouwde met Jan Jans de Jong en uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren. Zie 
genealogie hierna. Jan Jans zijn voorouders kwamen oorspronkelijk uit Oostdonderadeel en waren 
ondermeer enkele generaties onderwijzer in Aalzum/ Wetzens.
Antje Bijlstra had een zuster Ankje Bijlstra. Zij trouwde met Anne Huitema. Ze kregen een zoon 
Karst Annes Huitema. Dit was de vader van Bregtje Helfrich-Huitema.

Emigratie
Op 20 augustus 1889 vertrekt Jan de Jong met vrouw en kinderen uit Brantgum naar Argentinië. Ze
reizen af met het stoomschip "Leerdam", één van de schepen van de Nederlands-Amerikaansche 
Stoomvaart Maatschappij.
Archiefmateriaal van deze maatschappij bevindt zich in het 
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gemeentearchief te Rotterdam. Helaas missen uit de jaren voor de eeuwwisseling veel 
passagierslijsten. De firma had op gegeven ogenblik namelijk ruimtegebrek en heeft daarom 
stukken vernietigd.
Toen de familie De Jong aan boord ging kreeg ze een lijst met passagiers uitgereikt. Deze lijst is, 
evenals vele brieven, altijd bewaard door de familie in Argentinië. De lijst wordt hierbij integraal 
weergegeven. Wegens het vernietigen van vele originele lijsten is dit een uniek stuk te noemen. 
Men moet erop verdacht zijn dat er schrijffouten in staan. Familie Den Helder heet b.v. eigenlijk 
Den Herder. Zo zou Slaman wel eens Slagman kunnen zijn.
Tijdens de reis naar Argentinië overlijdt Antje, evenals de beide dochters Anna Elizabeth en 
Fokeltje en de jongste zoon Tjisse.
Zoals op de lijst valt te lezen is er ook een gezin Den Herder aan boord van het schip. Deze familie 
komt uit Zeeland en emigreert eveneens naar Argentinië. Van dit gezin overlijdt de vader. De 
contacten die Jan de Jong aan boord heeft met mevrouw Johanna den Herder, leiden ertoe dat zij 
aan land met hem meegaat en dat zij gezamenlijk de zorg van de kinderen op zich nemen.
Met zijn twee oudste zoons en het gezin Den Herder bereikt Jan de Jong de provincie Buenos Aires
en vindt tijdelijk onderdak in de nederzetting Micaela Cascallaris de Tres Arroyos ten zuiden van 
Buenos Aires. Deze kolonie is ge-sticht door Durk, Diego, Zijlstra, afkomstig uit Dokkumer 
Nieuwe Zijlen.
Uit de adressen op de brieven valt af te leiden waarheen de familie verhuist. Jan de Jong reist naar 
die plaatsen waar hij werk kan krijgen. Zo gaat hij vervolgens naar Gualeguay en vandaar naar 
Mansilla in de provincie Entre Rios. Omdat het gezin regelmatig verhuist en niet steeds een nieuw 
adres naar Friesland stuurt, raken verschillende brieven zoek.

Een eigen bedrijf
Entre Rios is een gebied met een gematigde temperatuur en een vrij vlak land. Het doet sterk aan 
Friesland denken en hier bouwt Jan de Jong zijn eerste boerderij. Hij heeft ondertussen een kleine 
erfenis uit Friesland ontvangen door het overlijden van oudoom Reinder Spriensma. Van het geld 
kan hij een stuk grond kopen en daardoor gaat het met de familie economisch bergopwaarts.
In 1908 wordt in Mansilla de boerderij "La Isolina" met het bijbehorende land gehuurd. Met elkaar 
bewerken ze het land.
Wanneer Geert en Jan de huwbare leeftijd bereiken, trouwen zij beide een dochter van hun 
pleegmoeder Den Herder. Geert de Jong en Jacoba den Herder blijven op de boerderij in Mansilla. 
Uit hun huwelijk worden acht kinderen geboren.
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Jan de Jong jr. en Maria Elizabeth den Herder gaan samen met Jan de Jong sr. naar Rosario del 
Tala waar ze een nieuw onderkomen inrichten. Jan koopt er een boerderij en laat daar enige tijd 
later een nieuw huis naast bouwen.
In 1895 woont Jan Jans sr. in Gualeguay, in huis wordt Fries en Spaans gesproken. Hij heeft bij zijn
vertrek uit Fries-land een atlas en enige boeken meegenomen. Jan jr. verdiept zich met plezier in 
deze boeken en leert zodoende de Neder-landse taal vrij redelijk. De brieven dij hij schrijft zijn dan 
ook allemaal in deze taal gesteld.
Jan en Maria hebben ondertussen zeven kinderen. De drie zonen Geert Marinus, Jan Lodewijk en 
Willem Maurits krijgen alle drie een deel van het land en moeten de daarop rustende hypotheek 
betalen. De dochters worden geacht het huishouden te doen en een echtgenoot met een goede 
betrekking te zoeken. Twee dochters worden onderwijzeres.
Alleen Jan Lodewijk blijkt een echte boer te zijn, hij blijft op de boerderij. Geert Marinus en 
Willem Maurits hou-den het voor gezien en zoeken hun heil in de handel.
Van het land wordt 120 bunder met vlas bebouwd en de rest voor veeteelt gebruikt. Dit is wel 
nodig want de grootste plaag van het land zijn de sprinkhanen. Die vreten soms de hele oogst van 
het land en plunderen zelfs de fruitbomen zodat er weinig tot niets overblijft. Een dergelijke schade
kan gecompenseerd worden door vee te verkopen. Na zo'n sprinkhanenplaag is er meestal ook geen
graan meer om brood te bakken. Er wordt dan hoofdzakelijk vlees gegeten. En ook nu is vlees nog 
altijd de hoofdschotel van veel Argentijnen.
Ook grote droogte speelt de boeren vaak parten maar Jan heeft een vooruitziende blik. Hij laat twee
putten graven en een windmolen plaatsen. Deze wordt verbonden met een pomp-installatie zodat 
boeren in de omgeving ook gebruik kunnen maken van de putten. Eventueel wordt de tractor 
ingezet om energie voor de pomp te leveren.

