
45 



REDACTIONEEL

E. Smits

Deze keer krijgt u een 'Sneuper' in de bus die er misschien wat

anders uit ziet dan u gewend bent, doch dit heeft een reden.

Voor Friesland geldt dit jaar als een bijzonder jaar, want er

wordt 'SIMMER 2000' gehouden.

SIMMER 2000 bekend van radio en televisie is een organisatie

die voor het jaar 2000 zich ten doel heeft gesteld zoveel

mogelijk geëmigreerde  Friezen uit  de  hele wereld  naar onze

provincie te krijgen voor een immens grote reünie. Honderden

steden en dorpen spannen zich in om dit te doen slagen. Wij als

redactie hebben gemeend hieraan een kleine bijdrage te moeten

leveren in de vorm van een enigszins aangepaste Sneuper.

Aan onze vraag om verhalen e.d. in te leveren die betrekking

hebben op deze emigratie is ruimschoots voldaan. Om al die

moeite te belonen komen enkele zaken te vervallen en schuiven

we die door naar het septembernummer. U mist dus niets.

De verhalen spreken voor zich zelf en we hopen u weer veel

leesplezier te kunnen aanbieden. Toch moeten we enkele medede-

lingen wel even kwijt m.n. dat men er in is geslaagd na enkele

interim jaren vanaf heden een nieuw bestuur te kunnen presen-

teren.

Het bestuur ziet er nu alsvolgt uit: voorz: dhr. N.W.J. Speel-

man, secr: dhr. L. Meerema en penn.m. dhr. G. Bouma. In het

sept. nummer zullen ze zich uitgebreid aan u voorstellen.

Ook het ledennieuws zult u moeten missen, maar wel kunnen we

mededelen dat er zich deze keer meer dan 20 nieuwe leden hebben

aangemeld. Zij ontvangen deze keer twee Sneupers, n.l. ook het

maartnummer valt bij hen in de bus. Mocht u als nieuw lid dit

niet hebben ontvangen belt u dan even 0519-294408 (e.smits).

Helaas melden we u ook dat een drietal leden zijn overleden.

Mensen met een brede interesse in historie en familiegeschie-

denis. We wensen vanaf deze plaats de naasten sterkte met dit

verlies.

Daar verschillende zaken hier ter sprake komen willen we u

vragen niet te vergeten dat uw kwartierstaten voor 1 sept. bij

ons binnen moeten zijn, willen ze nog verwerkt worden.

Kwartierstaten in 5 of 6 generaties (1 t/m 64) in tekst of

grafisch, liefst op diskette aangeleverd met uitdraai.

Graag sturen t.a.v. de redactie, ook andere copy is van harte

welkom via post, fax of e-mail.

Namens bestuur en redactie wens ik u veel plezier en mocht u

met vakantie gaan een gezonde terugkeer in het land van onder-

zoek.

Tot september!
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GEEN IDIOTEN EN KRANKZINNIGEN!

E. Smits

Er waren (en zijn) veel redenen om te emigreren en daarnaast

ook vele soorten weigeringen om het land van bestemming binnen

te mogen gaan. Soms tot wanhoop van de betrokkenen; men had

toch al tijden naar de grote stap toegeleefd en dan in de

laatste  fase  een  afwijzing  te  krijgen  was  een  grote

teleurstelling.

Amerika is jaren lang een soort afvloeiingskanaal geweest voor

Europa.  Van  1887-1894  waagden  zo'n  half  miljoen  mensen  de

oversteek,  dat  zijn  gemiddeld  1400  per  dag.  Onder  deze

emigranten  zaten  mensen  van  allerlei  pluimage  waarvan  de

meesten  probeerden  het  toch  al  overvolle  Europa  met  z'n

economische malaise te ontvluchten.

Ze zochten een betere toekomst!

In de beginperiode was er een heel eenvoudige controle op de

passagiers en een simpele belofte om een goed burger te zijn

en worden was voor de beambten voldoende om de mensen binnen

te laten in het land van bestemming.

Later werd het iets strenger en moest men een bewijs van goed

gedrag overleggen om toegelaten te worden. We hebben nu nog

steeds de periode dat de emigratie niet uitsluitend en alleen

door de wet werd geregeld, maar zo tegen het eind van de 19e

eeuw  kwam  daar  verandering  in.  Door  praktijkervaring

ontstonden de diverse emigratiewetten in een snel tempo. Het

waren wetten op bescherming tegen de emigranteninvasie.

De regering zag in dat met de komst van steeds meer psy-chisch

verminkte, armoedigen en zieken de tijd was aan-gebroken iets

hiertegen te doen.

Het begon met een armoedige poging in de Amerikaanse havens te

controleren en daar mensen te weigeren, op te vangen en terug

te sturen. Helaas stonden velen berooid en wel op Amerikaanse

grond, de schepen achter zich verbrand hebbend en geen cent om

terug  te  gaan.  Dit  bleek  geen  goede  oplos-sing.  Door  de

ellende  die  hierdoor  ontstond  en  de  protesten  van  velen,

ontstonden in Europa de emigratiebureaus. Deze bureaus hadden

de plicht in Europa al een soort selectie toe te passen op de

wetgeving van het land van bestemming.

Zelfs de kapitein van een emigrantenschip moest een beëdigde

verklaring afleggen, dat hij al zijn emigrantenpassagiers aan

een  persoonlijk  onderzoek  had  onderworpen.  Hij  moest  de

ambtenaren  onder  ede  verklaren  dat  hij  geen  "idioten  of

krankzinnigen", bedelaars of personen die ten laste van de

overheid  zouden  komen,  aan  boord  had.  Er  werd  tevens  op

toegezien dat er geen mensen aan boord kwamen die behept waren

met een besmettelijke of gevaarlijke ziekte.
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Ook was het verboden mensen toe te laten die probeerden de

Ned. justitie te ontvluchten in geval van misdaad of fail-

lissement. Deze situatie bleef een hele tijd duren, totdat ook

Amerika te maken kreeg met verslechterende sociale toestanden

en werkeloosheid, zowel in eigen land als in Europa. Door dit

sneeuwbaleffect nam de emigratie toe en kwamen er steeds meer

bepalingen om toe gelaten te worden.

De belangrijkste hiervan was dat men niet meer kon emigreren

als men niet verzekerd was van werk in het nieuwe land. Men

diende  reeds  vanuit  Nederland  z'n  werkplek  te  regelen.  De

regering  nam  geen  verantwoordelijkheid  meer  t.a.v.  de

emigrant.  Een  van  de  redenen  was  een  praktijk  voorbeeld,

waarvan de Europeanen m.n. de dupe werden.

Het gebeurde eens dat een Amerikaanse werkgever met zo'n 500

Europese werknemers zoveel aanbod kreeg van nieuwe immigranten

dat hij besloot de lonen drastisch te verlagen. Dit leidde tot

grote  onrust  en  zelfs  tot  staking  en  oproer  onder  het

werkvolk.  De  regering  ging  zich  ermee  bemoeien  en  hoe

onbillijk ook, de oorzaak legde men bij de immigranten.

De wet werd zelfs aangescherpt en niet alleen dat men een

werkplek  moest  hebben,  men  moest  ook  in  geval  van  een

mislukking een borg hebben om terug te kunnen naar Europa cq

Nederland.

BERICHT UIT PELLA 1869

E. Smits
Sytske Wytzes Fokkema, wed. van Kornelis Johannes van der Hoek

schreef  in  1869,  een  jaar  nadat  ze  was  geëmigreerd  naar

Amerika, een brief naar haar familie in Dantumawoude.

Sytske was een dochter van Wytze Broers Fokkema en Geertje

Wytzes de Vries en ze was geboren in 1818 te Bergum. Zij

trouwde  in  1846  te  Dantumawoude  met  Kornelis,  zoon  van

Johannes Barteles van der Hoek en Jeltje Meinderts Reisiger.

Het was een optimistische brief en tevens  liet  deze brief

duidelijk horen hoe de toestand in Friesland was. Wat de reden

ook geweest mag zijn, wed. Sytske met haar dochter Jeltje van

22 jaar vertrokken in 1868 naar Noord-Amerika.

De brief was er een over de leefomstandigheden in Pella en

omgeving,  maar  daarnaast  ook  een  van  groot  vergelijk  met

Friesland. Een van de eerste zaken waar ze over schrijft is

dat ze nog steeds goed gezond zijn en dat er op zee ook geen

ziekte geweest is. Zelfs na een jaar zit schijnbaar de zeereis

nog duidelijk in het geheugen, hetgeen  inhoudt dat er wel

degelijk van ziekte sprake is geweest aan boord. In andere

brieven lezen we ook vaak dat men zonder man, vrouw of kind

aankwam in Amerika.
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Zonder een goede gezondheid geen toekomst en zeker geen goede

start  in  het  vreemde  land.  Ook  komt  het  geld  ter  sprake;

verdienen is belangrijk, men heeft dan werk en als men spreekt

van 84 dollars per jaar en men vergelijkt dat met Nederlandse

guldens dan moet dat heel wat meer geweest zijn dan dat men

hier verdiende.  Zo te horen  moet  dat  een  kapitaal  geweest

zijn, temeer daar er voor eten gezorgd werd en dat was er in

overvloed.

" 2-maal brood bakken in de week, altijd koek bij de koffij,

zoveel als we willen aan boter, spek en vleesch. Boter kost

hier 15 cents per pont, ik gooi zoovaak spek en vleesch voor

de varkens. In een woord ik kan lekker eten en drinken wat ik

wil. Ach konden de arreme menschen bij u hier maar in dit

ruime land komen van een mooie wei en zoo. Ons knegt verdient

22 dollars in de maand, komt gij bij ons dan zou gij denken

wat arbeider woont daar, en zij zijn rijk en werken als een

knegt en zijn gekleed als een edelman. "

Zij heeft daarentegen goed om zich heen gekeken en geluis-

terd, want zo schrijft zij: er zijn mensen die het tegen valt,

maar dat zijn meestal mensen die al hun geld verreist en die

alle schepen achter zich verbrand hebben, die alleen staan in

een vreemd land. Als troost zegt ze, dat als je werken wil en

kan dan komen ze 'op stap'.

Bij haar in de buurt zijn geen armen!

Tot slot, na enkele mededelingen aan de familie, schrijft ze

" We gaan alle zondagen naar de kerk in Pella, dan met de

wagen en ook wel eens lopen, want dan eten ons jongens maar

brood en koffij of eieren enso. Kom ik dan avonds thuis dan

kan ik maar koken wat ik wil, meestal melk. Ik kan suiker

gebruiken zoveel als ik wil, nu moet ik ook zeggen hoe zij het

hebben met de winkel, want daar brengen ze tarwe en alles aan.

Alweer het geld in de zak gehouden, want die menschen moeten

toch kopen. "

Ze bedoelt te zeggen dat alles wat er over is wordt verkocht

in de winkel, zo kun je het geld zelf in de zak houden en een

ander  moet  betalen  want  die  willen  ook  eten.  Koffiebonen

moeten ze zelf branden, dat kenden ze niet in dat gedeelte van

Amerika.

Dit was dan een greep uit de periode 1860-1870, maar zou het

in latere jaren veel anders zijn? Toen wij in 1950 naar Ame-

rika zouden gaan - alles was reeds geregeld - waren dezelfde

wetten van 1890 en dezelfde punten die Sytske aanhaalt nog in

het geding. Er moest werk zijn in het nieuwe land, een borg

moest dat garanderen, een borg in Nederland moest garant staan

voor de overtocht als men binnen korte tijd terug moest. Ook

in 1950 gold dat men gezond moest zijn, een reden dat onze

emigratie  overging.  Door  een  maagaandoening  van  mijn  vader

werd binnen enkele weken alles gecanceld.
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JAN SMITS; VAN DE HAARLEMMERMEER TOT DE
STICHTING VAN SMITS' BROEIKASSENBEDRIJF
IN PARIS, KENTUCKY 

Eimert Smits

Jan  Smits,  geb.  Haarlemmermeer  14-11-1879  als  zoon  van

Johannes Smids en Pietertje Verschoor huwde op 2-4-1902 met

Cornelia van der Walt. Hij vertrekt, nadat z'n vrouw in 1905

overleden was, naar Amerika op 23-2-1907. In 1913 komt hij

naar Nederland terug, huwt in datzelfde jaar in Den Haag met

Johanna ten Wolde en vertrekt met haar en een zoon uit het

eerste huwelijk weer naar Kentucky USA.

Na korte tijd belandt hij in het hoveniersbedrijf en tot op

heden is de 4e generatie hierin nog steeds werkzaam.

Het broeikassen bedrijf was in staat te overleven gedurende

vele jaren van depresssie. De arbeidskrachten waren goedkoop,

negen  tot  twaalf dollars  per  week was alles in aanmerking

genomen goed. Na school, hadden alle kinderen er werk, en in

tegenstelling van de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf

gestaag. Toen de oorlog over was, gedijde de bloemenhandel

steeds meer. De zaken groeiden zelfs zo, dat er drie zonen

mede in het bedrijf konden worden opgenomen.

Jan Smits kwam alleen naar Amerika in 1907 om er een nieuw

leven tevinden. Zijn eerste vrouw stierf bij de geboorte van

haar tweede kind en liet hem achter met de baby en een zoon

van  10  jaar.  In  Europa  was  het  toen  een  chaos  en  overal

heerste  verwarring,  zodat  zijn  toekomst  er  niet  bepaald

rooskleurig  uitzag.  De  baby  kwam  onder  de  hoede  van  de

grootmoeder en de zoon van 10 jaar ging wonen bij de vrouw die

hun  verzorgster  was  geweest  tijdens  de  ziekte  en  na  het

overlijden van zijn eerste vrouw.

Na aankomst in Amerika vond Jan werk bij de metro van New

York.  Dit  werk  bevredigde  hem  niet,  daar  hij  in  Holland

werkzaam  was  in  het  tuin-  en  bloemenkweekbedrijf.  Iemand

vertelde hem over de 'bluegrass' provincie Kentucky, dit leek

hem  een  betere  keuze,  en  zo  werd  de  nieuwe  bestemming

Lexington,  Kentucky  waar  de  paardenboerderijen  en  groene

landerijen hem toelachten. In Lexington vond hij werk als hulp

van  de  tuinman  bij  een  van  de  grootste  en  bekendste

boerderijen  daar  nl.  Elmendorf.  Kort  nadat  hij  daar  werk

gekregen  had  vroeg  hij  z'n  broer  Willem  over  te  komen  en

eveneens te komen werken op de boerderij. Jan en Willem werden

goed ontvangen en behandeld door de boer en z'n familie en

later gingen ze naar Mr. E.F.Simms, eigenaar van een grootte

boerderij in Bourbon County, Paris, Kentucky. Dit was geen

toeval  want  deze  Mr.  Simms  was  een  goede  vriend  

50



van Elmendorf, die een goed woordje had gedaan over het prima

geleverde werk door de Smits broers. Jan kreeg een aanbod om

full-time tuinman te worden bij een zuster van Simms. Miss

Lucy Blythe Simms had een landgoed in Paris met een broeikas.

Willem ging in loondienst als boerehulp op de boerderij van Mr

Simms, Xalapa. Nadat Jan vastwerk gekregen had ging hij op

gegeven  ogenblik  terug  naar  Nederland  om  te  trouwen  met

Johanna Wilhelmina ter Wolde en nam haar mee naar Amerika.

