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Voorwoord
Tien jaar geleden ben ik al begonnen met het verzamelen van gegevens over de familie Helder. De
basisgegevens had ik vrij vlot gevonden op het Ryksargyf te Leeuwarden. Deze gingen terug tot rond
1700 en speelden zich tot omstreeks 1800 in Franeker af. De familie Helder heeft mijn interesse omdat
mijn voornaam hiervan afstamt en omdat het te maken heeft met een hobby van mij. Ik verzamel
namelijk gegevens over mijn geboortedorp Minnertsga en probeer dit uit te werken in boekwerkjes.
Inmiddels heb ik ongeveer 14 boekjes gemaakt, die betrekking hebben op Minnertsga en omgeving
(gemeente Barradeel en in mindere mate het Bildt). Hoewel de naam Helder van deze familie uit
Minnertsga verdween met het overlijden van Hieke Helder in 1994, wonen er tegenwoordig in meer dan
60 huizen in Minnertsga (bijna 10 procent) nog nazaten van Simon en Klaaske.
Simon Dooitzes Helder komt naar Minnertsga als hij met Klaaske Jans Kolm trouwt (of iets eerder).
Lange tijd hebben ze in de Hegebuorren gewoond. Rond 1825-30 hadden ze een wagenmakerij in het
huis, waar tegenwoordig de familie R.J. van der Broek woont, op Hegebuorren nummer 13. Ook hebben
ze op nummer 131, 35 en 28 gewoond (zie kaartje 1832). Naast hun huis was een boomgaard, waar hun
kinderen wel geregeld in zullen hebben gespeeld. Tegenover hun huis stonden nog geen andere huizen.
Toen hier huizen verrezen kregen kleinkinderen van Simon en Klaaske hier een wagenmakerij en
timmerbedrijf. Later kregen nazaten van hen nog een timmerbedrijf aan de Meinardswei (tot 1960). Al
met al het werk van Simon Dooitzes Helder heeft lange tijd invloed gehad op zijn nazaten. Zijn zoon
Dooitze Helder ging na zijn trouwen in Tzummarum en Firdgum wonen en werkte meestal bij een boer.
Deze tak nam het ambachtelijk werk van Simon dus niet over. Vooral na 1920 verspreidden de nazaten
van Simon en Klaaske zich over Nederland en gingen zelfs in Amerika wonen. Hoewel de naam Helder
bij vrouwelijke gehuwden vervalt heb ik toch alle (veel) nazaten verwerkt die genealogisch gezien van
Simon en Klaaske afstammen en dat zijn er heel wat. De afstamming van de moeder is namelijk net zo
belangrijk als die van de vader. Soms gebruik ik ook gegevens uit andere familieboeken zoals
Winsemius, Jensma, Groeneveld, Zwart en uit het familieschrift van Simon Helder uit Vroomshoop.
Deze gegevens zijn veelal niet verder uitgewerkt. Ook zijn andere gegevens niet meer recent en gaan
vaak niet verder dan de geboorte van de kleinkinderen van generatie VI. Verhuizingen en overlijdens
heb ik na die tijd dan ook niet meegenomen. Wat betreft de verhalen en foto's heb ik geprobeerd om
iedere familietak gelijk te behandelen. Ze gaan vaak niet verder dan generatie VI. Wel heb ik enige
uitzonderingen gemaakt, waaronder de kinderen van Cees Vis en Sijke Zwart, die 4 van hun 5 kinderen
verloren aan tbc. De verhalen van de familie Zwart zijn uitgebreider. Dit komt omdat ik hiervan in 1995
al een boek heb voltooid. Als de gegevens van een familietak niet zo groot zijn, zijn deze niet
aangeleverd en dus voor mij moeilijk te achterhalen. Martinus Jongsma uit Surhuisterveen is enige
weken geleden nog in het Ryksargyf geweest om de gegevens van 1700 tot 1750 wat uit te breiden. Ik
was er namelijk niet achter gekomen dat Jan Symens 3 keer getrouwd is geweest.
Achteraf gezien is het wel goed dat het maken van dit boekje bijna 10 jaar heeft geduurd want op deze
manier kon ik meer gegevens en foto's verzamelen. Het verzamelen van foto's was nogal tijdrovend
maar toch vind ik het belangrijk om te laten zien hoe onze voorouders en diens familie er uit hebben
gezien, vooral ook na het lezen van de gegevens over hun levens. Kindersterfte door ziekte (tbc of
longontsteking) en armoede kwam vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw (na 1870) voor
toen de economie (landbouw) er zeer slecht voor stond. Onze voorouders zullen we heel wat afgetobd
en afgezwoegd hebben om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien.
Groetend, Dooitze Zwart - 3 november 2003 - Minnertsga.
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GENERATIE I
Jan Symens, geboren omstreeks 1712. Op 25 mei 1737 gaat hij in Franeker in ondertrouw met Sjoerdtje
Ellis, waar hij 3 weken later, op 16 juni 1737 mee trouwt. Sjoerdtje Ellis is dan 25 jaar oud. Ze is gedoopt
op 20 december 1711 te Sexbierum en is een dochter van Elle Hanzes en Rinske Sijmons. Voor haar
trouwen woont Sjoerdtje in Sexbierum. Jan (en Sjoerdtje?) woont (wonen) in 1737 op Kiesterzijl onder
Franeker.
Uit dit huwelijk van Jan en Sjoerdtje worden drie zonen geboren:
II 1 Dooitze Jans, gedoopt op 8 oktober 1739 te Franeker.
II 2 Elle Jans, gedoopt op 12 november 1741 te Franeker.
II 3 Pieter Jans, gedoopt op 12 april 1744 te Franeker. Pieter overlijdt voor 1746 te Franeker.
Sjoerdtje doet belijdenis op 22 maart 1744. Twee en een halve maand daarna overlijdt ze op 5 juni 1744
te Franeker. Ze is dan 32 jaar.
Jan Symens gaat op 5 juni 1745 te Franeker weer in ondertrouw (precies een jaar na het overlijden van
zin eerste vrouw) en hertrouwt op 27 juni 1745 te Franeker met Rinske Alberts. Ze is weduwe van Durk
Wybes en woont in Dongjum. Jan woont in 1745 buiten Franeker. Op 19 december 1745 wonen ze op 't
Vliet te Franeker.
Jan en Rinske krijgen vier kinderen (drie zonen en een dochter):
II 4 Pieter Jans, gedoopt op 5 juni 1746 te Franeker.
II 5 Jetse Jans, gedoopt op 18 augustus 1748 te Franeker.
II 6 Rixtje Jans, gedoopt op 22 maart 1750 te Franeker.
II 7 Symen Jans, gedoopt op 2 juli 1752 te Franeker.
Als zijn tweede vrouw Rinske overlijdt hertrouwt Jan Symens op 17 mei 1761 met Aaltje Sjoerds uit
Franeker na op 25 april dat jaar in ondertrouw te zijn gegaan. Aaltje doet op 28 maart 1762 in Franeker
belijdenis. Uit dit huwelijk van Jan en Aaltje worden ook nog vijf kinderen geboren, twee jongens en drie
meisjes:
II 8 Sjoerd Jans, gedoopt op 25 april 1762 te Franeker. Deze Sjoerd overlijdt voor 1766.
II 9 Jeltje Jans, gedoopt op 3 juli 1763 te Franeker.
II 10 Sjoerd Jans, gedoopt op 30 januari 1766 te Franeker.
II 11 Marike Jans, gedoopt op 18 september 1768 te Franeker.
II 12 Lysbeth Jans, geboren op 9 maart 1773 te Franeker, gedoopt op 16 mei 1773 te Franeker.
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(Ook is er nog een Symen Jansen. Dit kan de vader van Jan Symens zijn, die ook op het Oostvliet
woonde en van beroep Meester Wolkammer was).

******
GENERATIE II 1
Dooitze (Doitse) Jans, gedoopt op 8 oktober 1739 te Franeker, zoon van Jan en Sjoerdtje. In 1765 staat
hij te boek als boerenarbeider. Hij gaat op 26 januari 1765 te Franeker in ondertrouw met Pietje Hessels,
waarna ze op 10 februari 1765 trouwen te Franeker. Pietje is geboren rond 1730 en is eerder getrouwd
geweest met Jan Aukes. In 1752 woont Pietje in Ried en op 16 september 1764 en in 1765 woont ze in
Franeker.
Uit dit huwelijk van Dooitze en Pietje worden vijf kinderen geboren:

III 1 Jan Dooitses, gedoopt op 1 april 1767 te Franeker.
III 2 Bauckje Dooitses, gedoopt op 5 juni 1768 te Franeker (jong overleden).
III 3 Baukje Dooitses, gedoopt op 10 september 1769 te Franeker
III 4 Trijntje Dooitses, gedoopt op 23 december 1770 te Franeker.
III 5 Symen Dooitses, geboren op 29 december 1771 te Franeker.
Dooitze en Pietje overlijden voor het jaar 1811, voor de invoering van de overlijdensakten.