Verdere contacten
Na de tweede wereldoorlog wordt de
correspondentie door Jan jr.
overgenomen. Bregtje Huitema is in het
bezit van een negental brieven die door
hem geschreven zijn. Verder heeft zij
een groot aantal brieven die de familie
uit Friesland naar Argentinië heeft
gestuurd. Deze brieven zijn allemaal
van voor de eerste wereldoorlog. De
huidige generatie in Argentinië kan de
brieven, die in het Nederlands
geschreven zijn, niet meer lezen. Zij
heeft de brieven meegekregen en
overgeschreven. Haar zuster in Canada
vertaalt ze in het Engels. De Engelse
vertaling wordt door Luis de Jong in
het Spaans vertaald zodat de familie
toch over de feiten kan beschikken.
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Geert Bijlstra, een neef uit Holwerd, schrijft over de jaarlijkse grote kaatspartij. Jan schrijft dan 
terug dat zij hun jaarlijkse yerra hebben gehad. Op die dag worden alle nieuwe kalveren bij elkaar 
gedreven, met de lasso gevangen en gebrandmerkt. Aan het einde van zo'n dag, waarbij alle buren 
helpen, wordt feest gevierd. Er wordt een koe geslacht en iedereen mag meeëten, zoveel als hij wil. 
Het over-gebleven vlees wordt onder de aanwezigen verdeeld.
Door de grote toestroom van emigranten, hoofdzakelijk uit Spanje en Italië, wordt de familie een 
mengelmoes van nationaliteiten. De partners worden namelijk niet alleen onder de Friezen of 
Nederlanders in Argentinië gezocht. In de genealogie staat aangegeven wat de oorsprong van 
sommige aangehuwden is.
Vanwege de ruimte worden bij dit artikel alleen de nakome-lingen van Jan opgenomen, temeer 
omdat daarvan ook al het meeste bekend is. Maar met de kinderen van Geert gaat het in feite net 
zo. Zijn zonen gingen alle in de handel en twee van zijn dochters werden onderwijzeres

De situatie nu
De familie heeft nu een prima bestaan. Omdat het merendeel van de kinderen nog aan het studeren 
is, moeten beide ouders een volledige baan hebben. Het maakt niet uit of ze ingenieur, advokaat, 
rechter of iets dergelijks zijn. Alleen begaafde kinderen van arme ouders krijgen een studietoelage. 
Op school wordt mondjesmaat Engels geleerd. Mensen die daar voor meer belangstelling hebben, 
moeten zelfstandig een cursus volgen. De Engelse taal is overigens niet zo geliefd, men denke aan 
de Falkland - oorlog met Groot Brittannië.
Het grootste deel van de familie woont in de provincie Entre Rios, met name de ouderen verblijven 
daar. De jongere generatie trekt ook naar Buenos Aires, Neuquen en meer naar het zuiden.
De oude boerderijen zijn niet meer bewoond. Van de dames die hun jeugd op de boerderij 
doorbrachten, zijn nog drie in leven. Ze tonen nog steeds belangstelling voor het leven in 
Nederland. Ze vieren geen sinterklaas of kerst maar op zes januari komen de drie koningen Caspar, 
Balthasar en Melchior hun geschenken brengen.

Genealogie
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I JAN DE JONG, zoon van JAN JANS DE JONG en FOKELTJE WILLEMS PLOEGSMA, 
geboren te Wetzens op 7 november 1855, gardenier. Zij woonden in Brantgum in huis 
nummer 61.

Hij is getrouwd te Ternaard op 15 mei 1879, op 23- jarige leeftijd met ANTJE 
BIJLSTRA (23 jaar oud), dochter van GEERT BIJLSTRA en ANNA ELISABETH DE 
BRUIN, geboren te Holwerd op 18 mei 1855, overleden op de Atlantische Oceaan rond 29 
augustus 1889, overleden op weg naar Argentinië, aan boord van het schip.

Uit dit huwelijk:
1 JAN DE JONG bijgenaamd Juan de Jong, geboren te Brantgum 

op 23 februari 1880, zie II.
2 GEERT DE JONG bijgenaamd Gerardo de Jong, geboren te Brantgum 

op 22 november 1881, overleden te Mansilla op 28 februari 1951. Hij was 
gehuwd met JACOBA DEN HERDER, geboren te Zeeland, 

overleden te Argentinië.
3 ANNA ELISABETH DE JONG, geboren te Brantgum op 7 
januari 1884, overleden te Atlantische Oceaan rond 25 augustus 1889. 

Overleden op weg naar Argentinië, aan boord van het schip.
4 FOKELTJE DE JONG, geboren op 29 december 1885, over- leden te 

Atlantische Oceaan rond 25 augustus 1889. Overleden op weg naar Argentinë, aan 
boord van het schip.

5 TJISSE DE JONG, geboren te Brantgum op 27 mei 1887, overleden 
te Hantum op 10 april 1888. Het gezin van Jan de Jong woonde gedurende een half jaar 

in Hantum. Net in die tijd overleed Tjisse. De rest van hun huwelijk woonde 
het gezin De Jong in Brantgum, tot hun vertrek naar Argentinië.

6 TJISSE DE JONG, geboren te Brantgum op 21 juli 1888, overleden 
te Atlantische Oceaan rond 25 augus- tus 1889. Overleden op weg naar Argentinië, aan 

boord van het schip.

II JAN DE JONG bijgenaamd Juan de Jong, zoon van I, geboren te Brantgum op 23 februari 
1880, overleden te Rosario Del Tala - Entre Rios, wonende aldaar.

Hij was gehuwd met MARIA ELIZABETH DEN HERDER, dochter van 
GERRIT DEN HERDER en JOHANNA DEN HERDER, geboren te Zeeland, overleden voor 12 
september 1949.

Uit dit huwelijk:
1 AALTJE DE JONG, geboren te Rosario Del Tala - Entre Rios voor 

1906, jong overleden.
2 JOHANNA DE JONG bijgenaamd Juana de Jong, 
geboren in 1906, zie III-a.
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3 GEERT MARINUS DE JONG bijgenaamd Gerardo Mario de Jong, 
geboren op 26 mrt 1909, zie III-b.

4 MARIA ELISABETH DE JONG, geb. rond 1911, zie III-c.
5 AURORA DE JONG, geboren te Mansilla op 3 september 1914, zie 

III-d.
6 JAN LODEWIJK DE JONG bijgenaamd Juan Luis de Jong, geboren 

rond 1917, zie III-e.
7 WILLEM MAURITS DE JONG bijgenaamd Guillermo de Jong, geb. 1920, 

wonende te Gualeguay.
8 EVANGELINA DE JONG, geboren te Mansilla op 14 sep- tember 

1921, zie III-f.