Toen ze terug waren in Paris, Kentucky, was er geen huurhuis

te krijgen op het landgoed, dus bouwde Mr Simms een klein

huisje in Hollandse stijl voor hun. Al de families waar zijn

mee omgingen, ook de buren hebben hen erg veel geholpen. De

Smits'  familie  zal  deze  families  dan  ook  altijd  dankbaar

blijven voor hun hulp bij het wassen van de kleren, brengen

van eten en oppassen op de kinderen. Men liet ze niet links

liggen, maar werden door de buren geaccepteerd en zo waren ze

instaat  zich  te  vestigen  en  langdurige  vriendschappen  te

sluiten. Als tuinman bij Miss Lucy Simms was Jan instaat veel

bloemen en groenten te kweken en zij stond hem toe alles wat

zij niet nodig had te verkopen. Daarom verkocht hij alles wat

over was en was  zo  in staat  wat geld  te sparen. Van  dit

spaargeld kocht hij in Holland bloembollen, die hij eveneens

weer verkocht. Na veel jaren had hij zoveel geld gespaard dat

hij in 1923 een huis en een stuk grond kon kopen aan Peacock

Road  in  Paris.  Hier  was  de  stichting  van  'Smits

broeikassenbedrijf'. Nu hij zelf een bedrijf had gaf hij z'n

baan  bij  Miss  Simms  aan  Adriaan  en  z'n  vrouw  Maria,  die

tuinier was op een andere boerderij.

Adriaan en Maria bleven er tot hun dood wonen en werken. De

eigendommen van Jan, die hij gekocht had, hadden geen water en

geen electriciteit die werden pas later aangelegd. Elk jaar

was er een vooruitgang en het kleine kassencomplex groeide uit

tot een eerste  klas bedrijf.  Hun  zoon John die timmerman,

loodgieter en electricien geworden was, bouwde steeds aan het

bedrijf  de  "Smits  Greenhouses".  De  eerste  jaren  van  Smits

Greenhouses bestonden uit het verbouwen en kweken van groente,

planten voor het hele jaar en geimporteerde bloembollen uit

Holland. Als spoedig werden hieraan toegevoegd de bomen en

conniferen en het grotere kweekwerk groeide. Toen de Florida

markt  opkwam  verdween  spoedig  het  vrachtvervoer  in  deze

sector.  Een  ander  kassencomplex  werd  opgericht  en  spoedig

leverden  de  bloemen  een  groot  aandeel  in  het  bedrijf.  De

kwekerij en de bloemenhandel kwamen onder druk te staan, zodat

het kwekerij gedeelte later op de tweede plaats kwam. Het

bedrijf wist steeds  op tijd  z'n  bakens te verzetten, maar

bleven  in  de bloemensector werkzaam. Vandaag  de  dag  is de

derde generatie bezig en verdienen veel gezinnen Smits hun

brood ermee.
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POSTMA'S OM UTENS

KOR POSTMA

Vorig jaar werd er in het blad "De Oanbring", een uitgave van

het Rijksarchief, een oproep geplaatst om voor de Simmer 2000

alle emigranten uit Friesland in een computerdatabase op te

slaan.  Hiervoor  werden  uit  geheel  Friesland  vrijwilligers

gevraagd,  die  alle  bevolkingsregisters  zouden  moeten

uitpluizen om de emigranten op te sporen. 

Op deze manier zou er een groot gegevensbestand ontstaan dat

de te verwachten gasten uit alle delen van de wereld een goed

overzicht zou kunnen geven van hun voorouders en de laatste

sporen, die deze emigranten in de Friese archieven hebben

achter gelaten.

Met  een  dergelijke  gegevensverzameling  wordt  het  voor  de

afstammelingen van emigranten mogelijk hun voorouders op te

sporen.  Vaak  weet  men  namelijk  wel  dat  de  voorouders  uit

Friesland  afkomstig  zijn,  maar  niet  uit  welke  plaats  en

wanneer  en  met  hoeveel  personen  men  vertrokken  is.  Een

emigrantendatabase voor heel Friesland zou de oplossing voor

dit probleem bieden.

Zo ging ook ik, ondergetekende, voor de gemeente Dantumadeel

op pad. Ik ben begonnen met de bevolkingsregisters over de

periode  1910  tot  1940.  Van  Akkerwoude  (hieronder  hoorde

destijds ook een gedeelte van Broeksterwoude en Valom) naar

Birdaard, Dantumawoude, Driesum, Janum, Murmerwoude, Rinsu-

mageest,  Roodkerk,  Sijbrandahuis,  Veenwouden  (hieronder

hoorde destijds ook een gedeelte van Kuikhorne).

Honderden namen van personen en gezinnen, die onze gemeente

hebben verlaten om diverse redenen kwam ik tegen. Veelal om

een  verbetering  van  hun  maatschappelijke  positie  of  om

godsdienstige  redenen  ging  men  o.a.  naar  Amerika,  Canada,

Zuid-Afrika, Australië of Nieuw-Zeeland. Ook vertrok men soms

om zich van schuldeisers te ontdoen of wangedrag.

Hierna werden van alle bovengenoemde dorpen de bevolkings-

registers  doorgespit  over  de  periode  1900  tot  1910.  Ook

werden de Dienst- en Werkbodenregisters uit de periode 1910

tot 1920 en uit de periode 1920 tot 1937 meegenomen. Omdat

alles in de vrije tijd moest gebeuren, waren er inmiddels 3

maanden verstreken.

Na  de  bevolkingsregisters  van  1940  volgden  de  persoons-

kaarten. Ruim 20.000 persoonskaarten werden doorgebladerd op

zoek naar emigranten. 

Bij  de  A  de  Algra's,  bij  de  B  de  Boers,  bij  de  D  de

Dijkstra's en bij de E de Elzinga's. Het duurde 7 maanden

voor de laatsten werden genoteerd. Bij de V de Vissers, bij

de W de Westra's en tot slot bij de Z de Van der Zwaags. 
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Intussen was ook de verhuizing van het archief van Driesum

naar Damwoude gerealiseerd zodat ik nu dichtbij verder kon

gaan met mijn speurtocht naar emigranten.

Hierna  waren  de  12  bevolkingsregisters  wederom  van  alle

dorpen in Dantumadeel aan de beurt over de periode 1880 tot

1890 en over de periode 1890 tot 1900. Deze twee bovenstaande

periodes werden wat sneller afgerond omdat in deze periode

aanzienlijk minder personen waren vertrokken.

Over  de  periode  1840  tot  1880  waren  de  gemeentebesturen

verplicht om jaarlijks aan de provincie op te geven welke

personen  waren  vertrokken.  Deze  bestaande  lijst  van  de

gemeente Dantumadeel was niet volledig. Een aantal namen van

de echtgenoten ontbraken zodat deze eerst nog moesten worden

opgezocht. Wederom waren er 2 maanden verstreken, maar alle

emigranten  uit  Dantumadeel  van  1840  tot  1960  stonden  op

papier.

Van alle bovenstaande periodes is een boekwerkje gemaakt door

de  gemeente  Dantumadeel  dat  voor  eenieder,  die  hiervoor

belangstelling heeft, ter inzage ligt in het oude archief op

het  gemeentehuis  te  Damwoude  en  op  het  Rijksarchief  in

Leeuwarden.

De  medewerking  van  de  gemeente  Danumadeel  was  uitstekend

zodat we metelkaar terug kunnen zien op een jaar dat voor

alle betrokken partijen als bijzonder aangenaam kan worden

beschouwd en waarvan we hopen dat vele emigranten er gebruik

van zullen maken tijdens de Simmer 2000.

Tijdens  mijn  zoektocht  naar  emigranten  ging  mijn  speciale

aandacht naar de naam Postma. Ook vele Postma's gingen naar

Amerika en Canada op zoek naar een beter bestaan. Hieronder

volgt een overzicht van de Postma's, die emigreerden na de

periode 1940.

*Aaltje Postma, dochter van Hendrik Postma en Ykje Feenstra,

geboren te Kollumerzwaag op 27 december 1923, gereformeerd. 

Aaltje  Postma  trouwde  op  27  januari  1944  in  de  gemeente

Dantumadeel met Pieter Algra, zoon van Wolter Algra en Antje

Procee,  geboren  te  Twijzel  op  17  november  1920,  gerefor-

meerd, bouwvakarbeider. Het gezin vertrok vanuit Zwaagwest-

einde naar Canada op 25 maart 1952 met hun 2 zonen: 

Wolter, geb. 5-11-1944 te Zwaagwesteinde

Hendrik, ,,   15-10-1948          ,,

*Hiltje  Postma,  dochter  van  Willem  Postma  en  Sjoerdje

Greidanus,  geboren  te  Tzum  op  26  februari  1913,  gerefor-

meerd. Hiltje Postma trouwde op 6 juni 1935 in de gemeente

Franekeradeel met Jacob Hoekstra, zoon van Gerben Hoekstra en

Sipkje  Jorna,  geboren  te  Wijtgaard  op  18  juli  1908,

gereformeerd, veehouder. Het gezin vertrok vanuit Akkerwoude

naar Canada op 27 april 1948 met hun 5 kinderen:

Sjoerdtje, geb. 29-12-1936 te Akkerwoude

Gerben, ,,   29-1-1940        ,,
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Sipkje, ,,   5-12-1941        ,,

Willem, ,,   13-2-1944        ,,

Bauke, ,,   23-10-1947       ,,

*Jilt Postma, zoon van Gerrit Postma en Jeltje van der Zwaag,

geboren te Kollumerzwaag op 5 mei 1896, chr. gereformeerd,

winkelbediende.  Jilt  Postma  trouwde  op  24  mei  1923  in  de

gemeente Dantumadeel met Jacoba de Jong, dochter van Thijs de

Jong en Grietje van der Land, geboren te Zwaagwesteinde op 19

februari 1902, chr. gereformeerd. Het gezin vertrok vanuit

Zwaagwesteinde  naar  Canada  op  22  september  1953  met  3

kinderen:

Geertruida, geb. 19-6-1934 te Zwaagwesteinde

Trijntje, ,,   18-10-1935        ,,

Gerrit, ,,   7-7-1938          ,,

3  kinderen  waren  reeds  getrouwd  en  bleven  in  Nederland

achter: Grietje, Jeltje en Thijs.

*Maartje  Postma,  dochter  van  Kornelis  Postma  en  Doutzen

Jansma, geboren 5 juli 1915 te Anjum, gereformeerd. Maartje

Postma trouwde op 21 mei 1940 in de gemeente Oost-Dongera-

deel met Berend de Vries, zoon van Egbert de Vries en Attje

Pheifer, geboren te Murmerwoude op 28 januari 1915, gerefor-

meerd, veehouder. Het gezin vertrok vanuit Sijbrandahuis naar

de Verenigde Staten van Amerika op 21 oktober 1952 met 4

kinderen:

Douwina, geb. 24-6-1941 te Leeuwarden

Attje, ,,   3-12-1942 te Sijbrandahuis

Egbert, ,,   10-2-1948        ,,

Antje-Trijntje ,,   16-5-1950        ,,

*Sipke  Postma,  zoon  van  Aede  Postma  en  Adriana  Brouwer,

geboren op 15 juli 1915 te Beetgum, gereformeerd, kapper.

Sipke Postma trouwde op 23 augustus 1943 in de gemeente Fer-

werderadeel met Anna Timmermans, dochter van Hendrik Timmer-

mans en Trijntje Smidt, geboren te Wanswerd op 25 december

1914, gereformeerd. Het gezin vertrok vanuit Birdaard naar de

Verenigde Staten van Amerika op 30 juni met 2 kinderen:

Aede-Hendrik,geb. 22-5-1944 te Birdaard

Trijntje-Wijke, ,,   7-1-1946 te Leeuwarden

*Willem  Cornelis  Postma,  zoon  van  Albert  Postma  en  Elske

Annes Jager, geboren 12 augustus 1907 te Kooten, gerefor-

meerd, smid. Willem Cornelis Postma trouwde op 13 mei 1931 in

de gemeente Dantumadeel met Berber Venema, dochter van Sikke

Venema en Wipkje Heidstra, geboren te Zwaagwesteinde op 23

mei  1909,  Nederlands  hervormd.  Het  gezin  vertrok  vanuit

Zwaagwesteinde  naar  Canada  op  7  augustus   1951  met  3

kinderen:

Wipkje, geb. 20-9-1933 te Zwaagwesteinde

Elske, ,,   24-3-1935         ,,

Sikke-Albert,,,   8-6-1946          ,,
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ANKJE POSTMA EN HAAR NAGESLACHT
(zie foto’s 2 en 3)

Kor Postma

Ankje Postma wordt geboren op 25 augustus 1895 te Driesum,

dochter  van  Fokke  Geerts  Postma  en  Joukje  Jacobs  Jansma.

Fokke Geerts Postma was arbeider en verhuisde van Dantuma-

deel  naar  Tietjerksteradeel,  Ferwerderadeel  en  vervolgens

naar Dongeradeel. Het gezin bestond uit vader, moeder en 8

kinderen waarvan 1 op jonge leeftijd overleed.

Tijdens hun verblijf in Ferwerderadeel leerde Ankje, Pieter

Dijkstra kennen. Pieter Dijkstra werd geboren te Marrum op 25

maart 1896 als zoon van Sipke Dijkstra en Rinske van de Lune.

Op 9 maart 1918 trouwen Ankje Postma en Pieter Dijkstra in de

gemeente Ferwerderadeel. Al op 14 juli 1918 wordt te Hallum

hun eerste dochter Joukje geboren. Daarna worden eveneens te

Hallum dochter Rinske op 4 augustus 1919 en dochter Mariana

op 18 april 1921 geboren. Op 23 mei 1924 vertrekt het jonge

gezin  naar  Hijum  gemeente  Leeuwardera-deel.  Ook  daar

verblijven ze niet lang want op 16 september 1924 vertrekken

ze met z’n allen naar Amerika.

In de staat Wisconsin, in het plaatsje Kenosha gaan ze zich

vestigen. Daar worden nog 4 kinderen geboren namelijk:

Sadie op 18 november 1924, Frank op 30 november 1925, Sidney

op 7 mei 1927 en Betty-Ann op 20 oktober 1932.

De kinderen gingen naar een Lutherse school en de platte-

lands Whiteside County school. Ze moesten helemaal bij het

begin  beginnen  omdat  ze  de  Engelse  taal  niet  konden  ver-

staan, spreken en schrijven.

Vader  werkte  in  een  koolmijn,  maar  na  een  aantal  jaren

besloten ze naar de staat Illinois te gaan, om daar met twee

van zijn broers (John en Charles, die eerder waren vertrokken

naar  Amerika)  een  bedrijf  te  beginnen.  In  het  plaatsje

Morrison noemde men hen “de Dijkstra Broeders”, ze verbouwden

aardappelen, uien, groenten enz. die ze later verkochten.

Na  een  aantal  jaren  besloot  vader  (Pieter  Dijkstra)  voor

zichzelf  te  beginnen.  Op  de  boerderij  hield  hij  varkens,

kippen en koeien, bovendien had hij vele akkers met koren en

hooi. Moeder Ankje Dijkstra-Postma had veel last van haar

hart en wordt opgenomen in het Jane Lamb ziekenhuis.

Na thuiskomst uit het ziekenhuis overlijdt ze kort daarna op

12  december  1945  te  Morrison  in  de  staat  Illinois  op  de

leeftijd van 50 jaar. Pieter runde nog een paar jaar zijn

boerenbedrijf maar kon dit alleen niet redden, met zijn 3

kinderen, de anderen waren reeds getrouwd. Hij verhuisde naar

Fulton  met  de  kinderen  Frank,  Sidney  en  Betty-Ann  en  
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ging  werken  in  een  kunstmest  fabriek.  Pieter  Dijkstra

hertrouwde op 1 oktober 1949 met Edna Hurlbut in Fulton. In

july 1960 overlijdt ook zijn tweede vrouw Edna.

Op 1 september 1968 overlijdt Pieter (Peter) Dijkstra in het

ziekenhuis genaamd “Mercy Hospital” te Clinton in de staat

Iowa. Clinton ligt net over de Mississippi rivier vlakbij

Fulton. Alle kinderen waren inmiddels getrouwd en ze hadden

samen 26 kleinkinderen en vele achterkleinkinderen. 