***

GENERATIE II 2
Elle Jans, gedoopt op 12 november 1741 te Franeker als zoon van Jan en Sjoerdtje. Hij trouwt rond 1788
met Trijntje Hendriks. Uit dit huwelijk worden vier jongens geboren:
III 6 Jan Elles, geboren op 14 september 1789 te Franeker. Zestien dagen later wordt hij gedoopt, op 30
september 1789 te Franeker.
III 7 Hendricus Ellis, geboren op 1 februari 1791 te Franeker. Gedoopt op 16 februari dat jaar te Franeker.
III 8 Sjoerd Ellis, geboren op 12 oktober 1792 te Franeker. Hij wordt gedoopt op 31 oktober 1792 te
Franeker.
III 9 Simon Ellis, geboren op 29 juli 1794 te Franeker, gedoopt op 27 augustus 1794 te Franeker.
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In Franeker neemt Hessel Jans als enige in 1812 de achternaam HELDER aan. Waarschijnlijk is deze
Hessel een zoon van Pietje Hessels uit haar huwelijk met Jan Aukes. Symen Dooitses, die naar
Minnertsga is verhuisd, neemt daar de naam HELDER aan.

******

GENERATIE III 5
Symon Dooitses (ook wel Dooitzes), zoon van Dooitze en Pietje, geboren op 29 december 1771, verhuist
van Franeker naar Minnertsga en trouwt daar met Klaaske Jans Kolm uit Minnertsga. Klaaske is een
dochter van Jan Claasen en Grietje Rienks en geboren op 24 februari 1781 te Minnertsga. Jan Claasen
was kooltjer (gardenier). In 1775 staat Jan te boek als meier (kleine boer). Ze hadden 5 dochters en 2
zonen.
Het beroep van Symon was wagenmaker.
Ze krijgen de volgende kinderen:
IV 1. Jan Symons, geboren 8 maart 1804. Jan is gedoopt toen hij 14 dagen oud was, op 2 april 1804. Hij
overlijdt voor 1806.
IV 2 Pietje Symons Helder, geboren op 7 november 1810, gedoopt 25 november 1810.
IV 3 Jan Symons Helder, geboren 13 november 1813 te Minnertsga
IV 4 Dooitse Symons Helder, geboren op 12 juli 1818 te Minnertsga.
IV 5 Grietje Symons Helder, geboren 20 juni 1821. Als ze bijna 6 jaar is overlijdt ze op 15 juni 1827 te
Minnertsga (nr. 131?). (Ook is er nog een overlijdensjaar van 1837 van een Grietje S. Helder)
IV 6 Simon Symons Helder, geboren 2 augustus 1826. Na 21 dagen overlijdt hij op 23 augustus 1826.
Het gezin woont in de Hege Buorren (zie kaartje). Onder andere op nummer 131, daarna op nummer 27,
waar Symon een wagenmakerij had. Dit is het huis waar tegenwoordig de familie Van der Broek woont.
Symon Dooitses Helder overlijdt te Minnertsga op 7 januari 1836, 's nachts om 4 uur, leeftijd 64 jaar
(huisnummer 35, op de Hegebuorren). Zijn vrouw Klaaske woont bij de volkstelling van 1840 met haar
zoon Dooitse op nummer 66a (zie plattegrond). Ze overlijdt op 20 mei 1848 te Minnertsga. Ze is dan 67
jaar oud en overlijdt (en woont) in huis nummer 28. Hier woont haar dochter Pietsje. Haar schoonzoon
Jan J. Miedema is vlak daarvoor overleden (feb. 1848). Het kan ook zijn dat Pietsje vlak na het overlijden
van haar man (op nummer 120, Sellinge) bij haar moeder in komt wonen met haar zonen Jippe en
Dooitze.

******
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GENERATIE IV 2
Pietje Helder, dochter van Symon Dooitses Helder en Klaaske Jans Kolm, geboren op 7 november 1810.
Ze trouwt op 16 mei 1840 met Jan Jippes Miedema. Jan is een zoon van Jippe Douwes Miedema
(arbeider en bode) en Antje Hendriks Kas en geboren op 28 oktober 1812 te Minnertsga. Jan is van
beroep boerenknecht. Hij overlijdt te Minnertsga als hij 35 jaar is op 28 februari 1848 (nummer 120).
Pietje woont daarna (of dan) met haar kinderen in de Hegebuorren, op nummer 28. Dit is een huis van
de armvoogdij (diakoniewoning), op de plaats waar de winkel van Rienik R. Post staat. Hier overlijdt ze
op 14 februari 1851, 40 jaar oud.

Jan en Pietje krijgen drie kinderen:
V 1 Jippe Jans Miedema, geboren 26 februari 1841

V 2 Simon Jans Miedema, geboren 2 december 1843. Simon overlijdt op 14 januari 1861, leeftijd 17 jaar.
V 3 Dooitze Jans Miedema, geboren op 21 mei 1847

******

GENERATIE V 1
Jippe Jans Miedema, geboren op 26 februari 1841, zoon van Jan en Pietje. Bij zijn trouwen staat hij te
boek als boerenknecht. Hij trouwt op 20 mei 1865 met Franske Tymen Dijkstra. Franske is geboren op 17
februari 1843 te Sint Jacobiparochie als dochter van Tymen Dirks Dijkstra en Renske Sipkes Bos.
Jippe en Franske krijgen de volgende kinderen:
VI 1 Rinske Jippes Miedema, geboren 28 april 1866. Ze overlijdt op 15 augustus 1866.
VI 2 Jan Jippes Miedema, geboren op 4 mei 1867 te Minnertsga
VI 3 Tijmen Jippes Miedema, geboren 1 mei 1868. Hij overlijdt op 17 mei 1868.
VI 4 Rinske Jippes Miedema, geboren 5 juni 1869. Ze overlijdt op 7 september 1869.
VI 5 Tymen Jippes Miedema, geboren 12 juli 1870. Hij overlijdt enige dagen later op 29 juli 1870.
VI 6 Symen Jippes Miedema, geboren 15 december 1871 te Minnertsga.
VI 7 Tymen Jippes Miedema, geboren 28 februari 1873 te Minnertsga.
VI 8 Renske Jippes Miedema, geboren 7 september 1874 te Minnertsga.
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VI 9 Pieter Jippes Miedema, geboren 15 september 1876 te Minnertsga. Pieter overlijdt een maand later
op 19 october 1876.
VI 10 Pieter Jippes Miedema, geboren 7 october 1877 te Minnertsga. Hij overlijdt op 17 januari 1878.
VI 11 Pietje Jippes Miedema, geboren 1 oktober 1880 te Minnertsga. Ze overlijdt op 25 januari 1899
VI 12 Grietje Jippes Miedema, geboren 19 november 1881. Ze overlijdt op 19 december 1882
VI 13 Dooitze Jippes Miedema, geboren 26 mei 1884 te Minnertsga. Dooitze overlijdt op 12 juli 1887 te
Minnertsga, 3 jaar oud.
VI 14 Sipke Jippes Miedema, geboren 8 maart 1886. Sipke overlijdt op 29 november 1886.

Jippe Jans Miedema overlijdt op 18 december 1920, 79 jaar oud.
Franske Tymen Dijkstra overlijdt op 8 december 1892, 49 jaar oud
******

Generatie VI 2
Jan Jippes Miedema, zoon van Jippe en Franske, geboren op 4 mei 1867. Tot 1905 staat hij ingeschreven
bij zijn vader. Zijn zelfstandige vestiging binnen Minnertsga staat te boek als 12 december 1905.
Waarschijnlijk zijn trouwdatum. Hij trouwt met Jetske Gerrits Waardenburg. Jetske is geboren op 11
november 1875 te Tzummarum. Het beroep van Jan is veldarbeider. Later staat hij ingeschreven als
koopman. Zeer lange tijd is Jan lid geweest van het muziekkorps "Oranje". Ook had hij in de jaren
twintig en dertig een kiosk in de buorren van Minnertsga, eerst bij het spoor bij het Oud Dok en later ten
westen van de Hervormde kerk. Jan en Jetske hadden geen kinderen. Wel hadden ze, volgens het
bevolkingsregister van 1920-40 een nicht bij hen in huis. Dit was Sybrigje Waardenburg, geboren op 18
juli 1913 te Sexbierum.
Jan Jippes Miedema overlijdt op 14 mei 1939. Hij is dan 72 jaar oud. Zijn vrouw Jetske was al twee jaar
eerder overleden op 14 februari 1937. Zij werd 61 jaar oud.