III-a JOHANNA DE JONG bijgenaamd Juana de Jong, dochter van II, geboren in 1906, wonende 
te Rosario Del Tala - Entre Rios. 

Zij was gehuwd met JUAN LUIS COISSON, agrariër. Zijn voorouders behoren 
tot de groep der Waldenzers die op de grens tussen Frankrijk en Italië wonen/woonden. In 

Argentinië hebben zij zich voornamelijk op de veeteelt gericht maar daarnaast hielden
ze zich ook wel met landbouw bezig. Juan Coisson had in ieder geval 250 hectare 
met granen in productie.

Uit dit huwelijk:
1 DANIEL COISSON, geb op 23 apr 1946, zie IV-a.
2 COCO COISSON, zie IV-b.
3 GLORIA COISSON, zie IV-c.
4 SONIA COISSON. Zij is geh. met PABLO BÄHLER.
5 MARIA L. COISSON, zie IV-d.
6 HUGO COISSON, zie IV-e.

III-b GEERT MARINUS DE JONG bijgenaamd Gerardo Mario de Jong, zoon van II, geboren op 
26 maart 1909, overleden op 1 september 1978, wonende te Rosario Del Tala - Entre Rios.

Hij was gehuwd met LILIA BÄHLER, overleden op 1 juni 1964. Haar 
voorouders zijn van Zwitserse oorsprong.

Uit dit huwelijk:
1 GERARDO MARIO DE JONG, geboren op 6 januari 1940, zie IV-f.
2 LILIA ELISABETH DE JONG, geboren op 1 september 
1941, zie IV-g.
3 SUSANA ESTELA DE JONG, geboren op 4 juli 1944, zie IV-h.
4 ELOISA ELENA DE JONG, geboren op 12 juli 1950, zie IV-i.

III-c MARIA ELISABETH DE JONG, dochter van II, geboren rond 1911. Zij was 
gehuwd met GASPAR SERRA. Uit een van de 
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brieven blijkt dat Gaspar donker van kleur was omdat hij van moeders zijde een 
roodhuid was, zijn moeder was een inboorlinge. Zijn vader was een Catalaan.

Uit dit huwelijk:
1 MARIA ELISABETH SERRA, zie IV-j.
2 GASPAR JUAN SERRA. Hij is gehuwd met LILIANA.
3 ALFREDO SERRA.

III-d AURORA DE JONG, dochter van II, geboren te Mansilla op 3 september 1914, 
onderwijzeres, wonende te Gualeguay.

Zij was gehuwd met ANTONIO YANEZ, geboren te Gualeguay op 25 januari 1912, 
medewerker aan het gerechtshof, wonende te Buenos Aires. De voorouders van Antonio 

komen oorspronkelijk uit Spanje.
Uit dit huwelijk:
1 SILVIA YANEZ, geboren te Buenos Aires op 3 oktober 1949, wonende 

aldaar.

III-e JAN LODEWIJK DE JONG bijgenaamd Juan Luis de Jong, zoon van II, geboren rond 
1917, argariër, wonende te Rosario Del Tala - Entre Rios.

Hij was gehuwd met BLANCA CABRAL. Haar vader was een "inboorling" zoals 
dat in de correspondentie genoemd wordt, haar moeder was een Italiaanse.

Uit dit huwelijk:
1 LUIS ALEJANDRO DE JONG, zie IV-k.
2 JORGE DE JONG, zie IV-l.
3 BLANCA DE JONG, zie IV-m.
4 ALICIA DE JONG, zie IV-n.
5 MARIA YOLANDA DE JONG, zie IV-o.

III-f EVANGELINA DE JONG, dochter van II, geboren te Mansilla op 14 september 
1921, wonende te Gualeguay.

Zij is gehuwd met OMAR ALBERTO MASSONI, geboren te Gualeguay 
op 17 november 1917. De voorouders van Omar vinden hun oorsprong in Italië.

Uit dit huwelijk:
1 JOSE MASSONI, geboren te Gualeguay op 19 juli 1941, zie IV-p.
2 EVANGELINA MASSONI, geboren te Gualeguay op 9 decem- ber 1945, 

zie IV-q.
3 ALBERTO OMAR MASSONI, geboren te Gualeguay op 7 mei 1947, zie 

IV-r.

IV-a DANIEL COISSON, zoon van III-a, geboren op 23 april 1946.
Hij is gehuwd met ESTELA M. URRISTE, geboren op 18 april 1947.
Uit dit huwelijk:
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1 DANIEL COISSON, geboren op 20 december 1973.
2 GABRIELA COISSON, geboren op 13 juli 1976.
3 ALEJANDRO COISSON, geboren op 15 december 1980.

IV-b COCO COISSON, zoon van III-a, wonende te Centenario. Hij is gehuwd met GLORIA 
EDGARDO.

Uit dit huwelijk:
1 GUSTAVO COISSON.
2 MARISA COISSON.
3 MARTA COISSON.
4 GUSTAVO COISSON.

IV-c GLORIA COISSON, dochter van III-a. Zij is gehuwd met JULIO PEREZ.
Uit dit huwelijk:
1 HUGO PEREZ.
2 PATRICIA PEREZ.

IV-d MARIA L. COISSON, dochter van III-a. Haar kinderen:
1 SEBASTIAN.
2 CECILIA.

IV-e HUGO COISSON, zoon van III-a. Zijn kinderen:
1 SILVANA COISSON.
2 MARCELO COISSON.
3 GABRIEL COISSON.

IV-f GERARDO MARIO DE JONG, zoon van III-b, geboren op 6 januari 1940. Hij was gehuwd 
(1) met ASTRID DICK. 

Uit dit huwelijk:
1 INGRID DE JONG, geboren op 15 feb 1967, wonende te Buenos 

Aires. Zij is gehuwd met SANTIAGO LEVIN
2 ADRIAN DE JONG, geboren op 31 december 1970, wonende te Buenos 

Aires.
3 JUAN DE JONG, geboren op 17 mei 1979, wonende te Neuquen - 

Argentinië.
4 JULIA DE JONG, geboren op 15 april 1981.

Gerardo is gehuwd (2) met SUZANNA BANDIERI.

IV-g LILIA ELISABETH DE JONG, dochter van III-b, geboren op 1 september 1941, overleden 
op 2 juni 1985. 