Joukje (later Jeanette genoemd) trouwde op 19 oktober 1939

met  Andrew  Bielema,  In  1954  verongelukte  hij  en  trouwde

Joukje opnieuw in 1962 met John Vanderlaan. Uit het eerste

huwelijk  zijn  5  kinderen  geboren:  Delbert,  Carol-Ann,

Willard, Donna en Donald. Ze wonen in Morrison in de staat

Illinois.

Rinske (later Rose genoemd) trouwde op 24 februari 1944 met

Vernon Zuidema. Uit dit huwelijk werden 3 dochters geboren:

Karen,  Kathy  en  Kristine.  Vernon  Zuidema  overleed  op  11

februari 1996 aan kanker en Rinske overleed op 1 maart 1997

in  het  “Samaritan  Hospital  Noord”  in  Clinton  in  de  staat

Iowa.  De  rouwdienst  vond  plaats  in  de  “First  Christian

Reformed  Church”  in  Fulton.  Haar  kleinkinderen  droegen  de

kist, na de kerkdienst, naar de begraafplaats van Fulton op 4

maart 1997.

De kinderen wonen in Fulton en Morrison in de staat Illinois.

Mariana trouwde met Lyle Smith op 8 december 1939. Uit dit

huwelijk werden 3 zonen geboren: Vernon, Richard en Kenneth.

Op  2  november  1982  overleed  Lyle  Smith.  Mariana  woont  in

Fulton in de staat Illinois.

Sadie trouwde op 18 december 1943 Willard Deelsnyder.

Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren genaamd Ruth-Ann.

Willard Deelsnyder overleed op 18 februari 1985 aan kanker.

Sadie woont in Fulton in de staat Illinois.

Frank  trouwt  op  18  oktober  1948  Pauline  Voss.  Uit  dit

huwelijk worden 5 kinderen geboren: Patricia, Diana, Gayle,

Gissel and Mike. Ze wonen in Fulton in de staat Illinois.

Sidney  trouwt  op  10  november  1950  Myrna  Vogel.  Uit  dit

huwelijk worden 3 kinderen geboren: Sheila, Kevin en Laura.

Ze wonen in Fulton in de staat Illinois.

Betty-Ann trouwt op 12 juni 1951 Gerald Boelkens. Uit dit

huwelijk  worden  6  kinderen  geboren:  Beth-Ann,  Susan,  Pam,

Norma, Liza en Brent. Ook zij wonen in Fulton in de staat

Illinois.

Ruim 4 jaar heb ik met Rinske (Rose) Zuidema gecorrespon-

deerd. Na haar overlijden zijn de contacten gebleven met de

overige familie-leden. Nu schrijf ik nog regelmatig met John

en Jeanette Vanderlaan, en Sidney en Myrna Dijkstra. Ik hoop

dat de contacten nog vele jaren mogen voortduren.
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BJETJE POSTMA EN HAAR NAGESLACHT
(zie foto 1 en de illustraties)

Kor Postma

Bjetje Postma wordt geboren op 12 januari 1885 te Akkerwoude,

dochter  van  Fokke  Geerts  Postma  en  Joukje  Jacobs  Jansma.

Fokke Geerts Postma was arbeider en verhuisde van Akkerwoude

naar  Driesum,  later  naar  Wouterswoude  en  vervol-gens  naar

Oudkerk,  Hogebeintum  en  Ternaard.  In  deze  verhuis-periode

gingen de kinderen natuurlijk mee en zo leerde Bjetje in de

gemeente  Ferwerderadeel  Fedde  van  der  Meij  kennen.  Op  5

november 1912 trouwt Bjetje Postma met Fedde van der Meij,

zoon van Schelte Dirks van der Meij en Antje Feddes Wielenga,

in de gemeente Ferwerderadeel.

Fedde van der Meij werd geboren te Hogebeintum op 4 maart

1882. Nog in die zelfde maand vertrekt (november 1912) dit

jonge echtpaar naar Amerika om daar hun geluk te beproeven.

In het plaatsje Beech Grove in de staat Indiana worden hun 3

kinderen  geboren.  Schelte  (later  Charles  genoemd)  op  18

september 1913, vervolgens Fokke (later Frank genoemd) op 28

juni 1916, en daarna Anna (later Ann genoemd) op 06 maart

1918.  Het  tij  keerde  want  nog  voordat  Anna  werd  geboren

overleed Fedde van der Meij op 5 februari 1918 in Beech Grove

in de staat Indiana.

In mei 1919 komt de jonge moeder Bjetje van der Meij-Postma

terug uit Amerika met haar 3 kinderen. Ze begint een winkel-

tje in Ferwerd, maar vertrekt naar Gaast (gemeente Wûnsera-

deel)  in  september  1921,  vervolgens  naar  Grouw  (gemeente

Idaarderadeel) en dan naar de gemeente Ooststellingwerf in

april 1922. In augustus 1922 gaat Bjetje opnieuw met haar

kinderen naar Amerika.

Het  opgegeven  adres  van  de  gemeente  Ooststellingwerf  van

Bjetje in Amerika is Lake County R3 in de staat South Dakota.

Bjetje ontmoet haar nieuwe geliefde Sijtze Wassenaar in Rock

Valley in de staat Iowa. Sijtze Wassenaar werd geboren op 22

september 1886 te Sint-Jacobiparochie, zoon van Poppe Willems

Wassenaar en Pietje Franzes Meijer. Dit gezin bestaande uit

elf personen emigreerde, weliswaar op verschillende momenten,

naar Noord-Amerika. Vader Poppe Willems Wassenaar (geboren 19

april  1847  te  St.  Annaparo-chie),  moeder  Pietje  Franzes

Meijer (geboren 20 augustus 1848 te St. Jacobiparochie) en de

zonen Cornelis, Taeke en Sijtze verhuizen op 14 februari 1898

van  St.  Jacobiparochie  naar  Noord-Amerika  volgens  het

bevolkingsregister  van  St.  Jacobiparochie  1880-1900,  folio

1411. Op 7 juni 1923 hertrouwt Bjetje van der Meij-Postma met

Sijtze Wassenaar te Salem in de staat South Dakota.
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Sijtze  zijn  vader  zorgde  ervoor  dat  ze  een  eigen  “farm”

kregen, om zichzelf te kunnen redden. Dit slaagde echter niet

en  dit  deed  hen  verhuizen  naar  de  staat  Wisconsin.  In

Waukesha verbleven ze totdat Sijtze met pension kon gaan. Ook

hier gingen de kinderen naar een plattelandsschool. Er zaten

8 verschillende klassen (niveau’s) in 1 lokaal. Bjetje (later

Bertha genoemd) overleed op 03 maart 1970 te Rock Valley in

Iowa, Sijtze (later Sam genoemd) overleed op 15 september

1972 eveneens te Rock Valley in Iowa.

Alle 3 kinderen trouwden en zorgen voor veel kleinkinderen.

Ruim 5 jaar heb ik met Ann (de jongste dochter van Bjetje)

gecorrespondeerd.  Ze  schreef  regelmatig  een  brief,  maar

schrijven kon ze slecht en haar nier-ziekte (ze lag elke dag

aan een dialyse apparaat) had haar in haar greep, bovendien

was haar hart zwak. 

Op 06 december 1973 overleed Schelte van der Meij in Waukesha

in de staat Wisconsin.

Op 22 september 1994 overleed Fokke van der Meij eveneens in

Waukesha in de staat Wisconsin.

Begin dit jaar op 03 januari 2000 overleed Ann Jones-van der

Meij in Diamond Bar in de staat California.

Daar woonde ze het laatste jaar bij haar zoon John Jones in

huis, omdat ze niet meer goed voor haar zelf kon zorgen.

Voorheen woonde ze in Highland in de staat Indiana.

BIOGRAFIE VAN TOM DAMSTRA
(zie foto’s 5 en 6)

Kor Postma

Dit  verhaal  is  een  biografie  van  de  onlangs  op  97-jarige

leeftijd  overleden  Tom  Damstra,  die  woonde  in  Wyoming,

Michigan. Tom Damstra heeft dit verhaal in Bradenton Florida,

in  de  periode  van  Kerst  1988  verteld  aan  zijn  zoon  en

schoondochter, Ferdinand Thomas en Mary K. (Mitzi) Damstra.

Tom  Damstra  werd  geboren  op  3  april  1902,  in  het  dorpje

Driesum,  in  de  provincie  Friesland  in  Nederland.  Het

bakstenen huis waarin hij werd geboren had maar één kamer en

een aangebouwd afdak. Het huis had een rieten dak en de vloer

bestond uit leem. Er waren twee kasten in de muur gebouwd,

waarin  een  bed  stond.  Tom  werd  in  een  van  deze  'kasten'

geboren. Het afdak werd gebruikt voor het klaarmaken en het

koken van het eten. Er was geen waterleiding in het huis,

maar  er  was  stromend  water  in  een  
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foto 6





  
Toen de Friezen Pella aandeden, een stadje dat zeer veel Friese 
„emigranten telt, zagen ze ook de bakkerij van Jaarsma uit Ternaard, 
hier op tegel vastgelegd. Zoals gemeld wil men in Pella de oorspron” 

     

kelijke bakoven van die Jaarsma hebben. Maar, zo bleek de LC, die 
„bestaat helemaal niet. De Jaarsma, die destijds naar Amerika emi- 
greerde was bakkersknecht en had hier zelf dus geen zaak. In Ameri- 

„ka is overigens over die plannen niet meer gesproken. 
  

foto 7



sloot dichtbij het huis en er stond ook  een  pomp  bij  de

sloot. De kachel werd gestookt met hout en werd gebruikt voor

zowel koken als voor verwarming van het huis. In de zomer

werd de kachel uit huis verwijderd en vond een plaatsje dicht

bij de pomp. Dit werd gedaan om brand te voorkomen.

Friesland of Frisia, een provincie in het noorden van Neder-

land, heeft een oppervlakte van 3.430 vierkante kilometer. De

hoofdstad is Leeuwarden. Tot de provincie Friesland behoren

ook  verschillende  eilanden  langs  de  Noordzeekust  en  de

provincie grenst in het westen aan het IJsselmeer. Het is een

gebied waar we veel zuivelindustrie vinden en waar ook veel

gedaan  wordt  aan  het  fokken  van  vee.  Het  kustgebied  van

Friesland heeft erg vruchtbare grond; meer in het binnenland

vinden  we  zandgrond  en  moerassige  gebieden.  De  afwatering

vindt plaats door middel van verscheidene kanalen en sloten.

Friesland heeft vele schilderachtige meren.

De Friezen, een volk van Germaanse oorsprong, werden in de

achtste eeuw overwonnen door de Franken. Hun taal, die aan-

merkelijk verschilt van het Nederlands, wordt nog door een

aanzienlijk aantal van de bevolking gesproken. In de vroege

Middeleeuwen  strekte  Friesland  zich  uit  van  de  rivier  de

Schelde in het zuiden tot aan de Weser in het noorden. Later

werd  een  deel  van  Friesland  veroverd  door  de  graven  van

Holland.  Toen  Holland  in  1433  overging  naar  het  Huis

Bourgondië, werd de autoriteit van de Bourgondiërs door de

Friezen, die streefden naar onafhankelijkheid, niet erkend. 

In  1498  droeg  Maximiliaan  I  de  zeggenschap  van  geheel

Friesland over aan Hertog Albert van Saksen. Albert kon het

niet voor elkaar krijgen dat de Friezen hem als hun gebieder

gingen erkennen en in 1515 zorgde zijn zoon ervoor, tegen

betaling, dat Friesland weer onder het bewind van Maximi-

liaan kwam. De kleinzoon van Maximiliaan, Keizer Karel V,

veroverde in 1523 met geweld een gedeelte van Friesland. 

(Oost-Friesland,  dat  in  1454  een  zelfstandig  gebied  was

geworden, was niet betrokken geweest bij de verkoop, zodat de

geschiedenis van Oost-Friesland een eigen loop had.) 

Friesland sloot zich in 1579 aan bij de Unie van Utrecht

tegen  de  Spaanse  overheersing,  maar  het  bleef  zijn  eigen

stadhouders  aanstellen  tot  1748,  toen  de  stadhouder  van

Friesland, Willem IV van Oranje, benoemd werd tot algemeen

stadhouder van alle Verenigde Provincies  van Nederland in

opvolgende lijn.

De overgrootvader van Tom, Rense Wiebes Damstra, werd geboren

in het begin van de 19e eeuw en verdiende later de kost als

boerenarbeider,  als  slootgraver  en  als  dijken-bouwer.  De

grootvader van Tom, Wiebe Rense Damstra, geboren omstreeks

1850, deed hetzelfde werk als zijn vader.
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Na een aantal jaren kon Wiebe Damstra een stukje grond kopen

en was de eigenaar van een paar koeien en wat konijnen. Op 21

december 1874 werd de vader van Tom geboren in Driesum. Hij

kreeg de namen Feije Wiebes Damstra, genoemd naar een oom van

moeders kant. Feije groeide op in Driesum en in Wouterswoude.

Als jongeman werkte hij in een houtzagerij, waarbij hij van

timmerhout  planken  zaagde  die  bestemd  waren  voor  de

houthandel.  Hij  werkte  ook  voor  een  groothandel  in  hout

waarbij  hij  planken  moest  brengen  naar  timmerzaken.  Hij

maakte hierbij gebruik van een praam, een kleine boot die je

door kanalen en sloten moest voorttrekken door middel van een

touw.  Tijdens  de  hooioogst  werkte  hij  op  boerderijen  in

verschillende delen van Friesland. Met een zeis maaide hij

het gras dat hooi moest worden. Als de zomer ten einde liep,

ging hij naar de provincie Groningen om tarwe, gerst en haver

te maaien met een sikkel. Het graan werd naar de graanschuur

gebracht om te worden gedorst. Dit gebeurde op een vloer van

leem, niet machinaal maar met de handen.

Men gebruikte hiervoor een werktuig dat bestond uit een lange

stok met een knots waaraan twee palingvellen waren bevestigd.

De palingvellen werden gebruikt omdat ze zo flexibel waren.

Deze palingvellen werden ook gebruikt voor het vastbinden van

schaatsen.

In  de  winter  sneed  hij  riet  (wat  gebruikt  werd  als  dak-

bedekking ) in de moerassen en in de sloten. Dat riet werd

naar de houtzagerij gebracht en buiten opgeslagen. Het werd

later verkocht aan particulieren of aan landeigenaren.

In latere jaren werkte hij op het kasteel in de stad Driesum

als hoofd grondonderhoud, tuinman en boswachter. Het kasteel

was eigendom van de Baron en Barones van Sijtzema, die bijna

alle landerijen in en om Driesum in bezit hadden. Als je

langs het kasteel liep moest je je pet afnemen uit respect

voor de Baron en de Barones. 

Feije trouwde met Aukje Oegema en ze kregen negen kinderen.

Dat waren in volgorde van geboorte: Weiber, Theunis, Harmen

(die nu in New Yersey woont), Johannes, dan eindelijk een

meisje Tietje, toen weer een jongen Sikke, daarna Geartsje,

Rense en als laatste weer een meisje Grietje (die nog in

Nederland  woont).  Feije  was  erg  geliefd  bij  de  kleine

kinderen in het dorp. Toen Tom (het sprekend evenbeeld van

zijn vader) dertig jaar nadat hij was vertrokken uit Driesum,

nog eens terug kwam in het dorp vroegen de kinderen aan de

moeder van Tom of de boswachter weer terug was gekomen..Deze

was enkele jaren daarvoor overleden.

Het dorp Driesum is in een cirkelvorm gebouwd. Er zijn nu

enkele smalle straten die de cirkel doorkruisen. De huizen en

werkplaatsen  zijn  meest  opgetrokken  van  baksteen.  Ook  de

straten  zijn  vaak  aangelegd  met  baksteen.  Er  zijn  geen
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grintpaden meer, die voor veel slijtage van banden zorgden.