Generatie VI 6
Symen Jippes Miedema, zoon van Jippe en Franske, geboren op 15 december 1871 te Minnertsga. Hij
trouwt met Jantje Pieters Bakker. Jantje is geboren op 3 maart 1875 te Sint-Jacobiparochie. Symen staat
eerst ingeschreven als veldarbeider en later als gardenier. Ze wonen eerst enige jaren in Minnertsga, in
het huis waar nu de fam. Tjalma woont (Wiebe Binnemaleane 1). Dit huis was eerst arbeiderswoning bij
de in 1913 afgebroken Sixmapleats. Later is dit huis verplaatst naar de tegenwoordige standplaats. In dit
huis werd hun dochter Antje geboren. Symen en Jantsje vertrekken op 27 mei 1902 voor enige maanden
naar Sint-Jacobiparochie, naar de Westhoek. Ze woonden toen bij Pieter Bakker en Antsje Hogerhuis,
de ouders van Jantsje. Pieter Bakker was hier schoenmaker. Het huis stond schuin tegenover de
Openbare school. Hier is hun zoon Pieter geboren. Op 10 oktober 1902 keert het gezin in Minnertsga
terug. Ze komen dan op Durkjebuorren te wonen (afgebroken in de zestiger jaren). Hier overlijdt hun
zoontje Jippe. Daarna woonden ze in het huisje aan de Tilledyk, nu het witte huisje naast de familie
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Hengst. Hier werd hun zoon Jan geboren. Verder woonden ze nog in een huisje, dat stond tussen de
Haitsmapleats (fam. Thomas) en de Tilledyk. Daarna naar de Moledyk. Hier woonden ze al in 1923. Dit
waren de huizen aan de opvaart, nu gedeeltelijk bewoond door de familie Deutekom. Het andere huis is
eigendom van de familie Wiersma. Ze bewoonden eerst het grotere huis. Waarschijnlijk na het
overlijden van haar man, verhuisde Jantsje naar het kleinere huis ernaast. In het bevolkingsregister van
1920-40 staat dat de schoonmoeder van Symen Jippes Miedema ook nog bij hen inwoont. Dit is Antje
Hogerhuis, geboren op 26 januari 1845 te Sint-Jacobiparochie, weduwe van Pieter Bakker. Antje
overlijdt op 22 september 1933. Ze is dan 88 jaar oud.
In het huwelijk van Symen en Jantje worden de volgende kinderen geboren:
1. Antje S. Miedema, geboren op 25 december 1898 te Minnertsga. Als ze 24 jaar is trouwt op 5
mei 1923 met Hendrik Hoekstra. Hendrik is geboren op 20 juli 1898. Ze woonden in Minnertsga. Antje
overlijdt als ze 57 jaar oud is, op 11 februari 1956. Haar man Hendrik overlijdt twee jaar later op 18 maart
1958. Hij is dan 59 jaar.
Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren:
a. Jantje Hoekstra, geboren op 21 september 1925 te Minnertsga. Ze trouwt op 16 augustus 1951 met
Jan Dijkstra. Jan woont voor hun trouwen in Tzummarum. Hij is geboren op 3 mei 1922 te Zweins. Jan
en Jantsje krijgen twee kinderen: Antje Dijkstra, geboren op 14 juni 1954 te Minnertsga (nu wonend te
Stiens) en Hendrik Jelle Dijkstra, geboren 20 oktober 1959 te Minnertsga (wonende te Sneek). Jan
Dijkstra is overleden op 12 september 1985. Zijn vrouw Jantsje woont in Minnertsga (Tsjerkestrjitte).
*
2. Jippe S. Miedema, geboren op 19 februari 1900 te Minnertsga. Jippe overlijdt als hij drie jaar oud is, op
20 mei 1903.
*
3. Pieter S. Miedema, geboren op 1 juni 1902 te Sint-Jacobiparochie. Pieter trouwt met Dieuwke van der
Wal. Dieuwke is geboren te Minnertsga op 28 juni 1906 als dochter van Jan van der Wal en Fentje
Bosma. Ze vestigt zich weer in Minnertsga vanuit Menaldum op 28 mei 1931. Het beroep van Pieter was
landarbeider. Jarenlang werkte hij bij Eibert Wassenaar. Deze gebruikte land in Firdgum en verbouwde
aardappelen. Een bijbaan van Pieter was koster (eerst hulpkoster) en doodgraver bij de Hervormde
gemeente. Later werd dit een full-time baan. Pieter en Dieuwke hebben eerst op de Stoarmbuorren (nu
Lange Dyk) gewoond, aan de rechterkant vanaf het spoor, in het laatste huis van het eerste rijtje van
vier. Toen ze hier woonden werden hun eerste twee kinderen geboren. Daarna woonden ze op de
Tsjillen. Eén jaar aan de vaart, waar nu de showroom van Lieuwe van der Schaaf is. Later door de steeg,
achter (waar Janna van Dijk heeft gewoond). Hierna verhuisden ze naar de Tsjerkestrjitte in Minnertsga.
Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren:
a. Fentje Miedema, geboren 19 februari 1935 te Minnertsga. Fentje (Fintsje) trouwt op 15 januari 1958
met Jelle Groenewoud. Jelle is geboren op 15 januari 1935 te Sint-Jacobiparochie als zoon van Jan
Groenewoud en Teatske Smidt. Het beroep van Jelle is eerst machinist (op zee). Daarna oefende hij
eenzelfde soort werkzaamheden uit in Heerenveen en Dokkum. Later was Jelle nog tekenaar en
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opzichter. Ze woonden o.a in Sint-Jacobiparochie, Heerenveen, Drachten en tegenwoordig weer in
Heerenveen. Ze krijgen vier kinderen: Dieuwke Fenna Groenewoud, geboren op 31 juli 1958 te Sint
Jacob. Ze overlijdt als ze bijna vijf jaar is op 21 juli 1963; Teatske (Trees) Groenewoud, geboren op 28
september 1961 te Heerenveen (woonplaats ook Heerenveen); Jolanda Groenewoud, geboren op 1 juni
1964 te Drachten (woonplaats Heerenveen) en Jan Groenwoud, geboren 3 juli 1967 te Drachten
(woonachtig in De Tijnje).
b. Jantje Miedema, geboren 27 juli 1939 te Leeuwarden (ziekenhuis). Jantsje trouwt op 8 juni 1961 met
Herke G. Boomsma. Herke is geboren op 15 augustus 1937 te Minnertsga als zoon van Gerrit Boomsma
en Afke Meersma. Het beroep van Herke is landbouwer. Ze krijgen vier kinderen: Dieuwke (Joke)
Boomsma, 1 september 1963 te Minnertsga (woonplaats Rinsumageest); Aafke Boomsma, geboren 31
oktober 1964 te Minnertsga (woonachtig in Minnertsga); Petra Boomsma, geboren 17 februari 1968 te
Minnertsga (woont in Minnertsga) en Gerrit Herke (Gert) Boomsma, geboren 22 januari 1973 te
Minnertsga (woonplaats Minnertsga). Herke en Jantsje wonen in Minnertsga, aan de Miedleane.
c. Jan Alef Miedema, geboren op 1 maart 1946 te Minnertsga. Jan trouwt met Tiete Jellema. Tiete is
geboren op 13 mei 1947 te Berlikum als dochter van Hette Jellema en Gepke Althuisius. Beroep van Jan
was machinist bij Nedlloyd. Ze woonden eerst in de P.B. Winsemiusstrjitte (nr. 34) en later op de
Tilledyk in Minnertsga. Jan overlijdt als hij 53 jaar is, op 28 november 1999. Uit hun huwelijk worden drie
kinderen geboren: Pieter Symen (Peter) Miedema, geboren 13 december 1970 (woont in Leeuwarden);
Hette Miedema, geboren 7 augustus 1973. Hij overlijdt op 8-jarige leeftijd op 15 januari 1982; Gepke
Wiepkjen (Gea) Miedema, geboren 4 mei 1983. Tiete en Gea wonen op de Tilledyk in Minnertsga.
*
4. Jippe S. Miedema, geboren op 21 maart 1905 te Minnertsga. Hij trouwt op 14 april 1938 met Sææske
Hiddema. Seaske is geboren op 2 augustus 1908 als dochter van Ale Hiddema en Janke Koopmans. Het
beroep van Jippe is landarbeider. Ze krijgen de volgende kinderen:
a. Simon Miedema, geboren 16 juni 1939 te Minnertsga, woonachtig te Minnertsga
b. Ale Miedema, geboren 9 oktober 1941 - jong overleden
c. Ale Miedema, geboren 18 december 1945. Hij trouwt met Dirkje Nauta. Ze wonen in Stiens en hebben
drie kinderen: Lolkje, Jippe en Alexander.
d. Piet Miedema, geboren 2 augustus 1947. Hij trouwt met Sietske de Jager, geboren 29 december
1949, en krijgen drie kinderen: Jippe (Jeroen), Albert (Berry) en Daan (Daniël). Ze wonen in Minnertsga.
e. Dirk Miedema, geboren 21 juli 1950. Hij trouwt op 18 mei 1978 met Jakoba B. Flik. Jakoba is geboren
op 7 januari 1948. Ze krijgen drie kinderen: Jippe Roelf, Roelfien Sææske en Grietje Sijmone
*
5. Jacob S. Miedema, geboren op 12 september 1907 te Minnertsga. Jacob vertrekt op 3 oktober 1931
naar Sint Jacobiparochie.
*
6. Jan S. Miedema, geboren op 11 januari 1917. Hij trouwt met Minke Alkema (?) en krijgen zes kinderen:
Janke Miedema, Symon Miedema, Tjeerd Miedema, Jippe Miedema, Piet Miedema en
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Sijbren Miedema.