Zij is gehuwd met OMAR ORMAECHEA.
Uit dit huwelijk:
1 ANDRÉS ORMAECHEA, geboren in 1969. Hij is gehuwd met 
MARIANA RUCCI.
2 GERARDO ORMAECHEA, geboren in 1971. Hij is gehuwd met 

SANDRA COSTA.
3 LISA ORMAECHEA.
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IV-h SUSANA ESTELA DE JONG, dochter van III-b, geboren op 4 juli 1944. Zij is 
gehuwd met ALLAN EASDALE, geboren op 8 juni 1943.

Uit dit huwelijk:
1 TOMAS ALFREDO EASDALE, geboren op 30 maart 1973.
2 ROBERTO EASDALE, geboren op 22 oktober 1974.
3 CECILIA IRENE EASDALE, geboren op 20 september 1977.

IV-i ELOISA ELENA DE JONG, dochter van III-b, geboren op 12 juli 1950.
Haar dochters van een onbekende man:
1 LILIA.
2 PAULA.

IV-j MARIA ELISABETH SERRA, dochter van III-c, wonende te Moreno.
Zij is gehuwd met ZOLTAN BARKASZ.
Uit dit huwelijk:
1 LOREN BARKASZ, geboren in 1962.
2 SERGIO BARKASZ, geboren in 1966, zie V.
3 ANA BARKASZ, geboren in 1968.
4 FREDERICO BARKASZ, geboren in 1975.

IV-k LUIS ALEJANDRO DE JONG, zoon van III-e, wonende te Buenos Aires.
Hij was geh. met (en gesch. van) BEATRIZ DISCACCIATI.
Uit dit huwelijk:
1 ALEJANDRO DE JONG, geboren op 6 juni 1974.
2 PAULA DE JONG, geboren op 6 mei 1975.

IV-l JORGE DE JONG, zoon van III-e, wonende te Rosario Del Tala - Entre Rios.
Hij is gehuwd met CRISTINA.
Uit dit huwelijk:
1 CAROLINA DE JONG, wonende te Rosario Del Tala - Entre Rios.

Zij is gehuwd met CARLOS BROS.
2 VIRGINIA DE JONG, wonende te Rosario Del Tala - Entre Rios.

IV-m BLANCA DE JONG, dochter van III-e.
Zij is gehuwd met EDGARDO MARCO.
Uit dit huwelijk:
1 MARTIN MARCO, wonende te Rosario Del Tala - Entre Rios.
2 JUAN PABLO MARCO.
3 FRANCISCO MARCO.

IV-n ALICIA DE JONG, dochter van III-e. Zij is gehuwd met CARLOS RODRIGUEZ.
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Uit dit huwelijk:
1 ALICIA RODRIGUEZ.
2 JORGE CARLOS RODRIGUEZ.
3 LAURA RODRIGUEZ.

IV-o MARIA YOLANDA DE JONG, dochter van III-e. Zij is gehuwd met ARNOLDO 
GOMEZ.

Uit dit huwelijk:
1 LAUREANO GOMEZ.
2 ANALIA GOMEZ.
3 JULIAN GOMEZ.
4 NAZARENO GOMEZ.

IV-p JOSE MASSONI, zoon van III-f, geboren te Gualeguay op 19 juli 1941, wonende te 
Buenos Aires.

Hij is gehuwd met LUCRETIA HERRERO, geboren te Guale- guay op 4 februari 
1943.

Uit dit huwelijk:
1 LAURA MASSONI, geboren te Buenos Aires op 14 januari 1965, 

wonende aldaar. Zij is gehuwd met FABIO MINIOTTI, geboren Buenos Aires op 9 
feb 1966.

2 VIVIANA MASSONI, geboren te Buenos Aires op 2 novem- ber 1966, 
wonende aldaar. Zij is gehuwd met DANIËL TOMSIC, geboren te 
Avellameda op 12 november 1961, wonende te Washington en te 

Buenos Aires.

IV-q EVANGELINA MASSONI, dochter van III-f, geboren te Gualeguay op 9 december 
1945, wonende te Rome.

Zij is gehuwd met HUGO GOFFANTI, geboren te La Plata op 27 december 
1937, wonende te Parijs.

Uit dit huwelijk:
1 PAOLA GOFFANTI, geboren te Buenos Aires op 28 december 

1965, wonende te Rome.
2 LEANDRO GOFFANTI, geboren te Buenos Aires op 7 januari 

1967, wonende te Parijs.

IV-r ALBERTO OMAR MASSONI, zoon van III-f, geboren te Guale- guay op 7 mei 1947, 
wonende te Parijs.

Hij was gehuwd met N.N..
Uit dit huwelijk:
1 ANA MASSONI, geboren te Parijs op 10 maart 1985, wonende 

aldaar.
2 ANGELA MASSONI, geboren te Parijs op 25 augustus 1986, 

wonende aldaar.

V SERGIO BARKASZ, zoon van IV-j, geboren in 1966.
Hij is gehuwd met GABRIËLA.
Uit dit huwelijk:
1 IGNATIO BARKASZ.