De laatste honderd jaar is het dorp niet erg veranderd. Toen

Tom opgroeide, stonden er in het dorp verschillende huizen,

er  was  een  school,  een  kerk,  een  begraafplaats,  drie

bakkerswinkels,  twee  smederijen,  drie  schilderzaken,  een

wagenmakerij,  een  dameshoedenzaak,  twee  slagerijen,  twee

kruidenierswinkels  en  een  klompenmakerij.  Iedereen  droeg

klompen en dus werkte Tom na schooltijd bij de klompenmaker.

Zijn  loon  kreeg  hij  s'  avonds  in  de  vorm  van  een  stuk

roggebrood met gerookt spek. O, wat was dat lekker!!  

Tom kwam niet verder dan de vijfde klas op de Lagere School.

Het was in het voorjaar, tijd om de planten in de grond te

zetten  en  de  schoolmeester  zei  tegen  hem:  Je  hebt  alles

gehad. Je mag wel thuis blijven. Je kunt niets meer leren.

Tom vertelde dit aan z'n moeder en deze zei dat het tijd werd

om een baantje te zoeken. 's Morgens om 4 uur ging Tom naar

de boerderij van een buurman; hij ging dan op stap om de

koeien te zoeken en deze mee te nemen naar de schuur waar ze

gemolken werden. Om half 7 was het tijd voor het ontbijt:

thee, water en een snee roggebrood met spek. Na het ontbijt

moest hij de aardappelen schillen voor de maaltijd van de

boer en zijn gezin, zelf moest hij echter naar huis voor zijn

eigen potje eten. Alleen als ze aan 't hooien waren ging hij

niet naar huis. Dan werd het eten hen gebracht op 't land. Er

moest zoveel gebeuren, dat er geen tijd was om naar huis te

gaan om te eten. 

Als  voedsel  aten  Tom  en  z'n  gezinsleden  hoofdzakelijk

aardappelen, wortelen, kool en erwten. Als ze geluk hadden

kregen  ze  soms  een  stukje  varkensvlees,  schapevlees  of

lamsvlees,  maar  altijd  aten  ze  groenten  en  veel  soorten

stamppot.     

Tom  z'n  moeder  maakte  alle  kleren  voor  de  kinderen  uit

afgedragen kleding. Ze breide hoeden, sokken en truien. De

jongere  broertjes  en  zusjes  kregen  de  kleren  van  oudere

broers en zusters aan en soms werd de kleding bijeen gehouden

door middel van veiligheidsspelden.

Wat  betreft  vrije  dagen,  op  Nieuwjaarsmorgen  gingen  de

kinderen van huis tot huis om de mensen Gods zegen toe te

wensen. Sommigen gaven dan een stuiver of een halve stuiver

aan de kinderen; anderen gaven pepermuntjes of koekjes. Er

waren  er  ook  die  helemaal  niets  gaven,  maar  die  wel

luisterden naar de zegenwens. Met Pasen gingen de kinderen

eieren zoeken van wilde eenden of andere vogels in het wild.

Als  ze  dan  geen  eieren  hadden  gevonden  was  hun  laatste

toevlucht een kippenhok bij een boerderij en dan maar hopen

dat de bewoners niet thuis zouden zijn. Dan hadden ze toch

nog eieren met Pasen!

Met  je  verjaardag  was  er  chocolademelk,  saliemelk  en  
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rozijnenbrood.  Op  andere  vrije  dagen,  zoals  Pinksteren  en

Hemelvaartsdag, maakte men lange wandelingen en ging men op

bezoek bij vrienden. Soms speelde er een orkest in het park

en ook ging men wel naar andere dorpen toe. Op Allerheiligen

en op Koninginnedag was er een groot vuur in het centrum van

het  dorp.  Allerheiligen  kon  je  vergelijken  met  Oudejaars-

avond - alles werd op z'n kop gezet.    

Sinterklaasavond  werd  gevierd  op  6  december  (niet  op  25

december). De kinderen kregen dan wat pepernoten, een paar

nieuwe  sokken  en  misschien  wat  snoepgoed.  Als  Tom  op  6

december was opgestaan, ging hij op zoek naar zijn blouse en

zijn  broek,  want  daarin  zou  hij  zijn  cadeautje  of  z’n

snoepgoed vinden. Met Kerst gingen ze twee keer naar de kerk,

men maakte een wandeling om vrienden te bezoeken en er was

chocolademelk  of  saliemelk  en  amandelbrood  met  rozijnen.

Wanneer een kind een zakje zout kreeg, dan was zijn tijd om

cadeautjes te krijgen met Sinterklaas of met Kerst voorbij.

In 1913, vierde Friesland het feit dat er in honderd jaar

geen oorlog was geweest. Tom z'n oom, Herman, de broer van

zijn vader, kwam naar Driesum om dit heuglijke feit met hen

te vieren. Tom leerde z'n oom goed kennen en oom Herman mocht

Tom  graag,  omdat  hijzelf  ook  een  zoon  had  van  dezelfde

leeftijd als Tom. Tom was toen 11 jaar. Oom Herman wilde Tom

meenemen naar New Yersey, waar hij al woonde sinds de laatste

jaren van de negentiende eeuw, toen hij daarheen geëmigreerd

was. Tom wilde maar wat graag mee en  vroeg  z'n  vader  om

toestemming.  Uiteindelijk  kon  hij  z'n  vader  overhalen,  op

deze voorwaarde dat Tom ook z'n moeder zover wist te krijgen

dat zij ook ermee zou instemmen. 

Het duurde zeven jaar om z'n moeder te overtuigen. Hij leende

geld van oom Herman, schonk z'n twee schapen aan z'n ouders

en nam de boot naar Amerika. Het vertrek viel hem erg zwaar

hoewel hij toch weg wilde. Aan boord van het schip trof hij

de familie H. Steringa, die ook uit Driesum afkomstig waren,

en die op weg waren naar Grand Rapids. Zij hadden een zoon,

Melvin (Melle), en twee dochters, Edith (Ytje) en Margaret

(Grietje). Tom kwam in mei 1920 aan in Ellis Island ; hij was

toen 18 jaar en was de eerste van z'n familieleden die naar

Amerika zou verhuizen. Hij was op weg naar Patterson, New

Yersey, om bij z'n oom Herman te gaan wonen. Hij vond eerst

een  baan  bij  de  Gemeentelijke  Diensten  in  Patterson,  als

kolenman bij de gasfabriek. Ook hield hij zich bezig met het

verzorgen  van  paarden.  In  de  gasfabriek  leerde  hij  de

grondbeginselen van het metselen toen er een laag stenen in

de  'boilers'  moesten  worden  aangebracht.  Boilers  werden

gebruikt  om  gas  te  maken  uit  zachte  steenkool.  Als  z'n

dagtaak erop zat, ging Tom de oude bakstenen omwisselen voor

nieuwe.  Soms  was  het  in  de  boilers
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nog behoorlijk heet, wanneer hij de nieuwe stenen aanbracht.

Binnen vijf weken had Tom genoeg verdiend om z'n oom Herman

het  geleende  geld  voor  de  overtocht  terug  te  betalen.  In

Nederland zou het wel vijf jaar geduurd hebben voor hij dat

geld had kunnen terug betalen. Een van Toms grootste wensen

was om op een dag naar California te kunnen gaan, maar hij

bleef nog een jaar in Patterson werken. In die tijd voelde

hij toch de aandrang om te gaan trekken en hij ging naar

Grand  Rapids,  Michigan,  om  een  bezoek  te  brengen  aan  z'n

neven en zijn oom Dick Oegema, een broer van zijn moeder.

Toen hij in Grand Rapids aankwam, vond hij werk als metselaar

bij  een  aannemer,  die  Hoeksema  heette,  en  hij  bleef  daar

zeven jaar. Hij verbleef in een kosthuis en liet de hospita

z'n lunch verzorgen. Hoewel hij haar al vele, vele malen had

gezegd dat ie geen pindakaas lustte, ging ze maar door dit op

z'n  brood  te  smeren.  In  die  tijd  had  hij  een  motor  met

zijspan, zijn enig middel van vervoer. Soms reden hij en z'n

vriend over de paden van een boomgaard met appelbomen. Ja, en

wat kon je er aan doen, als er dan wat appels in de zijspan

vielen?

Omdat hij in die tijd zijn buik vol had van kosthuizen en

pindakaas ging Tom bij een vriend wonen in een tent bij de

rivier. Hij had een nieuwe two-seater met een uitklapbank

(kattenbak) en maakte ritjes met mensen op zondagmiddag.

Eind 1925 ontmoette Tom Sibelienna Baber en op 27 april 1927

trouwden Tom en Sibelienna (of Lena, zoals ze werd genoemd).

Hun kinderen kregen zowel Nederlandse als Amerikaanse namen.

Dat waren Feije (Ferdinand, genoemd naar zijn grootvader),

Trientje (Tillia, genoemd naar haar grootmoeder van moeders

kant),  Aukje  (Annetta,  genoemd  naar  haar  grootmoeder  van

vaderskant, Hermen (Herman, genoemd naar een oom van vaders

kant) en John Faber (John Leonard, genoemd naar z’n groot-

vader van moederskant en diens moeder, Lena).

Tom was dus al zeven jaar in de Verenigde Staten voor hij

trouwde en een gezin stichtte en dat was het einde van z'n

verblijf in California.

Vele jaren lang had Tom een steenhouwers- en een metselaars-

bedrijf, dat vele scholen, tehuizen en kerken bouwde. Na zijn

pensionering eerde de stad hem door hem te vragen een aandeel

te leveren in een stenen replica van de stad. Iedereen die nu

naar het museum van Grand Rapids gaat aan Jefferson Street en

Lake  Drive  zal  daar  het  werk  van  Tom  kunnen  zien  in  de

weergave van Grand Rapids zoals die stad er vroeger heeft

uitgezien. Het zijn de oude bakstenen straten, de winkels

gebouwd van baksteen, de oude tramrails die er te zien zijn,

net zoals de stad er bij begin van de twintigste eeuw uitzag.

Hij  was  ook  verantwoordelijk  voor  het  herstel  van  de

fundering  van  het  originele  huis  van  de
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Procureur in Grand Rapids, de 'Calking Law office', waarvoor

hij zandsteen uit de Grand River gebruikte. Hij deed ook veel

metselwerk in het Nature Center, dat een deel van het museum

is. Vanwege dit werk staat Toms naam geschreven in de annalen

van het museum van Grand Rapids.

Enige tijd nadat Lena overleden was, ontmoette Tom opnieuw

Margaret Steringa, dochter van Herman Steringa en Elizabeth

Loonstra. Tom kende Margaret al sinds hij twee jaar was. Ze

trouwden op 5 maart 1974 in Grand Rapids. 

Hoe is de naam Damstra ontstaan?

Dit  is  wat  Tom  er  van  zegt:  Toen  de  Spanjaarden  over

Nederland regeerden groeven zij sloten voor de afwatering.

Deze Spanjaarden waren niet al te snugger en het eind van het

liedje was dat zij zichzelf ingegraven hadden ergens in het

midden van het land. Een van de Spanjaarden zei: " Wat moeten

we nu doen? We kunnen hier niet uitkomen!" Een van onze voor

- voor - voorvaderen zei toen: We nemen een grote wilgenstam,

hollen hem uit en doen daar modder in, dan hebben we een dam

om eruit te komen. En daarom worden wij Damstra's genoemd. Je

kunt het geloven of niet. 

(…)Bovengenoemde biografie werd in 1988 gemaakt, de afgelopen

11 jaren heeft Tom in het bejaardenhuis Pine Oak gewoond, in

Wyoming  Michigan.  In  zijn  periode  daar  maakte  hij

vogelhuisjes  en  molens  van  hout.  Bovendien  onderhield  hij

gedurende de zomer een prachtige bloementuin. Voor al zijn

vele werkzaamheden die hij verrichtte in het bejaarden-huis

werd hij onlangs onderscheiden. Op de leeftijd van 97 jaar en

4 maanden kreeg Tom een beroerte en werd daarna verzorgd in

een verpleeghuis. Daar overleed hij op 5 november 1999.

Hij dacht nog veel aan Friesland en sprak er nog veel met

zijn  kinderen  over.  Gelukkig  kunnen  zijn  kinderen  zijn

herinneringen aan Friesland delen omdat zij meerdere malen

hier zijn geweest.

Ook  voor  dit  jaar  staat  er  waarschijnlijk  een  trip  naar

Driesum en omgeving gepland door de kinderen van Tom.

Ook  de  kinderen  uit  het  eerste  huwelijk  van  Margaret  met

Albert Fetterhoff zijn enthousiast en overwegen ook dit jaar

hier aanwezig te kunnen zijn.

We  wachten  maar  af  wie  er  uit  Amerika  overkomen  voor  de

Simmer 2000, ze zijn wat ons betreft van harte welkom in

Damwoude en Driesum.
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AMERIKAAN JOHN WIERSMA ZEI NIET LINKS
MAAR LOFTS

Gosse Minnema

In de negentiger jaren van de negentiende eeuw was Jan Boukes

Wiersma uit Morra boerenknecht bij Eesge Botma in dit dorp.

Met de sociale omstandigheden was het sobertjes gesteld; de

lonen waren laag. Het echtpaar met drie kinderen probeerde

dan ook in 1896 in de Verenigde Staten een beter bestaan op

te bouwen. Jan Boukes Wiersma ging eerst alleen. Want zo ver

van huis moest de man en vader eerst maar eens beoordelen hoe

de mogelijkheden in de staat Wisconsin (Ver.Staten) waren.

Berichten  zullen  gunstig  zijn  geweest.  Aangezien  een  half

jaar later de in Oosternijkerk geboren echtgenote Trijntje

Wiersma-Huizinga met de kinderen Willem, Siebrigje en Bouke

de  stap  maakte,  te  beginnen  met  een  drie  weken  durende

bootreis. In de Ver. Staten zijn nog drie kinderen geboren:

Jelle, Maaike en Johannes. Deze jongste uit het gezin kwam 26

augustus 1902 in Randolph ter wereld. Hij kwam in 1967,1974

en 1979 voor een tijdje terug naar Noord Oost Friesland. We

spraken  begin  mei  1979  met  hem.  De  Amerikaan  van  Friese

afkomst  sprak  zuiverder  Fries  dan  velen  onder  ons.  Velen

hebben Nederlandse woorden in hun Fries. John Wiersma had

soms Engelse worden in zijn Fries. Maar zijn Fries onderging

in de Ver.Staten geen Nederlands talige invloed. Zo zei hij

niet links maar lofts.

John  Wiersma  overleed  op  8  september  1988  op  86-jarige

leeftijd. Zijn vader Bouke Wiersma, die in het armhuis in

Anjum woonde, emigreerde, in 1906 op 80-jarige leeftijd nog.

Hij heeft toen nog tien jaar gewoond in de plaats Friesland,

staat Wisconsin. Er waren geen taalproblemen. John Wiersma in

1979: 'It wienen dêr allegearre Friezen. Do't ik 5 jier âld

nei skoalle rekke, waard der gjin wurd Ingelsk brûkt'.

Vanuit  Murmerwoude  emigreerden  in  september  1920  Wytse  de

Jager en Aaltje de Jager-van der Galiën met zeven kinderen

uit het eerste huwelijk van beiden. Teake de Jager was de 17-

jarige zoon van Wytse de Jager. Aaltje was de weduwe van

Hendrik Wijnsma, die op 30 april 1912 op 34-jarige leeftijd

was overleden. De weduwe bleef met zeven kleine kinderen op

de Vrijstad onder Akkerwoude achter. Toen de moeder, na met

Wytse de Jager te zijn getrouwd, in 1920 emigreerde, besloot

de oudste (Antje), die was getrouwd, hier te blijven. Haar

man was Johannes Bloem.