******

Generatie VI 7
Tijmen Jippes Miedema, zoon van Jippe en Franske, geboren op 28 februari 1873 te Minnertsga. Hij
trouwt met Trijntje Andringa. Trijntje is geboren op 24 februari 1882 te Peins als dochter van Klaas
Andringa en Albertje Kramer. Het beroep van Tijmen is gardenier. Ze hebben o.a. in de Hege buorren
gewoond en later op de tegenwoordige Sixma van Andlawei, in het afgebroken huis naast Piet en Griet
Haarsma. In het bevolkingsregister staat dat een neef, Klaas Andringa, ook een jaar bij hen inwoont.
Klaas is geboren op 19 september 1920 te Dongjum. Hij komt bij hen op 28 maart 1929 en vertrekt weer
naar Dongjum op 10 maart 1930.
Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren:

1. Jippe T. Miedema, geboren 4 augustus 1907 te Minnertsga. Jippe trouwt op 22 december 1932 met
Rikje Vogel. Rikje is geboren op 11 augustus 1904 als dochter van Johannes Vogel en Antje Steinvoorte.
Het beroep van Jippe is gardenier en groentehandelaar. Ze wonen eerst op "De Stoer" in Minnertsga,
daarna op de tegenwoordige Hermanawei, nummer 22 (nu Eelke en Renske Dijkstra). Vervolgens naar
de boerderij (afgebroken) gestaan hebbende, waar nu de gebr. Zonderland hun zaak hebben (Tilledyk
nr. 4). Op oudere leeftijd verhuisden ze naar de Finne nr. 14. Rikje overlijdt op 31 juli 1987, 82 jaar oud.
Jippe overlijdt op 18 januari 1990. Hij is dan ook 82 jaar. Uit dit huwelijk worden twee kinderen:

a. Antje Miedema, geboren 26 november 1934 te Minnertsga. Antje trouwt op 16 juni 1957 met Cornelis
Nagel. Cor is geboren op 25 augustus 1933. Ze krijgen zes kinderen: Jan Nagel, geboren 28 november
1957 (woont in Utrecht); Jippe Nagel, geboren 16 januari 1959 (woont in Minnertsga); Rikje Nagel,
geboren 9 januari 1962 (woonachtig in Baard); Tjerk Nagel, geboren 24 november 1970 (woonplaats
Berlikum); Aaltje (Allegonda) Nagel, geboren 19 april 1972 (woont in Hijlaard) en Nynke Nagel, geboren
14 januari 1977 (woonplaats Berlikum). Allen geboren te Minnertsga. Antje overlijdt op 8 mei 1991, 56
jaar oud. Cor Nagel is ook al overleden.
b. Tijmen Miedema, geboren 20 september 1940 te Minnertsga. Hij trouwt op 16 mei 1974 met Wijke
Greidanus. Wijke (Wies) is geboren op 5 januari 1942 te Bolsward als dochter van Klaas Greydanus en
Trijntje van der Zee. Ze krijgen een zoon: Joachim Miedema, geboren 2 maart 1975 te Minnertsga
(woont in Amsterdam).
Tijmen en Wies wonen in Minnertsga, Tilledyk 55.
*
2. Albertje Miedema, geboren 11 juni 1916 te Minnertsga (aan de Sixma van Andlawei). Ze trouwt, als ze
26 jaar is, op 8 oktober 1942 met Wiebe Boomsma. Wiebe is geboren op 10 februari 1915 te Berlikum als
zoon van Jan Boomsma en Griet Reitsma. Wiebe was werkzaam bij de zuivelfabriek in Berlikum. Later
werkte hij bij dezelfde onderneming (CCF) in Leeuwarden. Na hun trouwen wonen ze eerst 6 jaar in de
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Lytse Buorren te Berlikum. Daarna verhuizen ze naar de Buorren 58, waar Albertje nu nog woont. Wiebe
Boomsma overlijdt in december 1980. Hij is dan 65 jaar. Wiebe en Albertje krijgen vier kinderen:
a. Trijntje (Tineke) Boomsma, geboren op 17 januari 1944 te Berlikum. Ze woont in Wolvega.
b. Grietje Boomsma, geboren 2 oktober 1945 te Berlikum. Woonachtig in Beetgummermolen.
c. Jan Boomsma, geboren 24 juni 1951 te Berlikum, waar hij ook nog woont.
d. Tijmen Boomsma, geboren 4 september 1963 (?). Tijmen woont in Hengelo.

******

GENERATIE V3
Dooitze Jans Miedema, geboren 22 mei 1847 als zoon van Jan Miedema en Pietje Helder.
Dooitze woont eerst in Minnertsga en vertrekt als hij 25 jaar is in 1872 naar Klooster Anjum. Op 11
februari 1875 trouwt hij met Trijntje Durks Liemberg. Trijntje is geboren op 19 september (of augustus)
1848 te Berlikum als dochter van Durk Laurens Liemburg en Grietje Alberts Dusselaar. Het beroep dat
Dooitze dan uitoefent is boerenknecht. Drie weken na hun huwelijksvoltrekking wordt hun zoon Jan
geboren, genoemd naar Dooitze zijn vader. Twee maanden later, op 12 mei 1875 verhuist het gezin naar
Berlikum. Hier wordt hun dochter Grietje (8 feb. 1876) en hun zoon Dirk (7 mei 1878) geboren. Met z'n
vijven vertrekken ze op 12 mei 1879 naar Zweins, waar hun dochter Pietje wordt geboren op 14 januari
1880. Het contract bij de boer werd niet verlengd want Dooitze en Tryntsje verhuizen na een jaar, op 12
mei 1880 alweer naar Berlikum. Hier wonen ze drie jaar in hetzelfde huis. Binnen Berlikum verhuizen ze
op 12 mei 1883. Tryntsje is dan alweer in blijde verwachting want op 10 augustus dat jaar wordt hun
dochter Baukje geboren. Drie jaar later volgt nog een zoon, die ze Jippe noemen, naar de broer van
Dooitze. Vijf jaar later wordt nog een levenloos kind geboren (1891).

Uit dit huwelijk worden dus de volgende kinderen geboren:
VI 15 Jan Dooitzes Miedema, geboren 5 maart 1875 te Berlikum. Hij overlijdt als hij 22 jaar is te Berlikum
op 25 april 1897.
VI 16 Grietje Dooitzes Miedema, geboren 8 februari 1876 te Berlikum.
VI 17 Dirk Dooitzes Miedema, geboren 7 mei 1878 te Berlikum
VI 18 Pietje Dooitzes Miedema, geboren 14 januari 1880 te Zweins.
VI 19 Baukje Dooitzes Miedema, geboren 10 augustus 1883 te Berlikum.
VI 20 Jippe Dooitzes Miedema, geboren 21 januari 1886 te Berlikum. Hij overlijdt als hij bijna 7 jaar is op
19 januari 1893 te Berlikum.
VI 21 Levenloos kind, geboren 19 december 1891
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Trijntje overlijdt op 2 januari 1892, 2 weken nadat ze haar levenloos geboren kind ter wereld heeft
gebracht (complicaties?). Ze is dan 43 jaar. Hun zoon Jippe overlijdt een jaar later. Hij is dan bijna 7 jaar
oud. Weer vier jaar later overlijdt hun oudste zoon Jan (22 jaar). Dooitze hertrouwt op 27 september
1900 met Rigtje Minnes Jongboom. Dooitze is dan 53 jaar en Rigtje 57. Rigtje is geboren in Berlikum en
een dochter van Minne Klazes Jongboom en Jannigje Dooitzes Dijkstra. De kinderen van Dooitze en
Tryntsje zijn of gaan dan bijna het huis uit. Dirk is de laatste. Hij vertrekt op 13 juli 1901 naar Sint Jacob.
Drie keer heeft het gezin na 1900 een kostganger (commensaal) in huis. Eerst Pieter Pieters de Jong. De
Pieter komt op 1 april 1901 vanuit Vrouwenparochie bij hen wonen. Van beroep is Pieter melkrijder en
geboren op 17 juni 1874 te Vrouwbuurt. Als Pieter bij 29 jaar is vertrekt hij naar elders in Berlikum (21
mei 1903). Inmiddels woonde Baukje weer thuis maar verblijft ook enige keren in Franeker
(krankengesticht staat er te lezen in de boeken). Ook woont Renze Wageveld enige maanden bij hen in.
Renze is geboren op 26 december 1868 te Sint Anne. Hij komt als hij 39 jaar is vanuit Ned. Oost-Indië in
Berlikum (20 augustus 1908) en vertrekt op 17 december dat jaar naar elders in Berlikum. Als Dooitze en
Rigtje in 1912 nog met z'n tweeën in het huis wonen treft Dooitze tijdens zijn werk als arbeider op de
zuivelfabriek Marten Boomsma, die daar ook werkt als kuiper. Marten is geboren op 18 mei 1890 te
Oudega (Wym.). Na negen maanden bij hen te zijn geweest vertrekt Marten weer naar zijn
geboorteplaats. Als Dooitze dan nog werkt weet ik niet want hij dan is dan zelf al 66 jaar maar dat
maakte in die tijd niks uit want hij staat in het register van na 1920 nog ingeschreven als
zuivelfabrieksarbeider. Rigtje overlijdt op 7 mei 1927 te Berlikum. Ze is dan 83 jaar oud. Dooitze houdt
het niet lang meer uit na het overlijden van zijn tweede vrouw. Hij vertrekt op 5 januari 1928 naar
Leeuwarden en gaat inwonen bij zijn dochter Pietsje, die getrouwd is met Cornelis Stelpstra. Ze wonen
in de Engelsche straat. Dit zal wel zijn wegens lichamelijke of geestelijke zwakte. Dooitze overlijdt vier
maanden later op 9 mei 1928 te Leeuwarden. Hij is dan 80 jaar oud.
******