Korte inhoud van de brieven
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12-9-1946:
Veel informatie over de familie en de verschillende relaties en herkomst. Deze gegevens zijn 
verwerkt in de genealogie.
2-1947:
In een Argentijnse krant heeft gestaan dat Duitsland half Nederland wilde uitmoorden om ruimte 
voor eigen volk te creëren.
De Argentijnse regering wil 4.000.000 immigranten toelaten om het werk aan te pakken. Dit 
moeten bij voorkeur Span-jaarden of Italianen zijn omdat die weinig moeite met de taal hebben. Jan
jr. schrijft dat de Spanjaarden en oor-spronkelijke bewoners van het land rovers schijnen te zijn. 
Dat is wel een nadeel als men uit Spanje nieuwe immigranten toelaat, bovendien begrijpt hij het 
niet omdat veel jeugd werkloos op straat rondloopt.
Verder zijn er ook veel Arabieren in het land maar zijn kinderen hebben nog geen Arabier gehuwd, 
anders zouden zowat alle nationaliteiten in de familie voorkomen.
De veeteelt is op dat ogenblik goed, het graan is verregend, gelukkig zijn er weinig sprinkhanen in 
de mais.
17-10-1947:
Hij schrijft over de strijd tussen Nederland en Indië - de bewoners daar schijnen als de 
oorspronkelijke Argentijnen te zijn: lui en zonder "iniciatief".
7-1-1948:
Jan las een Hollandse courant in Buenos Aires - hij sprak in huis met zijn vrouw Spaans. Zodoende 
kennen de kinderen geen Nederlands. Neef Sjirk Roosma is, zestien jaar oud, met een tante naar 
Chicago gegaan. De sprinkhanen zijn een ware plaag.
3-1948:
120 bunder vlas is door de sprinkhanen verteerd, dit is een regelrechte ramp. Veel vee zal via de 
handel op de markt moeten worden gebracht. Kaas en boter produceren ze voor eigen gebruik. 
Vanaf hun woonplaats in Entre Rios naar Buenos Aires is het 500 kilometer.
Hij is bereid om kleding naar de familie in Nederland te sturen maar dit schijnt uiterst lastig te zijn. 
Niemand is bereid mee te werken, de organisatie is slecht. Scheeps-bevrachters reageren niet op 
zijn schrijven, brieven uit Nederland komen aan zonder postzegels. Toch is te zien dat ze erop 
zaten. In een Fries tijdschrijft las hij over Adema's stamboekstieren, die hebben zij ook in 
Argentinië.
30-5-1949:
Jan kan geen foto's sturen omdat de benodigde materialen om ze te maken ter plaatse niet voorradig
zijn. Hij schrijft 
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duidelijk meer Spaanse woorden in de brief dan eerder. In de tuin groeien sinaasappels aan de 
bomen, de yerra is geweest. Het uitvaagsel van Europa is hier aangeland.
Er zijn Italianen door de regering gecontracteerd, ze werken rondom in fabrieken.
23-2-1950:
Hij schrijft over zijn 70ste verjaardag die aanstaande is, over zijn geboortedorp en over de 
kinderen. Verder geen bij-zonderheden.
27-2-1951:
Er zijn meer Italianen en Spanjaarden aangekomen. De rege-ring heeft spoorlijnen opgekocht die 
voorheen eigendom waren van de Engelse regering.
14-3-1952:
Op school wordt geen Engelse les gegeven. Er is sprake van inflatie, men heeft problemen om het 
geld op waarde te houden. Door de droogte dreigen er problemen te ontstaan. Hij is ter plekke de 
enige Hollander. Hollanders zijn gewend vooruit te zien en zo heeft hij putten gemaakt met een 
pomp.
Verder is de oorlogsdreiging een vervelende aangelegenheid, misschien dat de communisten elkaar 
met de bomba atomica kunnen vernielen. Dit zou een uitkomst zijn voor het Westen.

Bronnen:

*brieven geschreven door Jan de Jong, in bezit van Bregtje Helfrich-Huitema;
*brieven overgenomen van de familie uit Argentinië;
*gemeentearchief Dongeradeel: burgerlijke stand en bevol- kingsregisters - met dank aan 
Reinder Tolsma;
*Te Nijenhuis - de Friese tak - Reinder Postma, Mente Holwerda, Oudwoude/Metslawier 1993;
*gegevens vermeld door Luis de Jong - Buenos Aires;
*fotoverzameling Brechtje Helfrich-Huitema.

Naschrift:

Wie naar telefoonnummers zoekt in Argentinië kan tegenwoor-dig ook op Internet terecht. Het 
adres is:
http://www.telecom.com.ar/guia/english/centro.html
Er bestaan twee telefoon"boeken", het witte bevat de parti-culiere nummers en het roze de 
bedrijvennummers. Het boek is ingedeeld in regio's.
Ook aan telefoonnnummers in de Verenigde Staten is via Internet te komen. Het adres is:
http://www.switchboard.com
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UNDERSYK MEI HELP FAN DE SNEUPER 41

R. Tolsma

Op de jiergearkomste fan ús feriening hat ûnderskreaune in ynlieding hâlden nei oanlieding fan it 

dy jûn oanbeane spesjaalnûmer fan De Sneuper: "Alfabetisch Register op de buurplichtigen in de 

dorpen van Oostdongeradeel in 1853". Dy ynlieding gie oer it doarpsûndersyk dat ik sûnt 1979 nei 

Easternijtsjerk dien ha en wat de betsjutting fan it register fan 1853 dêrfoar wêze kin. Om't net al 

ús leden op dizze gearkomste west ha, like it de redaksje goed ta om in part fan dizze ynlieding (hoe

kin men de list brûke by it dwaan fan doarpsûndersyk?) yn dizze Sneuper op te nimmen. De tekst is 

hjir en dêr in bytsje oanpast.