John  Wiersma  trouwde  in  1928  met  haar  zuster  Willemke

Wijnsma, die sinds 11-jarige leeftijd in de staat Wisconsin

woonde. Ze kregen vijf kinderen: James, Jenny, Kay, Charles 
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en Helen. Hun moeder overleed op 22 juni 1977. Deze kinderen,

de derde generatie van in 1896 geëmigreerden, kunnen zich

behoorlijk goed met Fries redden. Vooral dank zij de ouders,

die  altijd  Fries  spraken  tegen  de  kinderen.  De  kinderen

antwoordden doorgaans in het Engels.

John Wiersma was na zijn huwelijk vijf jaar boer in de staat

Wisconsin. Daarna ging hij naar een fabriek in Chicago, waar

propellers werden vervaardigd. Vervolgens was hij vijf jaar

vrachtwagenchauffeur.  In  die  periode  is  geregeld  van  de

oostkant  naar  de  westkant  van  de  Ver.  Staten  gereden.

Daarnaast bezat hij 24 jaar lang een garage met een druk

benzinestation, waarbij  parkeerruimte voor  500 auto's.  Dat

was van belang. Want vlakbij lag een autocircuit, waar vier

avonden per week autoraces werden gehouden. Het was dan een

drukte van belang; er kwamen dikwijls 10.000 à 12.000 mensen

kijken.  Wiersma  had  toen  zes  man  in  dienst.  Op  52-jarige

leeftijd bemachtigde hij nog een vliegbrevet. Hij huurde soms

een vliegtuig.  

RINSUMAGEESTER HENDRIK WOUDSTRA 
EMIGREERDE OP 22-JARIGE LEEFIJD 

Gosse Minnema

Velen weten dat talrijke gezinnen na de Tweede Wereldoorlog

naar vooral Canada en de Ver. Staten emigreerden. Naar Canada

verhuisden bijna 170.000 Nederlanders. De ouders van de thans

80-jarige Clara Woudstra-Posthuma emigreerden in of omstreeks

1914 vanuit Hantumhuizen. Het waren Hendrik Jurjens Posthuma

en Wytske Pieters Sijens. Op 20 december 1919 werd in Ireen

Lake  County  dochter  Clara  geboren.  Hendrik  Woudstra,  de

oudste zoon uit het gezin Hendrik Martens Woudstra van de

Kapelle in Rinsumageest emigreerde, in september 1930. De 22-

jarige jongeman, die het avontuur om in de Ver.Staten aan de

slag  te  komen  aandurfde,  trouwde  28  september  1938  in

Friesland, Wisconsin met Clara Posthuma. 

Rond de tijd dat de 18-jarige boerenknecht in Duivendrecht

(bij Amsterdam) was, had hij al interesse om te emigreren.

Hij was er van juni 1926 - juni 1928. Omdat zijn ouders er

niet mee accoord gingen - ze moesten tekenen - ging het op 18

of 19-jarige leeftijd niet door. Enkele jaren ging hij echter

wel. En er was hier voldoende verdiend om de reis te maken.

Het  zou  daar  wel  lukken  genoeg  te  verdienen  om  terug  te

keren.  Maar  in  de  staat  Wisconsin  -  rond  de  plaats  
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Randolph  -  waren  de  sociale  en  economische  omstandigheden

toendertijd nog beroerder dan hier in de dertiger jaren van

de vorige eeuw. Er was gelukkig altijd wel werk te krijgen.

En na een maand werd al een auto aangeschaft! 

In Randolph verbleven meer jongemannen uit de regio. Hendrik

Woudstra ontmoette er spoedig Marten van der Velde uit Ee,

Dirk Fokkema (ook uit Ee?), Roelof Miedema uit Metslawier,

Ytsen Schreiber uit Nes (D.). Ook werd in Randolph Jochum van

der Velde met de kinderen Harke en Eke ontmoet. Zijn vrouw

was rond 1930 niet in staat om te  komen.  Ze  kwam  echter

later. 

Hendrik Woudstra kwam in november 1947 gedurende zes weken

terug  naar  de  Kapelle  in  Rinsumageest.  Hij  keerde  half

januari 1948 weer terug. Het bezoek had tot gevolg dat het

gezin Sjouke Woudstra uit Broek onder Akkerwoude in oktober

1948 ook emigreerde. Dit gezin keerde in juni 1962 terug.

Hendrik  en  Clara  Woudstra-Posthuma  waren  in  augustus/

september 1975 weer terug. Voor de vrouw was het de eerste

keer.

Hendrik Woudstra en Clara Woudstra-Posthuma kregen van 1939

tot 1954 vijf kinderen: Merlin James, Jane Wyleen, Helene

Effie, Judy Kay en Marileen Yvonne. De twee oudste kinderen

verstaan Fries. 

Hendrik  Woudstra  had  een  veehouderij  in  Randolph.  Zijn

bedrijf werd 5 januari 1950 door brand verwoest, waarbij het

vee gespaard bleef. De nieuwe start lukte voortreffelijk. In

1973  verkocht  hij  zijn  vee.  Hij  begon  met  ongeveer  500

kippen. En verbouwde ongeveer 85 acres mais en 35 acres sweet

corn. Een acre is 3.5 are groter dan een pondemaat. 

Op noodlottige wijze kwam Hendrik Woudstra op 31 oktober 1992

op  84-jarige  leeftijd  in  Cemetery  Road  om  het  leven.

Schoonzoon Don Hudzinski was bezig bomen te snoeien. Hendrik

Woudstra zou eens even kijken, kwam buiten en kreeg een dikke

tak tegen zijn hoofd. Hij was op slag dood. 

In het begin van de vorige eeuw woonden ooms (Tjeerd en Jan)

van  Clare  Woudstra-Posthuma  ook  in  de  Ver.  Staten.  Twee

broers van haar waren in de Tweede Wereldoorlog Amerikaans

soldaat.  Peter  Posthuma  vocht  in  Noord  Afrika,  landde  op

Sicilië  en  streed  vervolgens  in  Italië.  Daar  raakte  hij

gewond  aan  zijn  dijbeen;  ook  miste  hij  twee  vingers.  Jan

Posthuma  was  als  18-jarige  soldaat  aanvankelijk  kok  in

Engeland.  Er  werd  angst  ervaren  door  Duitse  V1  en  V2

raketten. Na de invasie was hij soldaat in West Europa. Een

schoonzoon van de Woudstra's - Curtis Williams - was soldaat

in Vietnam. Vanuit Thailand opererend werd vier jaar aan de

strijd deelgenomen. 
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PIETER MARTENS WOUDSTRA
LOKTE BROER NAAR VER. STATEN 

Gosse Minnema

Van  1882-1907  woonde  Pieter  Martens  Woudstra  uit  Rinsuma-

geest in Rusch-Michigan (Ver.Staten). Hij was 31 januari 1882

vertrokken.  Hij  spiegelde  jaren  later  zijn  broer  Lieuwe

Martens  Woudstra  van  de  Borkenslaan  in  Akkerwoude  een

florissant  bestaan  in  de  Ver.Staten  voor.  Zo  zou  hij  in

1904/1905 een prentbriefkaart gestuurd hebben met een fraaie

woning. Dat gaf de indruk dat hij daar woonde... Het gezin

Lieuwe Martens Woudstra vertrok op 24 maart 1905. Doch bij

aankomst bleek dat Pieter's onderdak min of meer een hol te

zijn. En hij zou er slapen met een geweer op pakafstand. Dat

was noodzaak omdat zich wild in de nabijheid ophield. Toen de

Woudstra's dat aanschouwden zou het spoedig zijn uitgedraaid

op 'oars net as oarlochje mei Piter, dy 't harren der hinne

helle  hie.  Men  woe  der  wer  wei'.  (Boukje  van  der  Zwaag-

Woudstra,  Akkerwoude  in  1964).  Dat  gebeurde  na  anderhalf

jaar.  Op  24  november  1907  was  het  gezin  terug  aan  de

Borkenslaan. Evenals Pieter Martens Woudstra, die nabij de

Hoogfenne onder Rinsumageest ging wonen. Hij was daarna bij

deze en gene bekend als 'Piter Amerikaan' . Hij overleed op

13 maart 1924. 

LAMMERT DIJKSTRA VERFDE ZIJN 
WONING OP 87/88-JARIGE LEEFTIJD

Gosse Minnema

Op 6 oktober 1900 werd in Fox Lake, gemeente Dodge County

(Ver. Staten) Lammert Dijkstra geboren. Hij was een zoon van

Hendrik Dijkstra en Winnie Sijens. De man was uit Lioessens

afkomstig.  Op  87/88-jarige  leeftijd  verfde  hij  zijn  eigen

woning nog. Toen hem hoog op de ladder op mogelijk gevaar,

werd gewezen, antwoordde hij laconiek: 'net nei ûnderen sjen;

dan komt it wol goed' , aldus de Amerikaan Teake Bloem, die

onlangs bij zijn zuster Aaltje van der Veen-Bloem in Dokkum

verbleef. 

Lammert  Dijkstra  trouwde  op  6  oktober  1924  met  Sieuwke

Wijnsma van de Vrijstad onder Akkerwoude, die in 1920 met

haar  hertrouwde  moeder  en  zes  broers  en  zusters  was  
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geëmigreerd. Sieuwke heet in de Ver. Staten Josie. Ze leeft

nog en is nu 93 jaar. 

Lammert Dijkstra, die boer was, overleed op 14 november 1992

in Randolph, Wisconsin. Hij werd 92 jaar. Vanuit de tweede

Christelijke  Gereformeerde  kerk  in  Randoph,  waar  hij

ouderling en diaken was geweest, werd hij op 18 november 1992

begraven. De voorganger was ds. Martin J. Toonstra. 

Eén van de zonen (Hendrik) was eerder overleden. Evenals zijn

broers  Peter  en  William,  zijn  zusters  Jessie  Posthuma  en

Jennie  Alderen,  schoonzoon  Donald  Nehmer  en  schoondochter

Lorraine Dijkstra. 

Behalve Hendrik werden uit het huwelijk van Lammert Dijkstra

en Sieuwke Dijkstra-Wijnsma geboren de jongens George, Peter,

Raymond, Alvin, Arnold en William en de dochters Winnette,

Jane en Jelene. Het gezin woonde steeds in de omgeving van

Randolph. Lammert Dijkstra had in 1992 nog een broer (Rink)

en drie zusters (Clara, Josie en Benice).

BESCHRIJVING VAN DE FOTO’s

Foto 1: (zie bl. 57)

Sijtze Wassenaar en Bjetje (van der Meij)- Postma

Foto 2: (zie bl. 55)

Trouwfoto van Pieter Dijkstra en Ankje Postma in 1918

Foto 3: (zie bl. 55)

De zeven kinderen van Pieter en Ankje Dijkstra-Postma

Foto 4: (zie bl. 77)

Jan Pieters Prins en Juliana van der Kooi, 65 jaar getrouwd

(1995) en omringd door hun kinderen

Foto 5: (zie bl. 58)

Tom Damstra en een groot deel van zijn nageslacht

Foto 6: (zie bl. 58)

Tom Damstra in zijn tuin met zelfgemaakte molen en kerk (van

Driesum?)

Foto 7:

Uit: Leeuwarder Courant, 25 juli 1981
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EMIGRATIE NAAR AMERIKA; VERHALEN VAN DE
FAMILIE BRUNIA UIT WESTDONGERADEEL

Dick de Jager

Door de vele familieverhalen van mijn moeder was ik al op

jonge  leeftijd  geïnteresseerd  in  het  wel  en  wee  van  onze

familie.  Eén  van  deze  families  was  de  familie  Brunia  uit

Westdongeradeel. Mijn grootmoeder van moederszijde was Ynske

Willems Brunia, geboren op 23 augustus 1873 te Nes en over-

leden te Wierum op 5 december 1930, oud 57 jaar. Zij was

gehuwd met Hijlke Jans de Graaf, geboren te Hantum op 13 mei

1871, overleden te Leeuwarden op 5 januari 1953. Hij werd 81

jaar. Van de familie Brunia was toen al een stamboom, die

Willem Brunia, een neef van mijn moeder, destijds wonende te

Niawier,  in  zijn  bezit  had.  Het  was  dan  haast  ook  wel

vanzelfsprekend dat toen ik mij begon te interesseren voor

genealogie  de  familie  Brunia  de  eerste  was  waarin  ik  mij

verdiept  heb.  De  stamboom  van  deze  familie  heb  ik  toen

helemaal overgeschreven en later met verschillende gegevens

aangevuld.

Bij het overschrijven van deze stamboom kwam ik ook Reinder

Kornelis  Brunia  tegen.  Hij  was  de  jongste  broer  van  mijn

overgrootvader Willem Kornelis Brunia, die een groot deel van

zijn leven landbouwer was te Nes. Reinder werd geboren op 30

mei 1826 te Metslawier als zoon van Kornelis Gerrits Brunia

en Ynske Willems van der Linde. Hij huwde op 1 juni 1850 te

Ternaard met Dieuke Annes de Jong, geboren te Metslawier op

25 november 1823. Zij was een dochter van Anne Tjerks de Jong

en Antje Jans Slagman. Zij kregen tezamen 7 kinderen die alle

in Ternaard werden geboren. Van deze 7 kinderen stierven er 4

op zeer jeugdige leeftijd. Eén van zijn zoons werd slechts 32

jaar oud.

Reinder koos een ambtelijk beroep. In de documenten die ik

heb  gevonden  wordt  zijn  beroep  op  verschillende  manieren

aangegeven.  Zo  is  hij  notarisklerk,  deurwaarder,  maar  ook

dijks-ontvanger, secretaris van het waterschap en boekhouder

van het Veefonds voor Longziekten en Veetyphus in Westdonge-

radeel.  Het  kan  natuurlijk  ook  zijn  dat  al  deze  beroepen

tegelijkertijd door één persoon werden uitgeoefend. Bovendien

is  Reinder  degene  die  ooit  met  het  samenstellen  van  de

stamboom van de familie Brunia is begonnen.   

Ik heb altijd het gevoel gehad dat rond deze Reinder een waas

van  geheimzinnigheid  hing.  Dit  zal  ongetwijfeld  te  maken

hebben gehad met het feit dat hij op 11 januari 1880 vrij

plotseling emigreerde naar Noord-Amerika. Hij is dan 53 jaar.

In  het  bevolkingsregister  van  Ternaard  1860  –  1880  
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wordt hij krachtens het Koninklijk Besluit van 20 juli 1879

ambtshalve doorgehaald. Wat was er nu aan de hand? Het bleek

dat hij als dijksontvanger een tekort in de kas had gemaakt.

Om aan een gerechtelijk vervolging te ontkomen is het vrijwel

zeker dat hij hals over kop is vertrokken. Zijn vrouw en

kinderen  bleven  in  Ternaard  achter.  De  familie  vond  dit

wellicht beschamend en wilde hier zo weinig mogelijk over

spreken.  Wel  ging  altijd  het  verhaal  dat  onze  over-

grootvader,  Willem  Kornelis  Brunia,  dit  tekort  graag  had

willen  aanzuiveren,  maar  Reinder  weigerde  dit  aanbod.  Het

spreekt voor zich dat zijn vrouw en kinderen erg onder deze

schande  geleden  zullen  hebben.  Reinder  vestigde  zich  te

Pella, Iowa. Het is mij niet bekend of hij in deze plaats of

in die streek vrienden of bekenden had wonen. Zeker is wel

dat er zich in Pella vele Nederlanders en Friezen vestigden.

Mijn vrouw en ik zijn een keer op bezoek geweest in Pella en

meerdere plaatsen in Iowa. Als je daar bent kun je begrijpen

waarom mensen uit Friesland Iowa in het algemeen en Pella en

omstreken  in  het  bijzonder  uitkozen  als  vestigingsplaats.

Alhoewel het er veel glooiender is als in Friesland doet het

toch wel enigszins aan Friesland denken. De structuur van de

grond zal ongetwijfeld ook wel overeenkomsten vertonen met

die in Friesland.

Verondersteld mag worden dat Reinder zich toch niet zo happy

gevoeld moet hebben dat hij niet heeft geboet voor de fout

die hij, wellicht in een onbezonnen ogenblik, gemaakt heeft.