Generatie VI 16
Grietje Dooitzes Miedema, geboren op 8 februari 1876 te Berlikum. Als ze 19 jaar is trouwt op het Bildt
op 30 mei 1895 met Minne Sipkes de Bildt. Minne is dan 29 jaar, werkman, geboren op 9 juli 1865 te Sint
Jacobiparochie als zoon van Sipke de Bildt en Tjitske Buren. In het bevolkingsregister staat dat ze op 23
juli 1895 naar Sint Jacob vertrekt maar dit zal wel de uitschrijvingsdatum zijn (uit haar ouderlijk huis).
Minne en Grietsje krijgen 2 kinderen:
1. Sip de Bildt
2. Dooitze(n) de Bildt.
Dooitzen was een bekende kaatser, vandaar dat er rond 1990 een straat naar hem is genoemd in Sint
Jacobiparochie.

Generatie VI 17
Dirk Dooitzes Miedema, geboren 7 mei 1878 te Berlikum. Dirk verlaat zijn ouderlijk huis als hij 19 jaar
oud is. Hij vertrekt dan tijdelijk naar Sint Jacob. Op 6 januari 1902 keert hij terug naar de gemeente
Menaldumadeel en gaat hij in de kost bij, zo blijkt later, zijn toekomstige schoonouders. Dit gezin
bestaat buiten de ouders uit minstens tien kinderen. Zijn schoonvader was arbeider. Zijn toekomstige
vrouw Wytske was 6 mei 1901 hier weer komen wonen vanuit Leeuwarden. Daarvoor was ze op
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verscheidene plaatsen dienstmeid. Ze begint hier al mee vanaf 12 mei 1894 (huisnummer 45) en is dan
nog maar net 13 jaar. Hij trouwt op 24-jarige leeftijd op 3 juli 1902 in Menaldumadeel met de 21-jarige
Wijtske Wijbes Wieling. Wijtske is geboren op 2 april 1881 te Wier. Ze gaan direct na hun trouwen in een
ander huis wonen, elders in Wier. Ze verhuizen op 12 mei 1903 weer naar een ander huis in Wier. Dit is
het ouderlijk huis van Wytske. Haar ouders waren op 7 februari 1903 naar Leeuwarden verhuisd. Op 26
augustus 1903 wordt hun zoon Dooitze geboren en op 19 mei 1905 hun tweede zoon Wybe. In het
bevolkingsregister staat dat het gezin op 12 mei 1906 naar elders in Wier verhuizen. Het blijkt volgens
het schippersregister dat ze op een vrachtschip zijn gaan wonen. Zijn beroep wordt dus schipper. Het
schijnt dat hij o.a. grint vervoerde maar natuurlijk ook wel andere vracht. Op 24 november 1910 is hun
dochter Jantsje geboren. Op 12 mei 1917 vestigen ze zich weer ergens anders in Wier. Dirk staat nu weer
te boek als arbeider. Hij schijnt ook nog visser geweest te zijn. Bijna zes jaar later wordt hun dochter
Trijntje nog geboren (23 maart 1923).

Uit het huwelijk van Dirk Miedema en Wytske worden dus vier kinderen geboren:
1. Dooitze Miedema, geboren 26 april 1903 te Wier. Hij krijgt een eigen gezinskaart (bij de gemeente
Menaldumadeel) als hij op 12 oktober 1931 op zich zelf gaat wonen en met Bregina Meijer trouwt.
Bregina is geboren op 28 januari 1907 te Pietersbierum en een dochter van Hendrik Johannes Meijer en
Lysbert Jacobs van der Weg. Ze vestigt zich hier in oktober 1931 vanuit Tzummarum. Dooitze staat te
boek als arbeider en gardenier/tuinder. Later verhuizen ze naar de Noordoostpolder. Bregina overlijdt
op 9 mei 1979 te Leeuwarden. Ze is dan 72 jaar. Ze ligt begraven in Wier. Dooitze overleeft zijn vrouw 18
jaar en overlijdt op 94-jarige leeftijd op 6 juni 1997 te Veenwouden. Ook hij wordt te Wier begraven.

Uit hun huwelijk worden twee kinderen geboren:
a. Een levenloos kind, geboren op 5 mei 1942 te Menaldumadeel.
b. Elisabeth (Lies) Miedema, geboren op 24 mei 1944 te Wier. Als ze in de Noordoostpolder woont en
het beroep van kantoorbediende uitoefent trouwt ze op 18 december 1964 op 20 jarige leeftijd met
Jacob G. Groeneveld. Jacob is geboren op 23 juni 1941 te Minnertsga. Jacob is o.a. verkoper van beroep.
Uit dit huwelijk worden 2 dochters geboren: Bregina Lisette Groeneveld, geboren te Lwd. op 5 maart
1968 en Annette Gerda Groeneveld, geboren op 26 juni 1971 ook te Leeuwarden. Jacob overlijdt als hij
58 jaar is, op 4 oktober 1999 te Drachten, waar hij ook is begraven.
2. Wybe Miedema, geboren 19 mei 1905. Wybe verlaat op 30 juni 1928 zijn ouderlijk huis en vertrekt
naar Hardegarijp. Op 19 april 1929 komt hij weer terug vanuit Hardegarijp en staat te boek als
smidsknecht. Op zijn gezinskaart staat dat hij op 12 november 1935 vertrekt naar Beetgum (ten huize
van A.W. Reitsma). Zijn beroep is dan fabrieksarbeider. Hij trouwt met Anna Reitsma. Anna is geboren
rond 1915. Ze is van beroep handwerkonderwijzeres. Wijbe overlijdt na 1965 te Franeker. Anna overlijdt
rond 1998.
3. Jantsje Miedema is geboren op 24 november 1910 te Wier. Haar beroep is eerst dienstbode. Op 20
maart 1937 verhuist ze naar Leeuwarden, naar de Peterseliestraat nummer 2. Ze trouwt als ze 26 jaar is
met Pieter Hiemstra op 10 mei 1937 te Leeuwarden. Pieter is geboren op 1 april 1910 te Hardegarijp als
zoon van Hendrik Pieters Hiemstra (barbier, kapper, winkelier) en Aukje Willems Joustra. Als dienstbode
heeft Jantje gewerkt bij Gerzon te Leeuwarden. Pieter is van beroep kapper, handelsreiziger,
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reclameadviseur en vertegenwoordiger/acquisiteur geweest. Jantje overlijdt op 25 september 1973 te
Leeuwarden. Pieter overleeft haar bijna 22 jaar en overlijdt te Leeuwarden op 29 augustus 1995 te
Leeuwarden. Hij is dan 85 jaar. Hij hertrouwde met Clara Noordsij.
Uit het huwelijk van Pieter en Jantje worden de volgende kinderen geboren:
a. Wietske Dirkje Hiemstra, geboren 6 december 1939 te Leeuwarden. Als ze 24 jaar is trouwt ze te
Tietjerksteradeel met Berend Veenstra. Berend is geboren op 12 juli 1934 te Akkerwoude en rietdekker
van beroep. Ze scheiden na 20 jaar en wel op 21 november 1984 te Tietjerk.
b. Aukje Hiemstra, geboren op 22 mei 1944 te Hardegarijp. Haar beroep was kantoorbediende. Als ze 20
jaar oud is trouwt ze op 5 maart 1965 te Achtkarspelen met Retze Poutsma. Retze is dan 22 jaar en
geboren op 2 december 1942 te Boyl. Zijn beroep is o.a. lijntechnicus, vertegenwoordiger en technisch
adviseur.
c. Tine Hendrika (Tineke) Hiemstra, geboren op 2 maart 1946 te Hardegarijp. Haar beroep is typiste. Als
ze 24 jaar oud is trouwt ze te Achtkarpselen met Martinus (Tinus) Jongsma. Tinus is geboren op 30 juni
1944 te Boelenslaan. Zijn beroepen zijn of waren o.a. boekhouder, ondernemer, wethouder gemeente
Achtkarspelen, publicist. Ze wonen in Surhuisterveen.
d. Anna Maria (Anneke) Hiemstra, geboren op 9 juni 1950 te Buitenpost. Als ze 23 jaar is trouwt ze op 19
oktober 1973 te Dokkum met Popke van Driesum, die dan 24 jaar is. Popke is geboren op 21 mei 1949 te
Dokkum. De beroepen die Anneke heeft uitgeoefend zijn verkoopster, typiste en bejaardenverzorgster.
Popke is technisch ambtenaar bij Rijkswaterstaat.