Wat is no it belang fan dizze registers?
Yn it foarste plak kin oan de hân fan dizze registers maklik besjoen wurde wa't yn 1853 wêr yn ien 
fan de doarpen fan Eastdongeradiel wenne. Jo sykje yn it register in namme op, pakke in kadastrale
kaart en sykje nei it hûs mei it neamde kadastrale nûmer en dat is alles. Soks is wichtich om yn in 
famyljeboek te brûken: op dat plak hat oerpake wenne ensfh. De krekte wurkwize stiet yn it 
foaropwurd fan De Sneuper 41 beskreaun.
Yn guon doarpen binne de ferhuzings oer in bepaalde perioade noch byholden oant sawat 1860 ta, 
dy doarpen binne Nij-tsjerk, Moarre en Ie. Betreft dat in famyljelid dan wit men noch in plak wêr't 
famylje wenne hat. Ek de nammen fan de ferhuzers binne meinaam sadat der meiinoar 1579 
nammen yn dit register foarkomme, dat binne alle gesinshadennammen fan Eastdongeradiel yn 
1853.
Yn it twadde plak ha ik troch ûndersyk fêststelle kinnen dat de doarpsnûmers fan Eastdongeradiel 
tusken 1811 en 1867 net feroare binne. Dat wol sizze dat as men in stjerakte út 1814 hat en dêr stiet
yn dat de ferstoarne yn Ie hûs 72 wenne, dan kin men dit register ek brûke. Yn dat gefal siket men 
hûs 72 yn de buertlist fan Ie op en dan hat men wer in kadastrale kaart nedich om it krekte plak te 
finen. Dit is sa maklik net om't it hiele register trochsjoen wurde moat, ommers it is net op doarp, 
mar op bewenner alfabetisearre. Dat wie it grutte neidiel wat ik niis neamde. Om dat te 
ûnderfangen hat de redaksje in úttypte list beskikber. Der komt ek sa'n list op it streekarchivariaat 
te lizzen. By dit alles moat wol sein wurde dat spitigernôch de list fan it doarp Mitselwier net 
weromfûn is. Ik ha alle doazen op de kop hân, fan meardere doarpen binne dûbele as trijedûbele 
listen fûn, mar Mitselwier bliuwt wei. Om dêr in lyts bytsje 
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yn it foarsjen hat de redaksje mient dat it Befolkings-register fan 1849 brûkt wurde koe as in soarte 
fan kompin-saasje: de hûsnûmers en de bewenners binne opnommen, mar it wichtige kadastrale 
nûmer ûntbrekt foar Mitselwier. Spitich, mar neat oan te dwaan. Faaks binne der doazen mei "nog 
te inventariseren oud archief OD" dy't ik net sjoen ha en komt ek de list fan Mitselwier te foarskyn.
Sels ha ik yntusken alle doarpsnûmers fan Nijtsjerk teplak, ik ha dêr in kaartsje fan makke dat 
efteroan dit artikel taheakke is. Sa'n kaartsje is fan elk doarp te meitsjen, prachtich materiaal foar in
doarpsskiednis: jo kinne yn ien eachopslach sjen wêr't de herberge wie en de smidterij, wêr't de 
bakker en de skoalmaster wennen ensfh. Minsken út stjerakten hat men samar te plak en sels de 
tsjûgen dy't de ferstoarnen oanjoegen, kin men meastentiids it hûs fan fine, dat wiene ommers de 
buorlju, fan beide kanten ien. Men moat dêrby wol betinke dat somtiden mear gesinnen yn ien hûs 
wennen. 
Ik ha de stjerakten fan Nijtsjerksters fan 1811 oant 1836 no yn de kompjûter sitten: 384 akten mei 
tsjûgen, ferstoarnen, echtgenoaten, âlders en it doarpsnûmer. Om't der yn dy tiid in gruttere stjerte 
wie as hjoeddedei komt hast elk hûs der ien as mear kear yn foar, der binne mar fjouwer huzen dy't 
net neamd wurde yn dy 20 jier. Al dy minsken kin ik troch dizze list no teplak bringe, ik wit krekt 
wêr't se wenne ha.
Yn it tredde plak is it mooglik om in stikje bouskiednis fan it doarp op it spoar te kommen. Op in 
bepaald momint is it ferrin fan de doarpsnûmering fêststeld, ik nim oan fan om 1811 hinne. Dy 
nûmering rint op in bepaalde wize troch it doarp en is op it taheakke kaartsje fan Nijtsjerk goed te 
folgjen. Huzen dy't letter boud binne krigen in a-nûmer as in heger nûmer. Mooglik waard in a-
nûmer brûkt as op itselde hiem boud waard. Hegere nûmers wolle sizze dat se letter boud binne, 
dus nei de fêstsstelling fan de doarpsnûmering. Dit jout dus wissichheid omtrint de boutiid fan sa'n 
hûs. Yn de stjerakten komt inkeldris foar dat de ferstoarne yn in "nog ongenummerd nieuw huis" 
wenne hat. Troch de buorlju is it krekte plak werom te finen en dus de boutiid.
Sels it ûntbrekken fan in nûmer kin oanwizings jaan foar de bouskiednis fan it doarp. It betsjut dat 
sa'n hûs tusken 1811 en 1853 ôfbrutsen is. Yn it register ûntbrekke yn Nij-tsjerk fiif nûmers. Troch 
it rieplachtsjen fan de stjerakten ha ik yntusken fêststelle kinnen dat dy huzen der om 1830 hinne 
noch stiene. Ik ha sels oanwizings foar hokker, no ferdwûne, huzen dy nûmers eartiids brûkt binne. 
Dêrfoar kin it ferrin fan de nûmering it doarp troch brûkt wurde.
Yn it reglemint wurdt steld dat it Earmhûs net buorplichtich wie; se moasten har dêr sels rêde. 
Yndied kom ik yn stjer-

132



akten foarby dat bewenners fan it Earmhûs troch de "Opziener der Armen" en in húsgenoat oanjûn 
wurde. In inkelde kear docht in buorman dat. Frjemd is wol dat it Earmhûs alhiel gjin doarpsnûmer 
hie, ek yn it befolkingsregister net.
Ta beslút noch dit. Niis (hjir wurdt doeld op de ynlieding op de ledegearkomste) ha'k ferteld dat ik 
hast 13 jier wurk hân ha om in kaartsje mei doarpsnûmers gear te stallen. It kaartsje dat taheakke is,
ha'k yn trije oeren tekenje kinnen. De âlde nûmers by de hjoeddeiske adressen sykje hat ek noch in 
pear oeren duorre dat ik doar de ferûnderstelling oan dat fan elk doarp fan Eastdongeradiel, útsein 
Mitselwier dan, yn ien dei in kaartsje te tekenjen is mei âlde doarps-nûmers en nije adressen. Ik 
hoopje dat de yn Sneuper 41 opnommen list dêrfoar brûkt wurde mei en tagelyk al dy genealogen 
ferblydzje sil mei it wenplak fan har foarâlden.
(Yntusken ha'k heard dat fan Nijewier en Ie al soart-gelikense kaartsjes tekene binne, wa folget mei
de oare doarpen? In folslein oersjoech soe op it streekarchivariaat op ynsjoch lein wurde kinne!)