In  het  bevolkingsregister  van  Ternaard  1880  –  1890  wordt

vermeld dat Dieuke Annes de Jong zich op 6 augustus 1887 in

Ternaard vestigt. Zij komt dan van Groningen. Wanneer zij

zich in Groningen gevestigd heeft heb ik niet kunnen vinden.

Het  bevolkingsregister  van  Ternaard  geeft  dit  niet  aan.

Wanneer Dieuke zich opnieuw in Ternaard vestigt wordt zij als

hoofd van het gezin aangemerkt. Later (er wordt geen datum

genoemd) wordt dit gewijzigd als ook haar man Reinder op dit

adres komt wonen en hij als hoofd wordt aangemerkt. Vermeld

wordt dat zijn laatste woonplaats Pella, Iowa was. Hij is dan

al ruim 7 jaar in Amerika geweest. In de familie gaat het

verhaal dat hij, na terugkomst in Nederland, in de gevangenis

heeft gezeten en hij zijn schuld heeft voldaan. Vermoedelijk

is  dit  in  1887  geweest.  Ook  dit  heb  ik  niet  kunnen

achterhalen. Een andere reden om terug te komen zou kunnen

zijn  geweest  dat  de  gezondheid  van  zijn  vrouw  te  wensen

overliet. Dieuke Annes de Jong overlijdt namelijk op 1 april

1888 in Ternaard, 64 jaar oud. Reinder heeft wel licht toch

niet meer kunnen aarden in Ternaard en vertrekt op 8 maart

1889  opnieuw  naar  Pella.  Zijn  dochter  Antje  en  zijn

schoonzoon  Jan  Jans  Sijbenga,  bakker  en  winkelier  te

Ternaard,  en  hun  gezin  gaan  met  hem  mee.  In  die  periode

vertrokken veel mensen uit Noord-oost Friesland naar Amerika 
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omdat het toen een slechte tijd was in de agrarische sector.

Zijn  zoon  Kornelis,  die  onderwijzer  was,  vertrekt  op  14

oktober  1891  vanuit  Hantum  eveneens  naar  Pella.  Reinder

overlijdt in Pella op 9 maart 1908. Hij is dan 81 jaar.

Ik ben in het bezit van foto’s van Reinder en Dieuke. Ook heb

ik een foto van 4 geslachten waarvan Reinder de oudste is.

Vervolgens zijn dochter Antje, haar zoon Jan Jans Sijbenga en

diens dochtertje Dorothy Anna Sijbenga.

Het feit dat Reinder in de tachtiger jaren van de 19e eeuw in

Pella woonde is voor meer leden van de Brunia-familie reden

geweest zich in deze plaats te vestigen. Een broer van mijn

grootmoeder,  Frans  Willems  Brunia,  geboren  te  Nes  op  9

december 1857, vertrekt 15 maart 1883 vanuit zijn geboorte-

plaats naar Pella. In februari 1884 vestigt hij zich weer in

Nes om 7 mei van dat jaar opnieuw naar Pella te vertrekken.

Zijn broer, Kornelis Willems Brunia, volgt hem na een jaar op

13 mei 1885. Kornelis komt na een verblijf van 10 jaar terug

en vestigt zich dan als landbouwer in Nes. Hij is de vader

van de in Nes en omstreken bekende Kinske Brunia. 

Frans, Amerika Frank genoemd, trouwt 4 maart 1885 in Olivet

Iowa, met Aaltje Izaäks (Alice) Roorda, geboren te Otley,

Iowa op 29 januari 1860. Zij was een dochter van Izaäk Epkes

Roorda (geboren in Dantumawoude) en Baukje Abrahams Buwalda

(geboren Ee). Zij oefenen in Amerika het boerenbedrijf uit. 

Aaltje Izaäks Roorda bezoekt in 1911 met haar oudste dochter

Bertha Nederland.  Toentertijd gebeurde  een dergelijke  reis

per boot. Alhoewel zij in Amerika werd geboren verstond en

sprak zij Fries en beheerste eveneens het Nederlands, zowel

mondeling als  schriftelijk. Alle  familieleden in  Friesland

werden bezocht. Alhoewel mijn moeder in 1910 was geboren en

dus geen herinneringen aan dit bezoek kon hebben, wist zij

uit de verhalen van haar ouders van dit bezoek. Het heeft dus

wel indruk gemaakt.

Frans overlijdt in Pella op 17 juni 1925, zijn vrouw op 8

oktober 1944 in Des Moines. Met nakomelingen van dit echtpaar

hebben wij heden ten dage nog steeds contact. De 5e generatie

brengt deze zomer een bezoek aan Friesland.

De zuster van mijn grootmoeder, Eke Willems Brunia, geboren

te Nes op 23 juni 1860 vertrekt met haar man Albert Kornelis

Dijkstra,  geboren  te  Lioessens  op  28  juni  1860  en  hun

kinderen Kornelis en Tietje vauit Lioessens naar Pella in

maart 1893. Evenals in Friesland wordt Kornelis landbouwer in

Iowa.  Tot  op  hoge  leeftijd  is  er  contact  met  Tietje,  in

Amerika Ticia genoemd. Zij overlijdt in 1990 op de leeftijd

van bijna 100 jaar. Haar vader is overleden op 6 juni 1938 te

Pella en haar moeder op 11 december 1945 te Harwey, Iowa.

Van zowel Frans en Aaltje Brunia-Roorda als van Albert en Eke

Dijkstra-Brunia heb  ik verschillende  familiefoto’s in  mijn

bezit.
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TEDE ULBES
Geëmigreerd van Friesland naar Vriesland, Amerika in 1847

G. Bouma

De welvaart van een dorp of stad tekent zich vaak af in het

verloop van het inwoneraantal. Neemt de bevolking toe dan is

er  veelal  sprake  van  een  gunstige  ontwikkeling  in  de

welvaart.

In  1749  bestaat  Minnertsga  uit  115  gezinnen.  Het  aantal

personen boven de twaalf jaar is 314 terwijl er 129 kinderen

onder  de  twaalf  jaar  zijn  in  het  dorp.  Minnertsga  telt

daarmee  in  totaal  443  inwoners  waar  de  bedeelden  en  de

armlastigen nog bij geteld moeten worden omdat hun aantal

niet werd vermeld in de belastingkohieren. Volgens de grafiek

was vijf jaar eerder het aantal inwoners 528 inclusief de

bedeelden.

In de provincie Friesland vermeerderde het inwonertal in 1838

van 206.452 naar 422.333 in het jaar 1938, een stijging van

104 % in honderd jaar. 

Hoewel er een geringe stijging in de bevolkingsaanwas zat in

de oude gemeente Barradeel bleef de gemeente ten opzichte van

de rest in de provincie achter in de bevolkingsgroei. 

De oorzaak daarvan was dat de zand- en hoogveenstreken in de

provincie  werden  ontgonnen  waardoor  er  op  deze  plaatsen

teelbare grond ontstond. 

Dergelijke  ontwikkelingen  waren  niet  van  toepassing  in

Barradeel,  waar  de  landbouw  al  hoofdzakelijk  de  belang-

rijkste  bron  van  inkomen  was.  Wel  namen  overigens  de  
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opbrengsten in de loop der jaren toe per pondemaat, maar dat

bracht niet direct een evenredige werkgelegenheid met zich

mee.  Barradeel  vertoonde  net  zoals  de  meeste  agrarische

gemeenten een mannenoverschot. In een landbouwstreek als deze

is de werkgelegenheid voor meisjes beperkter dan die voor

jongens,  zodat  veel  meisjes  hun  werk  elders  zochten.  Zij

verlieten daarom vaak het dorp en de gemeente om op vaak zeer

jonge leeftijd al dienstbode of dienstmeid te worden in de

stad of in andere streken. 

Het  is  dan  ook  niet  vreemd  dat  vanuit  de  oude  gemeente

Barradeel, en daarmee ook uit Minnertsga, tussen de jaren

1880 en 1900 een groot aantal inwoners emigreerde naar andere

landen.  Door  de  grootscheepse  ontwikkeling  die  Amerika

doormaakte  werd  dit  land  een  veel  belovend  land,  welke

perspectieven  te  bieden  had  en  waar  men  meer  vrijheid

verwachte. Een  speciaal gecomponeerd  fries volksliedje  uit

die tijd begint met de regel:

‘Amerika, o lân fan dream en winsken’ waarmee de verwach-

tingen werden verwoord die men had. Tussen 1851 en 1952 zijn

er in totaal 2463 personen vanuit Barradeel geëmigreerd.

De eerste wereldoorlog betekende het einde van een emigratie-

stroom omdat met name de Verenigde Staten de omvang van de

emigratie beperkt. Na de tweede wereldoorlog kwam er weer een

emigratiegolf op gang. In tegenstelling tot eerdere emigratie

die hoofdzakelijk naar de Verenigde Staten ging, verkoos men

na  de  tweede  wereldoorlog  voornamelijk  Canada  als

emigratieland. Mogelijk dat de Canadese bevrij-ders van grote

invloed zijn geweest.

Voor 1851 zijn er ook emigratiegolven geweest.

Zo’n  golf  kwam  er  in  1846  ook  op  gang  die  voornamelijk

bestond  uit  leden  van  Christelijk  Gereformeerde  kerk  die

sinds 1834 waren afgescheiden van de Hervormde kerk en die

min  of  meer  werden  vervolgd.  Een  grote  groep  mensen  uit

Barradeel ging  de Christelijk  Gereformeerde dominee  Marten

Annes Ypma,  geboren Minnertsgaaster,  achterna naar  Amerika

waar deze dominee inmiddels de plaats Vriesland in Michigan

had gesticht. 
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Tede  Ulberg,  ook  een  van  de  zgn.  Afgescheidenen  uit

Minnertsga, reisde in 1847 dominee Ypma achterna naar Amerika

met  zijn  gezin.  Tede  was  schoenmaker  en  kreeg  voor  zijn

emigratie op een gegeven ogenblik de begeerte om dominee te

worden. Hij deelde dat mee aan de predikant van zijn gemeente

en aan een aantal andere ‘vrome mensen’ die hij goed kende.

De predikant verzocht Tede zijn begeerte aan de Classis te

Franeker kenbaar te maken wat hij vervolgens heeft gedaan.

Tijdens een vergadering van de Classis werden aan hem een

groot  aantal  vragen  gesteld  die  hij  onderbouwd  moest

beantwoorden waarna hij de vergaderzaal moest verlaten zodat

de Classis overleg kon plegen. De uitslag bleek positief te

zijn voor Tede en er werd hem gevraagd om de eerst volgende

vergadering een voordracht te houden uit de bijbel over 2

Cor. 8-9. Het kostte hem nogal wat moeite om hierover een

prediking samen te stellen maar uiteindelijk slaagde hij erin

om  een  en  ander  degelijk  op  papier  te  krijgen.  Bij  de

toenmalige  predikant  van  de  gemeente  hield  hij  een

proeflezing  die  vervolgens  door  de  predikant  goed  gekeurd

werd.

Toen Tede voor de Classis moest verschijnen met zijn preek,

sprak de Classis na afloop: “Tede, gij kunt tot de studie

overgaan, wat ons als Classis betreft”. Hoewel Tede bij de

afloop van zijn studie met de hakken over de sloot kwam, kon

hij zich er eigenlijk niet met verenigen of hij wel de juiste

keuze had gemaakt om dominee te worden. Kennelijk is het hem

zwaarder bevallen dan hij had gedacht, voldoening gaf het hem

in ieder geval nog niet. 

De gedachte kwam ook bij hem op om naar Amerika te gaan. Hij

stelde daarvan zijn vrouw in kennis die het er in eerste

instantie niet mee eens was wat hij wilde. Zij zei: “Als gij

naar Amerika gaat, dan weet ik het heel goed dat ik hier

blijf”. De mensen in Tede zijn omgeving wilden er eerst ook

niets van horen, maar uiteindelijk heeft Tede zijn zin door

gezet en zijn vrouw kon niet anders en ging met hem mee.

Op maandag 24 mei 1847 zijn zij het  huis  uit  gestapt  en

lieten alles, behalve de bedden, achter en gingen aan boord

van het zeilschip de ‘Doggersbank’. Het bleek dat er nogal

wat mensen aan boord waren die ruige woorden in de mond namen

en ook vloekten. Tede maakte de passagiers duidelijk dat dat

niet kon wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Toch

kreeg  Tede  het  voor  elkaar  om  ‘s  zondags  twee  keer  een

godsdienstoefening  te  houden  aan  boord  waarin  hij  zelf

voorging en de preken voor las. Toen het schip in het Kanaal

was kregen ze van een ander schip nog een groot gezin van 17

personen  aan  boord  die  ook  de  reis  naar  Amerika  ging

ondernemen. Hoelang deze reis heeft geduurd is niet geheel

duidelijk,  maar  doorgaans  duurde  een  reis  onder  normale

omstandigheden  per  zeilschip  zo’n  64  tot  70  dagen.  
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Uiteindelijk kwam het gezin Ulberg aan in Albany. Het regende

ontzettend hard die dag en ze zochten eerst een plek om te

schuilen. De Engelse taal bleek een enorme hindernis te zijn

en ze waren daarom ook blij toen ze een jongeman uit Utrecht

voorbij kwamen. Tegen Tede zijn vrouw zei de jongeman “Kom,

geef mij uw kind en volg me maar, ik zal u naar een plaats

brengen waar meer Hollanders zijn”. Tede vroeg vervolgens aan

de jongeman of hij ook wist waar dominee Ypma woonde en waar

de zwager van Ypma, Klaas de Vree woonde, waarop de jongeman

antwoordde dat zij in Franklin Street verbleven. Toen zij bij

deze mensen over de vloer kwamen hadden ze het gevoel thuis

te zijn. Het gezin Ulberg woonde in Albany midden tussen de

Ieren die over het algemeen verbazend onver-schillig waren.

Het gezin voelde zich er niet thuis en kreeg vervolgens hulp

van dominee Wyckoff om te verhuizen naar Michigan. Na vijf

weken kwamen ze in Grandville aan en Tede vroeg daar in een

winkel of ze dicht in de buurt van de kolonie van ds. Ypma

waren. Het bleek dat ze nog vijftien mijlen hadden te gaan

eer  ze  daar  waren,  maar  toen  ze  na  een  zeer  lange  en

vermoeiende  reis  in  de  kolonie  aankwamen  heeft  Tede  zich

laten gaan en kon hij zijn tranen niet meer bedwingen. Tede

ontmoette vervolgens een zekere Dijkstra, die daar al een

houten huis had gebouwd, en ging met hem naar ds. Ypma en

zijn vrouw. 

De ontvangst was hartelijk en Tede kreeg het gevoel nu echt

thuis te zijn, want hij was bij bekenden aan gekomen. Hij

bleef die nacht bij Ypma en ging de andere dag met hem naar

de kerk. Na de kerkdienst hield Uilke de Vries Tede aan om

met hem mee te gaan naar zijn huis. Bij Uilke thuis moesten

ze op blokken zitten en de tafel was een kist, de toestand

was er belabberd en zeer arm, zo vond Tede.

Later die week vertrok Tede met zijn gezin naar de plek waar

zijn 20 ‘acres’ land lag die hij thuis in Nederland al had

gekocht voor 20 gulden. Dit land was eerst van de Indianen

geweest en was door de Staten opgekocht voor een schelling de

‘acre’. Totdat Tede zijn eigen huis klaar was heeft hij met

zijn gezin gewoond in een huis van recht op en tegen elkaar

aanstaande palen met daar boven op een dak van een dikke laag

modder. 

Tede  verdiende  de  kost  met  het  maken  en  repareren  van

schoenen en het bewerken van zijn 20 ‘acres’ land en was ook

erg  betrokken  bij  het  kerkelijk  leven  in  de  kolonie.

Regelmatig kwam hij bij ds. Marten Anes Ypma over de vloer.