4. Tryntsje Miedema, geboren 23 maart 1923 te Wier. Daarna gaat ze in augustus 1937 bij haar broer
Dooitze inwonen (volgens de archieven). De archieven zijn volgens Tine, die nu in Sloot- dorp woont,
niet volledig. Volgens haar komen Dooitze en Bregina na het vertrek van haar moeder bij hen inwonen.
Wat er verder van haar is geworden staat niet meer in de boeken, die openbaar zijn (tot 1939), vermeld.
Ze kan zelf nog verwoorden wat er verder in haar leven zich heeft afgespeeld:
Vervolg:
Tryntsje (Tine) werkt als ze 16 jaar is enige tijd in Beetgummermolen. Dit voldoet niet echt. Hierna komt
ze weer bij haar broer Dooitze in huis wonen. Daarna werkte ze bij de caféhouder Jan Visser in Wier.
Hier was ze voor dag en nacht. Dit heeft vier jaar geduurd. Intussen had ze zich verloofd met Rinze de
Valk. Rinze werkte eerst in de Noordoostpolder totdat hij bij een boer kon komen in de omgeving van
Slootdorp. Ze besluiten te trouwen en te gaan wonen in dit dorp. Eerst wonen ze in een ark. Tine is dan
24 jaar. Ze trouwen in de gemeente Barradeel. Rinze is dan 26 jaar en geboren op 7 juni 1920 te
Minnertsga. Hij is een zoon van Anne de Valk en Trijntje Bolling. Het beroep van Rinze is
fabrieksarbeider. Rinze overlijdt op 22 november 1985 te Hoorn. Hij is dan 65 jaar.
Uit dit huwelijk van Rinze en Tryntsje worden 2 kinderen geboren:
a. Anne de Valk, geboren op 19 juni 1949 te Slootdorp. Zijn beroep is loodgieter en postbode. Hij trouwt
op 22 jarige leeftijd op 21 april 1972 te Wieringerwerf met Tonny van der Wielen. Tonny is dan 19 jaar en
geboren op 17 januari 1953 te Haarlemmermeer.
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b. Gina Wietske de Valk, geboren op 22 oktober 1958 te Slootdorp. Op 19 jarige leeftijd trouwt ze met
Theo Mulder. Theo is geboren op 27 mei 1952 te Wildervank. In 1985 scheiden ze.

Dirk Miedema overlijdt op 21 november 1929 te Wier. Hij is dan 51 jaar. Op 12 oktober 1931 komt Jantje
Siedses Reitsma bij hen inwonen. Jantje is geboren op 6 februari 1853, de moeder van Wytske en
inmiddels weduwe Wieling. Weduwe Wieling blijft (volgens de archieven) bij dit gezin totdat ze op 22
september 1936 overlijdt. Ze is dan 83 jaar. Op 14 november 1933 vertrekt Wytske naar Franeker, naar
wat ze tegenwoordig psychiatrisch ziekenhuis noemen. Haar zoon Dooitze en diens vrouw Bregina
komen dan bij de anderen in het huis wonen. Volgens Tine verblijft weduwe Wieling (Jantje Reitsma)
ook 2 of 3 jaar bij haar zoon en schoondochter Ate en Afke Wieling (vanaf nov. 1933?). Wytske overlijdt
op 15 november 1960 te Harlingen. Ze is dan 79 jaar.

Generatie VI 18
Pietje Dooitzes Miedema, geboren 14 januari 1880 te Zweins. Ze vertrekt op 1 oktober 1898 naar
Leeuwarden. Het beroep van Pietje is dienstbode. Ze trouwt als ze 22 jaar is op 17 mei 1902 met Cornelis
Willems Stelpstra. Cornelis is dan 25 jaar. Zijn beroep is o.a. pakhuisknecht en melkboer. Hij is geboren
op 29 januari 1877 te Leeuwarden als zoon van Willem Stelpstra en Joukje. Pietje overlijdt op 5
december 1965 te Leeuwarden. Ze is dan 85 jaar.

Pietje en Cornelis krijgen de volgende kinderen:
1. Trijntje (Tine) Stelpstra, geboren op 5 september 1906 te Leeuwarden. Ze trouwt op 16 april 1934 te
Leeuwarden met Aris Haverlag. Aris is van beroep letterzetter en lasser. Hij is geboren op 14 september
1903 te Hilversum. Tine overlijdt op 23 augustus 1995. Ze is dan 88 jaar. Aris was op 11 maart 1978 te
Utrecht al overleden.
Ze krijgen 2 kinderen:
a. Cor Haverlag, geboren op 17 juli 1936 te Hilversum. Zijn beroep is administratief medewerker. Hij
trouwt als hij 24 jaar is op 23 februari 1961 te Utrecht met Meta Ruitenbeek. Meta is geboren op 9
augustus 1936 te Utrecht en van beroep administratief medewerkster.
b. Wil Haverlag. Ze trouwt met Jan Nijholt.
2. Dooitzen Stelpstra.
3. Willem Stelpstra. Willem trouwt met Geertje de Jong. Ze krijgen 1 kind: Cor Stelpstra.

Generatie VI 19
Baukje Dooitzes Miedema, geboren 10 augustus 1883 te Berlikum. Als Baukje 17 jaar is vertrekt ze naar
Huizum, op 1 december 1900. Op 26 augustus 1901 komt ze vanuit Huizum weer naar Berlikum en gaat
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weer bij haar ouders wonen. Op 13 december 1902 vertrekt ze naar Franeker, waar ze drie jaar verblijft
(tot 3 augustus 1905). Vier maanden later gaat ze weer naar Franeker en wel op 1 januari 1906. Hier
staat bij dat ze in het krankengesticht verblijft. Op 9 april dat jaar komt ze weer thuis wonen. Op 30 mei
1906 wordt ze uit het bevolkingsregister geschreven en gaat in Duitsland wonen. Ook staat er later nog
dat ze op 2 mei 1908 verhuist naar Leeuwarden, naar de Landbuurt. Als ze 22 jaar is trouwt ze te
Menaldumadeel op 3 mei 1906 met Lolle Jans Hofstra. Lolle is dan 20 jaar, geboren op 31 juli 1885 te
Wons als zoon van Jan Tjeerds Hofstra en Aagje Frearicks Weerstra. Zijn beroep is o.a. werkman en
bakker. Lolle en Baukje hebben eerst een bakkerij in Wier. Daarna verhuizen ze naar Sneek en later
hebben ze nog een bakkerij in Leeuwarden. Hun zoon Jan zet later de bakkerij voort. Lolle overlijdt op 3
november 1956 te Leeuwarden, 71 jaar. Baukje overlijdt te Drachten op 21 november 1958. Ze is dan 75
jaar oud.
Lolle en Baukje krijgen vijf kinderen:
1. Trijntje Hofstra, geboren op 27 augustus 1906 te Gladbach (Duitsland). Ze trouwt met Douwe
Lodewijk. Douwe is van beroep aardappelhandelaar. Trijntje overlijdt op 10 maart 1977 te Sint
Annaparochie. Ze is dan 70 jaar.
2. Aagje Hofstra, geboren op 6 juni 1908 te Leeuwarden. Ze trouwt op 13 februari 1933 te Sneek met
Sibbele (Sipke) Zeilstra. Sipke is geboren op 8 juni 1908 te Jorwerd. Zijn beroep is predikant. Aagje
overlijdt op 21 mei 1994 te Drachten. Ze is dan 85 jaar. Sipke overlijdt vijf jaar daarvoor op 4 mei 1989
ook te Drachten (80 jaar oud).
3. Dooitzen Hofstra, geboren op 5 oktober 1909 te Leeuwarden. Hij trouwt met Ulbertje de Wit. Ze
woonden in Leeuwarden. Dooitzen is bakker en beheerder van een bungalowpark. Hij overlijdt op 13
januari 1985 en is dan 75 jaar.
4. Jan Dirk Hofstra, geboren op 25 oktober 1913 te Leeuwarden. Hij trouwt met Janke Wielinga. Van
beroep was hij o.a. concierge op een school. Hij overlijdt op 20 augustus 1986 te Leeuwarden, 72 jaar
oud.
5. Rigtje Hofstra, geboren op 10 december 1920 te Wier. Als ze 25 jaar is trouwt ze op 19 augustus 1946
te Leeuwarden met Johannes Jacobus Sijses. Johannes is dan 26 jaar en geboren op 2 oktober 1919. Het
beroep van Rigtje was huishoudkundige en medewerkster bij de Postgiro. Ze overlijdt als ze 65 jaar is op
22 april 1986 te Workum.