Hjirûnder folget de list mei âlde doarpsnûmers en dêrnêst de adressen fan hjoeddedei. 
Stimdragende pleatsen binne oanjûn en sa no en dan nammen.
1 ôfbrutsen om 1960 hinne (Pasenswal)
2 Berchhuzen 7 (Berghuistra)
3 ôfbrutsen arbeidershúske om 1960 hinne
4 foar 1853 ôfbrutsen (pleats 4)
5 Bollingwier 4 (westlike part)
6 Bollingwier 15
7 foar 1853 ôfbrutsen
8 Bollingwier 13
9 Bollingwier 9
10 Bollingwier 5 (pleats 2)
11 Bollingwier 3 (pleats 18
12 ferfallen foar 1853 (? pleats 14: Sapema sate)
13 Bollingwier 2 (pleats 5)
14 Bollingwier 4 (eastlike part) 
15 ôfbrutsen om 1860 hinne (pleats 23: Heintema sate)
16 Bartenswei 2 (pleats 15: Idskema sate)
17 De Lyts Ein 41 (âldste hûs op Trijehuzen)
18 De Lyts Ein 39
19 ôfbrutsen om 1883 hinne
20 Griene Wei 7
21 Ald Tún 28 (pleats 24: plaats by de tille)
22 ôfbrutsen om 1866 hinne
22a Ald Tún 16 (pleats 30, net alhiel wis)
23 Buorfinne 32
24 De Buorren 24
25 De Buorren 22 (ôfbrutsen om 1955 hinne)
26 De Buorren 22 (no de opreed)
27 De Buorren 20
27a Buorfinne 28
28 De Buorren 18 (pleats 13)
29 De Lyts Ein 0 (ôfbrutsen, no tún)
30 De Lyts Ein 1
31 De Lyts Ein 1 (no tún)
32 De Lyts Ein 3 (de lange nane)
33 Buorfinne 26 (earder braakhok)
34 De Lyts Ein 3a (no tún)
35 Buorfinne 26
36 De Lyts Ein 6
37 De Lyts Ein 4 (ôfbrutsen)
38 De Lyts Ein 2
39 De Buorren 29 (pastorije)
40 De Lyts Ein 10
41 De Buorren 12
42 De Buorren 10
43 De Buorren 8
44 De Buorren 6
45 De Buorren 4
46 De Buorren 4a (no tún)
47 De Buorren 2 (no de manege-bak)
48 Ropsterwei 1
49 Ropsterwei 3 (pleats 1: Fookma)
50 Ropsterwei 5 (pleats 20: Donia)
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51 Ropsterwei 14
52 Ropsterwei 10
53 Ropsterwei 8
54 Langgrousterwei 11
55 Langgrousterwei 9
56 Ropsterwei 6
57 Ropsterwei 4
58 Ropsterwei 2
59 Langgrousterwei 3
60 Langgrousterwei 4
61 Langgrousterwei 2
62 De Buorren 1/3
63 De Buorren 11 (earder pleats 17: herbergh te Nikerck)
64 De Buorren 15
65 De Buorren 19
66 De Buorren 19 (no tún)
67 De Buorren 21
68 De Buorren 23
69 De Buorren 25
70 De Buorren 27 (skoallehûs)
71 Foeke Sjoerdsstrjitte 3
72 Foeke Sjoerdsstrjitte 5
73 Foeke Sjoerdsstrjitte 7
74 Foeke Sjoerdsstrjitte 9
75 Foeke Sjoerdsstrjitte 11 (no garaazje)
76 Foeke Sjoerdsstrjitte 11
77 Foeke Sjoerdsstrjitte 13
78 Foeke Sjoerdsstrjitte 13 (no hok)
79 Ald Fiver (no parkearplak, earder: it eilân)
79a Foeke Sjoerdsstrjitte 13 (no tún, earder: de flinter)
80 De Terp 1
80a Langgrousterwei 48
80b De Terp 3 (no tún, earder doktershûs en pastorije)
81 Langgrousterwei 47a (earder pleats 9: Op de Grouw)
81a Langgrousterwei 49
81b Langgrousterwei 53
82 Langgrousterwei 55
83 Langgrousterwei 57 (foarby de pleats: ôfbrutsen)
84 Langgrousterwei 52
85 ôfbrutsen foar 1853
86 Sjoarda 2 (pleats 3: Sjoorda)
87 ôfbrutsen foar 1853
88 Grytsjewei 3 (pleats 31: Elingsma)
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89 Langgrousterwei 61 (pleats 29: Hiemstra)
90 ôfbrutsen foar 1853
91 Langgrousterwei 57 (no: Foalsum)
92 Langgrousterwei 16
93 De Buorren 26
93a De Buorren 28
94 De Buorren 30
95 Langgrousterwei 1
96 De Buorren 30 (no tún)
97 De Lyts Ein 1 (no tún)
98 ôfbrutsen foar 1853
99 Foeke Sjoerdsstrjitte 3 (no tún)
100 De Buorren 16 (earder trije húskes)
101 Bollingwier 17 ?

ôfbrutsen foar 1853 = komt net foar op de list, sil dus net mear bestien ha
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BOEKAANKONDIGING

B.D.v.d.Meulen

Binnenkort verschijnt de uitgave van de volgende familie-boeken:

Annema van Dantumawoude en Wyger Folkerts.

Na "Van der Zwaag" in 1991 hebben enkele leden van het betrokken 

comité in samenwerking met anderen en met hulp van diverse mede-

genealogen een nieuw project, Annema van Dantumawoude, op stapel 

gezet. Dit is een parenteel, een be-schrijving van alle 

nakomelingen in mannelijke en vrouwe-lijke lijn. Stamouders van 

het geslacht Annema waren Tjeerd Annes en Leelke Tabes, die in de 

Franse tijd in Dantumawoude woonden en van wie de nakomelingen, de

aangetrouwden en hun ouders een familie van enkele tienduizenden 

leden vormen. Een redelijk deel van de familie is opgespoord. Het 

boek wordt 800 blz. op A4 formaat, bevat honderden foto's en een 

uitgebreide index, professioneel gedrukt en gebonden

Tevens wordt dit jaar uitgebracht Het nageslacht van Wyger Folkerts over 7 generaties, 
beginnend circa 1600 en lopend tot in het begin van de 19e eeuw. Dit werk is op initiatief van 
Wytse Tjoelker en Bouwe v.d. Meulen tot stand gekomen met behulp van een groot aantal 
vrienden. Het boek eindigt waar het Annemaboek begint en op deze wijze kunnen tientallen 
families eraan refereren. 
Wyger Folkerts en Mary Aebeles leefden in de tijd van de 80-jarige oorlog. Zij waren de verre 
voorouders, niet alleen van alle Wiegersma's afkomstig uit de Dokkumer Wouden, maar ook van 
een groot aantal andere families.
Het boek beschrijft ruim 750 leden van deze familie, met gegevens over hun levensloop en hun 
bezigheden in de 17e en 18e eeuw. Naar dit standaardwerk (24x17 cm, professioneel gedrukt en 
gebonden, ca. 250 blz. + index) zal vaak worden verwezen.

Aflevering vindt plaats na een familiebijeenkomst van de familie Annema, die op 4 oktober a.s. in 
Damwoude zal plaats vinden.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

Deze keer zal deze rubriek helemaal gevuld worden met antwoorden. In de laatste tijd is een aantal 
opdrachten door verschillende leden van de werkgroep afgesloten en daarvan wordt verslag gedaan.
Boerderij Stapland te Hantumeruitburen.