In 1882, toen Tede 78 jaar was, had hij samen met zijn vrouw

zes  kinderen,  vierenveertig  kleinkinderen  en  vijf

achterkleinkinderen.

Hij was met zijn gezin een van de eersten die in Vriesland

woonden.
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EEN UITGEBREIDE CORRESPONDENTIE (foto 4)
J. van der Kooi

Selkirk, 2O Juni 1954 

Lieve Ouders en grootouders,

Het is vandaag vijf weken geleden dat we hier aankwamen, en

we zitten nu met z’n beiden thuis. Piet moet zondags werken

in de bakkerij, wat ons eigenlijk niet naar de zin is, maar

Klaske moet ook ‘s zondags werken, net als Roy en Renny, zo

nu en dan om de twee zondagen vrij. Ik zelf ben bij een

transportonderneming en ga elke dag naar Winnipeg (40 km.)

Zo begint een van de vele brieven, welke Jan Prins uit Dokkum

aan zijn schoonouders (Jan v.d. Kooi en Wijtsche Gardenier)

in Wierum schreef. Met 300 andere emigranten waren ze op mei

1954 met de “Sibajak” uit Rotterdam vertrokken. Het gezin

bestond uit 11 personen, waarvan de jongste in een reiswiegje

aan boord ging.

Jan Pieters Prins — geb. 5—10—1908 was getrouwd in mei 1930

met Adriana van der Kooi — geb. 7—1—1911 (overl.in Calgary 20

—3—2000) hadden 10 kinderen:

Renske (Renny) 6—11—1930 (overl.te Dokkum 18—10—1987)

Klaaske (Claire) 2—6—1935 Pieter (Pete) 10—7—1936

Wietske (Verna) 9—2—1939 Jan (John) 6—4—1941

Folkert (Poke) 25—11—1942 Richtje (Rita) 26—9—1944

Aaltje (Alice) 14—11—1945 Sietze (Cicel) 20—6—l947

Roy 16—1—1954

Renske was op 10 april 1954 getrouwd met Rones Pander (geb.l6

—9—l927) en een paar weken later (± 25 april) waren zij als

‘pathfinders” op het vliegtuig gestapt naar Mont-real, om na

een  treinreis  van  4  dagen  in  Winnipeg  aan  te  komen.  De

beloofde werkgever — voor een baan als particulier chauffer –

kwam niet opdagen en na 3 dagen in de emigratie-hal te hebben

rondgehangen kregen ze de kans om als butler/ huishoudster

ergens  aan  de  slag  voor  $  150.-  +  kost  en  inwoning.

Uitbetaald werd er uiteindelijk $ 50.— met aftrek “leergeld’.

Ontslag genomen en een kamertje gehuurd. Na een paar weken

met  een  verhuiswagen  te  hebben  gereden  kwam  Rones  als

truckchauffeur  terecht  bij  United  Vanlines  op  lange

afstandritten, waar hij heeft gewerkt tot hun terugkeer in

Dokkum in 1962. Na aankomst in Canada trekt de familie Prins

voorlopig in bij Rones en Renske.

“…We hebben zelf nog geen huis, en we hebben ook de kist nog

niet, zodat R. en R. zeggen maar niet te gauw te verhuizen,

want dan moeten we ook huur betalen. Het zijn hier allemaal

houten  huizen  met  veel  ruimte.  We  kunnen  allemaal  in  de

keuken eten. Dan is en nog een kamer en twee slaapkamers,

boven  is  niets.  We  hebben  drie  veldbedden  van  de  buren

geleend daar slapen de jongens op in de keuken en die bergen 
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we daags op. De meisjes slapen in de kamer op de bank, wat

overdag een zitbank is en ‘s nachts een prachtig bed. We

redden ons best. Piet is aan het werk bij een bakkerij     ($

25.- p/w) en Klaske is donderdag ook begonnen in de keuken

van het hospitaal ($ 25.- p/w) (Citaat brief 6-6-54)

11—7—1954        ... Het is hier vanmorgen zwaar weer geweest, nu

weer mooi. ‘t Is hier elke dag warm (� 900F). ‘k Ben nu bij

een transportonderneming als helper voor $ 36.- p/w. Niet

veel, maar nog $ 6.- meer als andere helpers. Piet heeft een

nieuwe  fiets,  ikzelf  heb  er  een  besteld.  Kleine  Roy  een

nieuwe kinderwagen. Hij ziet er prima uit, groeit als kool.

Ik mag graag over het werk, de dagen vliegen voorbij. Elke

dag visch en bier rijden. In de stad verdient men meer, maar

zijn de huishuren ook hoger. De huren zijn hier zo’n $ 40.-

p/m.  Electriciteit  is  spotgoedkoop,  net  als  alles,  alleen

volle melk is duur, 20 cent per liter. Dat is ook voor Canada

duur, daar hier niet veel koeien zijn.

1955 — 18 dec...het is prachtig zonnig weer, maar zeer koud.

‘t Is overdag nog niet zoo koud geweest, nu nog —290 C Als het

in Holland zooveel vroor, was het voor veel menschen niet

best.  Doch  wij  allen  hebben  speciale  dingen  hiervoor,  de

ooren en neus moet men vooral om denken. En er ligt hier nu

zoveel  sneeuw,  dat  is  in  40  jaar  niet  zoo  slim  geweest.

Gisteravond zijn we naar het Kerstfeest van de Zondagsschool

geweest.  De  mensen  zeiden  al  dat  de  Hollanders  goed  ver-

tegenwoord waren op het podium — en er waren vijf van ons. Ze

doen hier allen stukjes. Ze spraken allen vloeiend Engels,

het is een wonder hoe vlug ze het leeren. 1k ben nu bij een

grotere  machine  geplaatst.  Deze  machine  staat  buiten.  We

werken een halfuur en gaan dan voor een kwartier naar binnen,

in de warmte op een bank. 1k werk nu weer de ene week daags

en de andere week ‘s nachts voor $ 60.— p/w. Hoelang ik nog

werk heb weet ik niet. Als ik zonder kom kan ik nog $ 30.—

uit de kas krijgen...

1956  —  30  sept.  Het  is  zaterdag—avond,  Adrie  is  aan  het

b1oemkooik1armaken, de laatsten uit de tuin. De zomer is nu

voorbij, hebben ‘s avonds de kachel al wat aan. We hebben

weer twee vaten olie en een truckje brandhout voor $ 15.— en

een ton antraciet voor het keukenfornuis voor $ 20.—. Rennie

is aan het carbonade bakken (3 pond v.$ 2.—). Normaal hebben

we 2 ½ pond, maar morgen zijn ze allen thuis. Stel je voor in

Holland, 3 p. vleesch, wat een opvreters, hè. We hebben deze

week 15 zak aardappels gekocht v. 130 ct. de zak en de kelder

is aardig bezet met 400 literflesschen groenten. Moet morgen

nog weer 5 uur werken, maar dat is wel weer $ 10.—. Vandaag

voor extra werk ook $ 10.—. Hier kunnen we weer heel wat voor

kopen. Het kost een heele hoop geld met zoo’n groot gezin, en

we leven hier heel anders. Adrie, Rennie en Wiesje zijn even

de  stad  in  geweest  om  inkoopen  te  doen.  Ze  hadden  
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een heele vracht kruidenierswaren en vleeswaren voor $ 10.—.

We zouden in Holland niet meer kunnen wennen, maar we zouden

graag weer eens “thuis” willen zijn en met diverse vrienden

willen praten. Dit moeten we maar uit ons hoofd zetten, Zoo’n

reis kost voor 2 man $ 1.000.—. Met Piet, Roy en Steiger gaat

het  ook  goed,  ze  werken  in  een  cementfabriek  in  New—

Westminster, hier 2500 km. vandaan. 40—urige werkweek v. $65.

—, overwerk 1 ½ keer het uurloon. U zult weleens denken, hij

heeft het maar over dollars, doch ze hebben mij niet in de

macht hoor. Ze gaan er net zoo vlug uit als ze erin komen,

doch van niets verlet...

1957 — 7 juli. Hebben deze geheele week een soort feest gehad

van het 75— jarig bestaan van Selkirk. Ze hadden een mooie

optocht met ook allemaal groepen van dorpen uit de omgeving.

Vrijdagavond  was  er  vuurwerk  aan  de  andere  kant  van  de

rivier. Een prachtig gezicht, ook in het water. De kinderen

hebben twee maanden vakantie. Ze zijn allen weer overgegaan.

Richtje van de 5e nr. de 7e klas. Jan zit nu in de lOde en is

16 Jaar geworden, hij moet nog 1 jr. om door alle klassen te

komen, maar als ik een baan voor hem kan krijgen dan neem ik

hem van school. Heb zelf ook nog geen baan en trek nog uit de

zgn. steunkas. Hier kan ik 180 dg. p. jr. uit trekken. Maar

er is kans dat ik begin augustus weer kan beginnen. Zie alles

nu wat na en maak de tuin klaar. Hebben de eerste spinazie

alweer gegeten en als alles aanslaat zitten we er weer volop

in. Zullen het dit jaar maar wat kalmer aan doen en niet

zooveel meer inmaken...

1958 — 21 sept. Heb tot nu toe een reuze baan: begin nu om

half zes en geef de melkventers hun producten. Om acht uur

een half uur naar huis voor koffie en om 9 uur met de auto

langs  de  vijf  scholen  om  chocolademelk  en  gewone  melk  in

flesjes te verkopen. Om 11 uur weer naar huis om te eten. Om

half twaalf de boer op om de melk op te halen en bij de

fabriek te lossen en ben dan om drie uur vrij.

1959 — 9 aug. Zijn weer thuis na een goede reis naar Calgary.

De  eerste  dag  hebben  we  700  km.  gereden  in  10  uren,  en

geslapen in een “Motel”. Waren de volgende dag om 8 u. ‘s

avonds  bij  R.  en  R.  Maar  wat  een  eind  weg.  Het  eerste

gedeelte  was  mooi,  maar  toen  moesten  we  400  km.  door  de

prairies waar men haast geen huis ziet, om de 50 km. een

klein dorpje en een gas—station. Dit is dan de graanschuur

van de wereld. Graan en prairiegras, waar de koeien grazen en

waar ze de hele zomer niet naar omzien voor ze vet genoeg

zijn om geslacht te worden. ‘t Was een lange reis, maar we

wilden  weleens  in  Calgary  kijken.  Het  is  een  mooie,  zeer

schoone stad gebouwd op heuvelen. Zou er wel willen wonen...

Tot zover een kleine bloemlezing uit de uitgebreide corres-

pondentie van Jan en Adrie Prins. Ze verhuisden in 1962 met

de vier jongste kinderen naar Calgary.
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UIT ECONOMISCHE OVERWEGINGEN...

R. Tolsma

Als uit zovele families zijn er ook uit de familie Tolsma een

aantal  “takken”  geëmigreerd.  Hun  nakomelingen  moeten  zo

verspreid en talrijk in de Verenigde Staten voorkomen dat een

achter-achter-neef van mij, toen hij op mijn verzoek enige

genealogische  naspeuringen  verrichtte,  eens  verzuchtte

“Volgens  mij  zijn  er  meer  Tolsma’s  in  Amerika  dan  in

Friesland”. Over een van deze Tolsma-takken gaat onderstaand

verhaal.

Hun stamhuis stond (en staat) op De Bieren, een (heel) klei-

ne buurtschap bij Lollum en Waaxens in gemeenten Wonseradeel

en Hennaarderadeel. Jacob Booijens Tolsma en zijn vrouw Antje

Jans Tjersma leefden daar sobertjes van de verdiensten als

boerenknecht en bijverdiensten als kastelein. Ook een geringe

vergoeding  kregen  zij  voor  “oppas”diensten.  Zij  bewoonden

namelijk de ene helft van een dubbele woning. In de andere

helft woonde de bejaarde schoonvader (Pier Annes Dijkstra)

van  de  boer  van  Jacob  Tolsma,  Klaas  Wiebes  Fijnia.  Boer

Fijnia  had  een  deur  laten  maken  tussen  de  beide  woningen

zodat Jacob en Antje een oogje in het zeil konden houden op

de oude baas.

Hun leven op De Bieren was er een van hard werken en veel

verdriet.  Van  hun  acht  kinderen  is  er  maar  één  volwassen

geworden en vijf van hun kinderen stierven nog tijdens hun

eigen leven. Vooral het jaar 1863 spande daarin de kroon: op

12, 13 en 20 oktober en op 10 november stierven Jan, Lieuwe,

Elisabeth  en  Sipke.  De  laatste  twee  waren  een  tweeling,

geboren op 18 september 1869. In 1876, binnen twee maanden,

stierven ook Jacob en Antje, hun drie kinderen Booijen (16),

Jan  (11)  en  Elisabeth  (7)  achterlatend.  Van  deze  drie

kinderen zou alleen Jan de volwassen leeftijd halen.

Bij de dood van zijn ouders was hij nog maar 11 jaar oud.

Toch  moest  er  geld  verdiend  worden.  Broer  Booijen  was  de

oudste en die zal in de begintijd kostwinnaar zijn geweest.

Daarnaast heeft ook de diaconie een steentje bijgedragen. Als

Booijen een jaar later ook al overlijdt, blijft Jan alleen

over. Zus Elisabeth leeft nog wel, maar die woont bij een

tante in Spannum. Vanaf zijn 9de jaar werkte Jan al bij de

boer (geen wonder dat hij later moet verklaren dat hij niet

kan lezen en schrijven). Hij kon terecht bij de boer waar ook

zijn  vader  had  gewerkt:  Klaas  Wybes  Fijnia.  Jan  is  daar

inwonend knecht. Als kleine jongen moest hij al heel vroeg

opstaan  om  de  andere  knechten  te  wekken.  In  het  begin  
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kreeg hij alleen kost en inwoning, toen hij wat ouder werd,

verdiende hij in een heel jaar slechts wat lappen stof om

kleren en lakens van te maken (schoondochter Maxyne heeft

daar nog steeds een van, in de hoeken met rood flanel af-

gemaakt). Zijn latere vrouw Jantje Bakker werkte met 16 jaar

ook al bij een boer in Welsrijp. Daarna een jaar in Lollum

waarna zij in 1886 ook een plaatsje krijgt bij boer Klaas

Fijnia. Daar zullen zij en Jan elkaar hebben leren kennen.

Het is in de familie nog bekend dat dit tweetal heel veel

geschaatst  heeft,  ook  al  toen  Jantje  nog  bij  de  boer  in

Lollum werkte en dat ze zo de tijd vonden om elkaar het hof

te maken. Na hun huwelijk vertrekken zij naar Burgwerd. Het

lijkt er op dat zij daar een nieuw leven willen beginnen: Jan

staat hier te boek als “inlands kramer”. Dat betekent dat hij

met allerlei waren langs de deuren gaat om te proberen in

zijn onderhoud te voorzien. Mogelijkerwijze is hij als een

echte marskramer “met het pak” op de rug van dorp naar dorp

en van deur naar deurgegaan. Het is dan nodig om een eigen

klantenkring op te bouwen want er zijn meer ka-pers op de

kust. Vooral de begintijd is erg moeilijk, zeker gezien de

slechte  economische  tijden  van  de  tachtiger  en  negentiger

jaren van de vorige eeuw. Het zal Jan Tolsma niet gelukt zijn

want een jaar later volgt weer een grote stap: hij vertrekt

met zijn vrouw naar Amerika.

Het is de tijd dat er vele verhalen in de kranten staan over

emigreren naar Amerika, lezingen worden gehouden, brieven van

landverhuizers  worden  afgedrukt,  dienstregelingon  van

passagiersschepen komen in de krant enz. Op 20 april 1891

worden Jan en Jantje uitgeschreven en op dezelfde dag meldt

de Leeuwarden Courant:

“Het  aantal  tusschendekspassagiers  voor  de  reis  met  het

stoomschip  de  “Amsterdam”  van  de  Nederl.  Amerikaansche

Stoomvaartmaatschappij op heden naar New York was zoo groot,

dat ruim 400 tot een volqende boot moeten wachten.