********

GENERATIE IV 3
Jan Symons Helder, zoon van Symon en Klaaske, geboren op 13 november 1813 te Minnertsga. Jan
trouwt op 24 november 1838 met Mettje Jelles Walda. Mettje is een dochter van Jelle Harmens Walda
(van beroep kooltjer) en Antje Elgersma en geboren op 10 september 1817. Het beroep van Jan is
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wagenmaker. Dit werk zal hij wel van zijn vader hebben geleerd en na diens overlijden hebben
voortgezet. Jan en Mettje wonen eerst op nummer 4 (tot na 1842). Na 1850 wonen ze op nummer 39
(met meerder huisgezinnen).

Uit het huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
V4 Antje Jans Helder, geboren 15 november 1839 te Minnertsga.

V5 Klaaske Jans Helder, geboren op 16 september 1842. Ze overlijdt als ze tien weken oud is op 29
november 1842 (huisnr. 4).

V6 Klaaske Jans Helder, geboren op 17 december 1843 te Minnertsga.

De tweeling:
V7 Dieuwke Jans Helder, geboren op 3 mei 1847 te Minnertsga.
V8 Simon Jans Helder, geboren op 3 mei 1847 te Minnertsga.

V9 Jelle Jans Helder, geboren op 28 october 1850 te Minnertsga.

V10 Wietske Jans Helder, geboren op 3 augustus 1856 te Minnertsga.

Jan Symons Helder overlijdt op 6 juli 1874. Hij is dan 60 jaar.
Zijn vrouw Mettje Jelles Walda overlijdt op 28 april 1887, leeftijd 69 jaar.
******

GENERATIE V 4
Antje Jans Helder, dochter van Jan en Mettje, geboren 15 november 1839. Ze trouwt op 18 mei 1861 met
Pieter Alberts Winsemius. Antje overlijdt op 18 januari 1864, 24 jaar oud.
Ze krijgen een kind:
Generatie VI 22
Mettje Winsemius, geboren 8 juli 1862. Mettje trouwt op 13 oktober 1888 op 26-jarige leeftijd met Dirk
Holwerda. Mettje wordt niet veel ouder dan haar moeder Antje en overlijdt op 6 december 1889. Ze is
dan 27 jaar. Uit dit huwelijk waren nog geen kinderen geboren.
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******
GENERATIE V 6 (familie van der Wal)
Klaaske Jans Helder, dochter van Jan en Mettje, geboren op 17 december 1843. Ze trouwt op 13 mei
1868 met Wijbe Franzes van der Wal, geboren op 24 september 1845.
Klaaske overlijdt op 61-jarige leeftijd te Minnertsga op 29 december 1904. Wijbe was al enige jaren
eerder overleden en wel op 10 april 1898, 52 jaar oud.
Ze krijgen de volgende kinderen:
VI 23 Japke Wijbes van der Wal, geboren op 4 october 1868
VI 24 Antje Wijbes van der Wal, geboren op 20 augustus 1872
VI 25 Mettje Wijbes van der Wal, geboren 5 october 1877
VI 26 Frans Wijbes van der Wal, geboren 6 juni 1882. Frans overlijdt op 4 februari 1884. Eén jaar jong.

*****

Generatie VI 23
Japke Wijbes van der Wal, geboren op 4 october 1868. Japke trouwt met Klaas Jans Terpstra. Klaas is
geboren op 7 september 1867 te Minnertsga. Zijn beroep is veldarbeider. Ze krijgen drie kinderen:
1. Jan Terpstra, geboren op 28 maart 1894 te Minnertsga. Zijn beroep is melkcontroleur. Hij vertrekt op
19 mei 1913 naar Engwierum. Op 12 januari 1914 vestigt hij zich weer in Minnertsga, waarna hij op 4
oktober 1918 vertrekt naar Sneek. Later wonen ze in Witmarsum.
2. Janke Terpstra, geboren 14 juli 1896. Ze vertrekt op 20 september 1921 naar Berlikum
3. Klaaske Terpstra, geboren 3 juni 1907.
Japke Wijbes van der Wal overlijdt op 23 december 1943, 75 jaar.

Generatie VI 24
Antje Wijbes van der Wal (Anna), geboren op 20 augustus 1872. Ze trouwt op 16 mei 1896 met Tjeerd
Miedema. Tjeerd is geboren op 19 augustus 1868. Het beroep van Tjeerd is werkman. Ze wonen o.a. in
Minnertsga en Firdgum. Op 12 mei 1924 vertrekt het gezin naar Sint Jacobiparochie. Ze keren op 14 mei
1927 terug in Minnertsga vanuit Sint Jacobiparochie. In mei 1940 vertrekken ze naar Tzummarum.
Tjeerd en Anna krijgen de volgende kinderen:

18

1. Klaske Miedema, geboren 13 augustus 1897 te Firdgum. Klaske trouwt als ze 22 jaar is op 4 september
1919 met de 23-jarige Lieuwe de Vries. Lieuwe is geboren te Sint Annaparochie als zoon van Symen de
Vries en Rinske Post.
2. Anne Miedema, geboren 1 augustus 1899 te Minnertsga. Hij trouwt met Neeltje Vis. Neeltje is
geboren op 30 december 1898. In het bevolkingsregister van Minnertsga tussen 1920 en 1940 staat dat
ze zich per 17 mei 1924 laten inschrijven vanuit Pietersbierum. Kinderen:
a. Tjeerd Miedema, geboren 11 mei 1925 te Minnertsga
b. Sipke Miedema, geboren 25 maart 1926 te Tzummarum. Hij overlijdt te Leeuwarden op 4 juni 1926.
c. Aafke Miedema, geboren op 1 juli 1933 te Minnertsga.
d. Sipke Miedema, geboren op 9 april 1937
3. Wiebe Frans Miedema, geboren 7 juli 1901 te Firdgum. Ze wonen later in Minnertsga.
4. Grietje Miedema, geboren 20 oktober 1903 te Firdgum. Ze verhuist naar Amerika.
5. Frans Miedema, geboren 28 mei 1906 te Firdgum. Hij trouwt met Franske Miedema. Franske is
geboren op 4 maart 1908 als dochter van Ate Miedema en Catharina van der Meer. Kinderen geboren
voor 1940:
a. Catharina Miedema, 30 mei 1934 te Tzummarum
b. Antje Miedema, geboren 8 september 1936 te Tzummarum
c. Jantje Miedema, geboren 27 mei 1938 te Tzummarum
6. Tjalling Miedema, geboren op 6 mei 1908 te Firdgum. Hij trouwt met Mietje van Dijk. Mietje is
geboren op 3 december 1909 te Vrouwenparochie. Voor 1940 krijgen ze de volgende kinderen:
a. Tjeerd Miedema, geboren 4 maart 1930 te Tzummarum
b. Gerrit Miedema, geboren 6 november 1931 te Firdgum
c. Anne Miedema, geboren 12 juli 1936 te Firdgum
d. Corneliskje Miedema, geboren 22 juli 1938