De oudste gegevens werden gevonden in het register van aanbreng uit 1511. De boerderij was toen 
120 pm groot en o.a. belast met 120 "voet Waiterdick to Werum". In 1543 wordt de boerderij ook 
genoemd maar daarna duurt het tot 1640 voor meer gegevens beschikbaar komen. Het 
floreencohier is gevolgd tot 1850 en leverde een prachtig kaartje op van de landerijen die de jaren 
door bij Stapland hebben gehoord. Deze landerijen lagen (en liggen) vrijwel in één grote kavel 
langs de rivier de Paesens. Het reëelcohier van 1743 vermeld dat "dese huijsinge" is afgebrand. De 
waarde van het gebouw bedroeg toen f 2600,-. Een jaar later verliest boer Claas Sakes door de 
veepest twee koeien, een vaars en drie hokkelingen. Dat was niet zo best voor hem maar buurman 
Symon Clases was nog slechter af: "Dit land kan nu niet verhuirt worden, de boer heeft al sijn 
beesten verloren" zegt het cohier. Het oudste gevonden koopcontract dateert van 1798: f 23.291,-. 
In de vorige eeuw was de boerderij in het bezit van de families Looxma en De Blocq van 
Scheltinga. Teruggevonden notariële scheidingen in deze families laten het verloop heel mooi zien 
(van 1825 tot 1964). Een bijzon-dere vondst was een huurcontract uit 1593 waarbij Jonckfrou 
Bieuck van Cammingha de sate Stapland voor 114 goudguldens per jaar verhuurt aan Tyepcke 
Sijverts. Enkele inventarissen en boelgoeden van bewoners in de vorige eeuw geven een indruk van
het reilen en zeilen van Stapland in die tijd (Cornelis Harmens Jaarsma 1823, Ype Cornelis Botma 
1876).
Boerderij Hania te Wierum

De geschiedenis van de woning Pastorijestrjitte 5 te Wierum voert via een pastorie terug naar een 
boerderij in 1511. Wijbe Hanije had toen 80 pm in bezit van drie eigenaren waaronder de kloosters 
van Dokkum en Niawier. Broer (?) Sypt Hanije bezat nog eens 23 pm. Uit deze bezittingen moet 
Hania ontstaan zijn. In de registers van de kloostergoederen is deze boerderij niet meer te traceren 
zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat na 1543 (of al na 1511?) de boerderij is overgegaan in 
particuliere handen.
Omdat het dorp Wierum vanwege de hoge dijkslasten geen flo-reenrente hoefde te betalen zijn er 
ook geen floreencohieren
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opgemaakt wat het onderzoek zeer bemoeilijkt. Een aantal stemregisters en reëelcohieren moeten 
dat compenseren. Daar blijkt uit dat de 85 pm die onder Hania behoorden 361 gulden huur moeten 
opleveren in het begin van de 18e eeuw en 886 gulden aan het einde van die eeuw. Dan ook (1794) 
wordt de huurder tevens eigenaar: Dirk Hartmans brengt veel van zijn landerijen (119 pm in totaal) 
onder deze boerderij. De fami-lie Hartmans is bijna 100 jaar lang eigenaar/bewoner van Hania 
geweest. Nadat Ids Dirks Hartmans en zijn vrouw Dieuke Gerbens Koopmans de boerderij sinds 
1878 bewoonden werd rond 1890 de gecombineerde gereformeerde gemeente Nes Wierum 
eigenaar van het gebouw. Het ligt voor de hand dat toen het bedrijfsgedeelte van de boerderij is 
afgebroken en dat het voorhuis is blijven staan. Omdat de muren van dit voorhuis zeer dik zijn, lijkt
een middeleeuws ontstaan van dit gedeelte mogelijk. Tot in de zestiger jaren van deze eeuw is het 
gebouw gebruikt als pastorie, eerst voor de combinatie later voor de zelfstandige gemeente van 
Wierum.
Dijkstra van Paesens, Nes, Oosternijkerk

Harmen Alderts van Lioessens trouwde op 14-5-1797 te Paesens met Antie Tabes. Hun 
nakomelingen in rechte mannelijke lijn werden op verzoek uitgezocht. Zoon Renze Harmens 
Dijkstra woonde bij zijn overlijden in Oosternijkerk en via Sneuper 41 kon als adres De Lyts Ein 
10 worden vastgesteld. Harmen Renzes trok via Ternaard waar hij huwde met Jantje Remmeren 
Vaderloos naar Nes waar hij in 1904 overleed. Sjouke Harmens was nog in Oosternijkerk geboren, 
huwde in 1891 Antje Wybrens Terpstra in Ternaard en stierf eveneens te Nes. Klaas Sjoukes 
Dijkstra trok als eerste naar Dokkum waar zoon Sjouke Dijkstra in 1995 overleed. 
Kampstra van Ternaard

Over de familie Kampstra werd een aantal verspreide gegevens verzameld waaronder de volgende 
korte genealogie:
1. Rense Jans Kampstra, 1799 Ternaard, gardenier/slager, overl. 26-3-1863, huwde 9-5-1822 
Foekje Tjallings Koopmans, 1803 Holwerd, overl. 11-8-1825. Rense Jans Kampstra huwde (2) 
8-5-1827 Wytske Gerkes Huizinga, overl 8-2-1879.
2. Sake Renses Kampstra, 16-5-1836 Ternaard, slager, overl 9-7-1907 Dokkum, huwde 24-
9-1859 Baukje Jongsma, 21-5- 1834 Aalsum, overl. 12-5-1900 Dokkum.
3. Sipke Sakes Kampstra, 12-1-1879 Dokkum, koopman/ veedrijver, overl. 2-8-1966 Dokkum, 
huwde 3-4-1902 Lutske Rosema, 2-2-1881 Dokkum, overl. 7-1-1968 Dokkum
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:
4a. Anne, 8-5-1902 Dokkum
4b. Baukje, 10-3-1905 Dokkum
4c. Akke, 18-10-1909 Dokkum
4d. Sake, 15-4-1914 Dokkum
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Over onze auteurs

Bouwe Daniel van der Meulen: geboren 25-2-1944 te Rotterdam, medewerker bij EGON. Is 
bestuurslid van de Ned. Gen. Ver. Heeft veel familie wonen in de friese Wouden. Werkte mee aan 
het boek over de familie Zwaagstra.

P.F. Visser: geboren in 1942 op Schiermonnikoog. Was 10 jaar lang voorzitter van de NGV, afd. 
Friesland. Vice- voorzitter van de Fryske Rie foar Heraldyk. Publikaties over familie Schregardus. 
Belangstelling voor regionale geschiedenis en genalogie.
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