Of Jan genoemd schip heeft gebruikt of dat hij ook bij die

400  personen  behoorde,  is  niet  bekend.  Het  eerstvolgende

schip van dezelfde maatschappij, de “Rotterdam”, vertrok op 8

mei. De reis duurde in die dagen ongeveer 6 tot 14 dagen

afhankelijk  van  een  eventuele  tussenstop  in  Frankrijk,

Engeland of Ierland.

De grote oversteek werd voor hen wat gemakkelijker gemaakt

omdat  een  zuster  van  Jantje  al  in  Amerika  woonde  en  zij

daardoor toch enig houvast hadden in dit grote land. Later

zouden  nog  twee  zusters  en  twee  broers  van  Jantje  naar

Amerika  komen.  Deze  familie  woonde  vrijwel  geheel  in

Minnesota en daardoor was er weinig gelegenheid tot contact

met de Tolsma’s.
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In Amerika kreeg Jan eerst een baan bij de Spoorwegen en

daarna werkte hij jaren op een fabriek. Zijn gezin leefde

zuinig waardoor hij in staat was om een eigen huis te(laten)

bouwen in Le Mars, nu bewoond door schoondochter Maxyne. Na

zijn pensionering werkte hij nog wat door als tuinman, ook de

tuin  bij  zijn  eigen  huis  werd  een  juweeltje  door  zijn

toedoen.

Jan  en  Jantje  kregen  twee  kinderen,  Jacob  en  Edgar  (een

dochtertje werd doodgeboren), waarvan de eerste als soldaat

in Europa vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog en in 1918 in

Frankrijk sneuvelde.

Nadat zoon Edgar in 1930 getrouwd was, vatte Jan het plan op

om naar Nederland terug te keren. Immers, zijn zoon was goed

terecht gekomen en hij kon gemist worden ook al omdat zijn

vrouw  Jantje  na  een  jarenlange  ziekte  reeds  in  1921  was

overleden. Het bezoek aan Friesland liep uit op een grote

teleurstelling:  hij  ontmoette  er  goon  enkele  bekende  na

veertig jaar afwezigheid en zelfs de graven van zijn ouders,

broers en zusters kon hij niet terugvinden. Hij wilde zo snel

mogelijk terug naar Amerika, maar moest enige tijd wachten

voor hij de overtocht weer kon maken. Vandaag de dag staat de

gebruikte hutkoffer met de naam J. Tolsma erop nog bij zijn

schoondochter in huis.

Jan is altijd Fries in hart en nieren gebbeven, liet zich

niet tot Amerikaan naturaliseren en de Engelse taal is hij

ook nooit goed meester geworden.
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EMIGRAASJE NEI 1945

Jan Walda

Mei de fiering fan Simmer 2000 op hannen, en it doel fan ‘e

redaksje fan ‘e Sneuper om der omtinken oan te jaan en dan

mei namme oan de nei-oorlochske emigraasje dizze bydrage. It

wol yn it koart en beheind in byld jaan, hoe wy as skoalle-

bern it ûnndergienen, dat folle freondinnen en freonen, mei

harren âlders, in nije takomst sochten yn in oar lân. En om

sa as echte lânferhuzers yn ‘e frjemdte in nij bestean op te

bouwen.

Troch de rin fan ’e jierren hie de skoalle fan Nijewier en

Wetsens yn 1945 om en de by sa’n 150 learlingen. Hjir wiene

ek  flechtlingen  by  út ’e  omkriten  fan  Arnhem,  troch  de
oorloch ferdreaun saneamde evacue’s. Dêrneist wienen der ek

saneamde hongerflechtlingen foar in grut part út Amsterdam.

Al gau nei de befrijing yn 1945 gyngen de evacue’s en de bern

út Amsterdam wer werom nei harren hús en wenplak. Mar it

duorre net sa mâlle lang, dat der wat oars op gong kaam,

emigraasje  nei  Kanada  en  oare  lannen  ta.  Folle  famyljes

lieten  harren  foarljochtsje,  meast  troch  de  Kristlike

Emigraasje Sintrale, en der mei waard de stap setten om te

emigrearjen. Meastal moast yn in wike of wat besocht wurde,

noch wat fan de Ingelske taal op te stekken. Hie men in eigen

hûs as nearing, dy waard ferkocht en oerdien, wer oaren seine

de tsjinst of de hier op, by harren wurkjouwer. Soms waard

der ek boelguod hâlden.

It docht gjin nij dat dit grutte gefolgen hie yn ‘e lytse

doarpsmienskippen,  doe’t  ferskate  húshaldingen  fuortgyngen.

De skoalle en de beide tsjerken yn it doarp ferlearen yn

koarte tiid hiel wat learlingen en leden. It stiet ús noch

by, dat as der wer in gesin, of immen allinne fuort gie, der

sneins der foar yn ’e tsjerketsjinst omtinken oan jûn waard.

Mei  in  segenbea  en  it  steande  tasjongen  fan  in  psalmfers

waard der fan de famyljes en minken ôfskie nommen. 

It needsaaklike guod dat mei moast, en wat húsrie waard yn

grutte  ferhúskisten  pakt,  dy  ’t  tichttimmere  en  fersegele

waarden. Dizzen waarden per frachtauto, meastal nei Amster-

dam of Rotterdam ferfierd, om fan dêrwei mei de eigners oer

de oseaan nei de nije bestimming ta. 

Efterôf  besjoen  sil  it  dochs  wol  hiel  wat  west  hawwe  om

famylje,  freonen,  kameraten,  kameraatskes,  gean  of  efter-

litte te moatten. Ferienings ferlearen harren leden, lykas de

muzykferiening, de sjongferiening en ek de folle tjerk-like

klups en ferienings dy’t der doedestiids wienen. Mar ek de

Middenstân  lykas  winkelju,  slachters  en  bakkers  om  mar

inkelde te neamen, hiene der mei te krijen, om dat troch it 
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tebekrinnen  fan  it  ynwennertal  der  gâns  minder  ôfhimmers

wienen.  Wer  letter  hie  it  plattelân  te  meitsjen  mei

migraasje, nei de yndustrygebieten ta, ek dat brocht mei dat

troch skaalfergrutting, de feroaringen hurd gien binne. 

Wy hawwe yn it koart wat opskreaun, hoe as it op ús oer-

kommen  is  dat  safolle  minsken  harren  bestean  sochten  en

lokkich fûn bawwe, yn oare lannen.

Wy hawwe besocht, de húshâdings en de persoanen dy’t de stap

doe setten hawwe út Nijewier en Wetsens op te skriuwen foar

safier wy dy noch efterhelje koenen. 

De famylje Johannes Iedema mei 7 persoanen nei Kanada

De famylje Meine Westerbof mei 8 persoanen nei Kanada

De famylje Folkert Postma mei 6 persoanen nei Kanada

De famylje Hendrik de Vries mei 6 persoanen nei Kanada

De famylje Hendrik Hellinga mei 7 persoanen nei Kanada

De famylje Lubbert Wijma mei 7 persoanen nei Kanada

De famylje Witlem Wessels de Vries mei 8 pers nei Kanada

De famylje Oege v/d Hoek, Wetsens mei 7 persoanen nei Kanada

De famylje Romke v/d Kloet mei 4 persoanen nei Kanada

De famylje Rindert Mulder mei 4 persoanen nei Kanada

Famylje Jacob Fokkema, Wetsens mei 6 persoanen nei Brazilië

Dyjingen dy’t earst trouden en dan tegearre as selstannich

fuortgyngen wiene:

Nei Canada

Jan Slagman, 

Nutte v/d Woud, 

Janny Weidenaar, 

Betske v/d Meulen,

Jikke Faber, 

Piet Biersteker, 

Geert Sijtsma.

Nei Nij Seelân giene: 

Pieter Willem Boersma

Klaas Holwerda.

Yn totaal in 78 persoanen en dat kinne der best noch in pear

mear hawwe, in grutte feroaring yn lytse doarpkes as Nijwier

en Wetsens.
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GEERT RENZES ALZUM
(zie het wapen van de familie bij de illustraties)

Doede Douma

Geert Renzes Alzum is in juli 1890 met zijn moeder Jantje de

Jong vertrokken naar Randolph, Noord-Amerika. Geert heeft een

brief geschreven op 7 sept 1890 naar Nederland en vertelt

daarin het een en ander over het leven in Amerika en hoe de

bootreis was.

Lentre, 7 september 1890.

Waarde Vriend.

Ik heb de pen maar opgenomen om u eenige letteren van Amerika

mede te deelen. Het is hier vandaag regenachtig dus heb ik er

tijd voor. 

Wij hebben een beste reis gehad, voor een jong mensch die

alleen is is zoon reis een pleizierreis. Een beste kost en

altijd  pleizier  maken.  Zij  dansten  en  speelden  soms  tot

s avonds 10 uur. Net als gij in allerhellingen kermis zijt

maar nu was het ook altijd prachtig weer zoolang wij op de

boot geweest zijn anders zal er ook niet veel pret aan wezen

denk ik.

Wij hebben 11 dagen op zee geweest. Wij zijn des Zaterdags

scheep gegaan en die woensdag een week zagen wij voor het

eerst land. dat was mij een rumoer en een gejuig. Nu heb ik

ook  nog  nooit  zoon  prachtig  gezigt  gezien  als  die  eerste

aankomst te Nieuyork. bij honderden van booten voeren er in

die haven in allerlei soorten en dat was ook een prachtige

stad daar hebben wij een paar uur gewacht. Wij kwamen bij

nacht in het spoor daar was de volgende dag ook wel wat in te

zien. wij hebben er 2 dagen in neergezeten Vreidagsavonds 9

uur kwamen wij op de plaats onzer bestemming. 

Nu heb ik u het voornaamste van de reis zoo wat medegedeeld

nu iets over Amerika. Het lijkt mij hier best toe hier kan

wel geld verdiend worden. Ik verdien daags 1 dollar en 25

cent. Men kan hier met een dollar met de meeste produkten ook

even  veel  als  bij  u  met  een  rijksdaalder  dus  kunt  gij

begrijpen dat hier geen armoede is.

De meeste arbeiders hebben hier een paar koeien en een 50

kippen daar kunnen ze haast van leven. De boeren zijn hier

ook zoo bang niet voor wat eten als bij u een arbeider heeft

de kost in het drukst altijd toe en dan eet men ook altijd

met de boer aan tafel. De meeste boeren werken hier ook even

veel  als  een  arbeider.  Hier  is  zoo  veel  onderscheid  niet

tusschen arm en rijk als bij u een knecht wordt evenveel

geeerd als een boer. Het is hier zoo druk dat er rijden alle 
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dagen  wel  boeren  langs  de  weg  als  zij  ook  help  kunnen

krijgen. Gij moet nu niet denken dat het geld hier voor het

krijgen is neen er moet van raak voor gewerkt worden. 

Het werk gaat hier haast allemaal met de maziene. De boeren

kunnen met de masien wel 15 a 20 pondemaat graan snijden die

masien bint het in schooven er komt een man en zet het in

stoeken.  Als  het  graan  dan  rijp  is  komt  het  in  groote

schooven bij het huis dat wordt met paard en wagen gedaan

even als bij u. Dan komt later de stoommassien en die dorst

het dat gaar er van deur die maakt het graan ook schoon en

hij brengt het gedorste stroo in een groot blok. Die massien

kan in 1 dag ongeveer 40 pondemaat jagen. Hier is van het

jaar veel stroo het is een beste oogst. Nu zal ik voor deze

keer maar eindigen met schrijfen laat uw ouders dit briefje

ook lezen. Zijt verder van ons allen gegroet G Alsum.

Doe de groete aan mijn broeders en zusters en zeg dat wij

best bij de zaak zijn. Doe verder de groete aan vrienden en

bekenden die naar mij vragen Gegroet G A

Enige genealogische gegevens van G.R. Alzum
Geert Renzes Alzum, Dagloner, geboren in Lioessens op 1 mei

1873, overleden op 21 januari 1944, zoon van Renze Renzes

Alzum (Arbeider en Boereknecht) en Jantje de Jong (Dienst-

meid).  Hij  is  getrouwd  op  9  november  1895,  op  22-jarige

leeftijd met Dora [Dirkje] Cuperus (20 jaar oud), geboren op

10 mei 1875, overleden op 5 juli 1958.

Uit dit huwelijk:

1. Nick, geboren op 29 oktober 1896. Hij is getrouwd op 28

april 1921, op 24-jarige leeftijd met Stena Sytsma (21 jaar

oud), geboren op 17 september 1899.

2. Ray, geboren op 4 april 1899. Hij is getrouwd op 29

september 1921, op 22-jarige leeftijd met Sadie Stiemsma (20

jaar oud), geboren op 19 februari 1901.

3. Jennie,  geboren  op  4  april  1899,  overleden  op  28

augustus 1924. Zij is getrouwd op 25 september 1920, op 21-

jarige leeftijd met Joseph Alsum.

4. Martha, geboren op 25 juni 1901, overleden op 7 mei

1984. Zij is getrouwd op 3 april 1925, op 23-jarige leeftijd

met Dewey Auke Douma (21 jaar oud), geboren in Wisconsin op

25 september 1903, overleden aldaar op 27 januari 1981, zoon

van Auke Doedes Douma en Tjamke [Jeanie] Westra.

5. Bessie, geboren op 6 juni 1903. Zij was gehuwd met John

Gerrit Levey, geboren in het jaar 1896, overleden in het jaar

1979, zoon van Gerrit Johannes Levey en Wijtske Gerrits Kok.

6. Harvey, geboren op 4 november 1907. Hij is getrouwd op

26 juli 1927, op 19-jarige leeftijd met Elisabeth Huisinga

(20 jaar oud), geboren op 11 december 1906.

86



7. Sara, geboren op 4 augustus 1909. Zij is getrouwd op 3

januari 1926, op l6-jarige leeftijd met Richard Stiemsma (23

jaar oud), geboren op 13 maart 1902, zoon van Gerrit Stiemsma

en Boukje.

8. John, geboren op 21 mei 1910. Hij is getrouwd op 3 mei

1934,  op  23-jarige  leeftijd  met  Jeannette  Levey  (24  jaar

oud), geboren op 21 januari 1910, dochter van Gerrit Johan-

nes Levey en Wijtske Gerrits Kok.

9. Eli, geboren op 19 juni 1912. Hij is getrouwd op 23

september 1938, op 26-jarige leeftijd met Ida de Vries (29

jaar oud), geboren op 14 oktober 1908. 

In het Familieboek Alzum schrijft zijn dochter:
My  father,  Geert  Alsum,  born  in  the  Netherlands,  came  to

America when be was 17 years old. His mother came with him.

He was interested in farming and worked for farmers until his

marriage to Dora Cupery. Then he settled on a farm. Five sons

and four daughters were born to them.

We were poor and had to work hard. The land was worked up

with horses. Hand plowing and dragging was done with the men

and boys walking behind. Mother and the girls did all the

baking,  made  our  own  butter,  and  cured  meat  by  smoking,

salting, frying, or canning. There was no electricity, no

washing machines nor cars.

We older children attended a one—room country school north of

Friesland. None of us finished our schooling. We were needed

at  home,  The  last  of  the  children  attended  the  Christian

School at East Friesland, where some graduated through the

eighth grade.

Two married daughters died of the dread consumption. They

were both 25 years of age. “The Lord gave, the Lord hath

taken away. Blessed be the name of the Lord.”

Martha Alsum-Douma

Zoals uit de genealogische gegevens blijkt, leven er velen

met de familienaam Alzum in Amerika. Het vreemde is nu dat er

in  Friesland  nog  maar  één  persoon  bekend  is  die  ook  de

familienaam Alzum draagt: Folkje Alzum te Dokkum. Waar de

naam in het land van oorsprong bijna verdwenen is, bloeit ze

in de nieuwe wereld!
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