Generatie VI 25
Mettje Wijbes van der Wal, geboren 5 october 1877. Mettje trouwt op 8 juli 1899 met Jacob Heins
Groeneveld. Hij is geboren op 10 december 1877. Mettje overlijdt op 10 september 1924, waarna Jacob
hertrouwt (met Geertje Biesma). Jacob overlijdt op 23 januari 1963, 85 jaar oud. Jacob en Mettje krijgen
de volgende kinderen:
1. Klaaske Jac. Groeneveld, geboren op 1 november 1899 te Minnertsga. Ze trouwt op 29 november
1919 met Jan Kramer. Jan is arbeider en woont te Firdgum (bij hun trouwen). Jan is geboren op 26 maart
1895 te Sint Annaparochie als zoon van visser Bartele Kramer en Trijntje van der Woude. Klaaske
overlijdt te Tzummarum op 4 oktober 1986, 86 jaar oud.
2. Hein Jac. Groeneveld, geboren te op 11 december 1900 te Minnertsga. Hij trouwt op 31 mei 1924 met
Pietje Heeringa. Pietje is een dochter van Harmen Heeringa en Antje Rinsema en geboren op 2 juni
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1900. Ze krijgen 3 kinderen waaronder de tweeling Jakob en Harmen. Deze jongetjes overlijden op
jonge leeftijd. Daarna krijgen ze nog een zoon Jacob (ongehuwd). Hein overlijdt te Harlingen op 8
februari 1963, 62 jaar oud. Pietje overlijdt te Tzummarum op 1 december 1991, 91 jaar.
3. Sijke Jac. Groeneveld, geboren te Minnertsga op 9 januari 1903. Ze trouwt op 19 mei 1927 met Beert
Holwerda. Beert is geboren te Minnertsga op 6 september 1902 als zoon van Sake Holwerda en Klaaske
Hoogerhuis. Beert overlijdt te Zwolle op 10 november 1982. Sijke overlijdt te Emmeloord op 24
december 1988, 85 jaar.
4. Wiebe Jac. Groeneveld, geboren op 24 maart 1905 te Firdgum. Hij trouwt op 8 augustus 1929 met
Baukje Waardenburg. Baukje is geboren te Tzummarum op 5 december 1906 als dochter van Rinse
Waardenburg en Hiske Dijkstra. Bij hun trouwen is Wiebe melkrijder van beroep. Baukje overlijdt te
Leeuwarden op 26 december 1981, 75 jaar oud. Wiebe overlijdt te Tzummarum op 8 mei 1991, 86 jaar
oud. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Jacob, Rinse en Hiske.
5. Akke Jac. Groeneveld, geboren te Firdgum op 23 februari 1908. Ze trouwt op 28 mei 1931 met Sjoerd
Terpstra. Sjoerd is geboren op 20 november 1905 te Tzummarum als zoon van Hendrik Terpstra en
Doetje Spoelhof. Sjoerd is boerenarbeider van beroep. Sjoerd overlijdt te Tzummarum op 6 februari
1977, 71 jaar oud.
6. Frans Jac. Groeneveld, geboren te Firdgum op 26 april 1911. Hij overlijdt op jonge leeftijd op 21 april
1912.
7. Dirk Jac. Groeneveld, geboren, net als Frans, op 26 april 1911 te Firdgum. Hij trouwt op 22 juli 1933
met Rinske Plantenga. Rinske is geboren te Gross Monchof (Duitsland) op 1 oktober 1913. Uit dit
huwelijk worden vijf kinderen geboren: Rinske, Jacob, Mettje, Wikje en Klaaske. Dirk overlijdt te
Minnertsga op 6 november 1988, 76 jaar. Rinske overlijdt te Franeker op 23 november 1993.
8. Japke Jac. Groeneveld, geboren te Firdgum op 22 november 1913. Ze trouwt op 22 juli 1933 met
Minne Kamstra. Minne is geboren te Tzummarum op 26 juli 1908 als zoon van Rinse Kamstra en
Willemtje Dijkstra. Japke overlijdt te Harlingen op 21 mei 1991, 77 jaar. Minne overlijdt te Harlingen op
16 september 1979, 71 jaar.
9. Elisabeth Jac. Groeneveld, geboren op 15 januari 1915 te Firdgum. Ze trouwt op 5 juni 1941 met Klaas
Wop Houtsma. Klaas is geboren op 14 augustus 1913 te Oosterbierum als zoon van Wopke Houtsma en
Antje Visbeek. Klaas is bij zijn huwelijk arbeider van beroep. Klaas overlijdt op 15 maart 1983 te
Harlingen. Elisabeth overlijdt op 6 oktober 1991 te Harlingen.
10. Frans Jac. Groeneveld, geboren op 12 juli 1918 te Firdgum. Hij trouwt op 11 september 1941 met
Pieterkje Bijlsma. Zijn vrouw is geboren op 2 maart 1920 te Zijpe als dochter van Johannes Bijlsma en
Dirkje Tamminga. Ze krijgen drie kinderen: Jacob, Johannes en Dirk. Frans overlijdt als hij 59 jaar is te
Oosterbierum op 3 april 1978.

********
De gegevens van deze tak van de familie Groeneveld komen uit het boekwerk over deze familie,
samengesteld door Wiebe Westerhuis uit Den Haag.
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******

GENERATIE V 7

(De Winsemius-tak)

Dieuwke Jans Helder, dochter van Jan en Mettje, geboren als tweeling op 3 mei 1847 te Minnertsga. Ze
trouwt met Bernardus Alberts Winsemius. Bernardus is een zoon van Albert Pierius Winsemius (17911863) en Antje Pieters Veersma (overl. 19 maart 1883 te M'ga) en geboren op 29 januari 1843 te
Minnertsga.
Ze krijgen de volgende kinderen:
VI 27 Jan B. Winsemius, geboren 30 october 1871
VI 28 Antje B. Winsemius, geboren 7 november 1873
VI 29 Metje B. Winsemius, geboren 1 februari 1876
VI 30 Albert B. Winsemius, geboren 19 januari 1879
VI 31 Pieter B. Winsemius, geboren 29 december 1883

Dieuwke Jans Helder overlijdt op 16 april 1900. Ze is dan 52 jaar. Na het overlijden van Dieuwke blijven
Bernardus en hun zoons Albert en Pieter nog in dit huis wonen. Bernardus is venter van beroep. Albert
trouwt en verhuist binnen Minnertsga. Op Alde Maije (12 mei) 1903 gaat Bernardus en zoon Pieter
inwonen bij zijn dochter (en Pieter zijn zuster) Metje en haar gezin. Later (na juni 1905) vertrekt het
gezin van Freerk en Metje en Bernardus Winsemius naar Oosterbierum. Pieter verhuist ook naar
Oosterbierum maar gaat bij een ander gezin wonen. Albert Winsemius met vrouw Maaike Walda en hun
zoon Bernardus vertrekken later (na maart 1906) ook naar Oosterbierum. Bernardus Winsemius
overlijdt op 19 juli 1921 te Oosterbierum. Hij is dan 78 jaar.
******
Generatie VI 27
Jan B. Winsemius, zoon van Bernardus en Dieuwke, geboren op 30 oktober 1871. Hij trouwt met Wietske
Hamersma. Wietske overlijdt in 1899, waarna Jan hertrouwt met Jantje Houtsma.
Ze krijgen drie kinderen:
1. Tietje Winsemius, geboren 3 februari 1904. Ze overlijdt als ze 20 jaar is, op 28 augustus 1924.
2. Dieuwke Winsemius, geboren op 16 april 1908. Ze overlijdt voor haar eerste verjaardag op 20 januari
1909.
3. Dieuwke Winsemius, geboren op 17 augustus 19.... . Ze trouwt met Halbe Dijkstra en krijgen drie
kinderen: Jantje, Sjouke en Janke.
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Jan B. Winsemius overlijdt op 29 december 1941 te Oosterbierum. Hij is dan 70 jaar.
******

Generatie VI 28
Antje (Anne) B. Winsemius, geboren op 7 november 1873, dochter van Bernardus en Dieuwke. Ze trouwt
met Gauke Reitsma op 18 augustus 1894. Gauke is geboren op 11 november 1872 als zoon van Anne
Gaukes Reitsma en Trijntje Faber. Gauke en Anne woonden in het begin van hun trouwen op Eksterlust,
aan de Kromme Leane, waar Gauke vermoedelijk werkte als boerenarbeider. Later is hij voor zichzelf
begonnen en werd gardenier. Ze woonden voordien in Minnertsga op wel vier verschillende plaatsen.
Later woonden ze in het huis aan de Meinardswei, links naast slagerij Bonnema.
Antje (Anne) Winsemius overlijdt op 29 september 1957 te Minnertsga. Ze is dan 83 jaar. Gauke Reitsma
was in het voorgaande jaar al overleden op 1 januari 1956 te Minnertsga, ook 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:
1. Dieuwke G. Reitsma, geboren op 13 februari 1895 te Minnertsga. Ze trouwt met Abe Gerben
Stienstra. Abe is geboren op 7 maart 1885 als zoon van Æbe Lieuwe Stienstra en Aukje de Jong. Ze
verhuizen na 1924 naar Amerika. Dieuwke wordt dan Dorothy genoemd en Abe Gerben krijgt de naam
Arthur George. Aan de geboortedatums van hun kinderen is te zien waar het gezin heeft gewoond,
tenminste als hun kinderen niet in een ziekenhuis in de buurt is geboren. Ze krijgen zes kinderen:
a. Antje (Anne) Stienstra, geboren op 17 april 1918 te Harlingen. Ze trouwt met Ernest Taft. Ernest is
geboren op 14 juli 1919 te Uxbridge (Ma.). Ze krijgen de volgende kinderen: Dorothy Anne Taft, geboren
28 december 1948 te Uxbridge; Nancy Taft, geboren 30 juni 1950 - Ze overlijdt op 27 december 1974, 24
jaar; Jean Taft, geboren 22 september 1951 te Uxbridge; Ruth Taft, geboren 20 januari 1954 te
Uxbridge; Cynthia Taft, geboren 20 november 1956 te Uxbridge.
b. Æbe Lieuwe (Arthur Lewis) Stienstra, geboren 17 juni 1920 te Franeker. Hij trouwt met Eileen Teresa
Carberry. Eileen is geboren op 6 september 1923 te Albany (NY). Kinderen: Anne Stienstra, geboren 19
maart 1950 te Albany; Arthur Edward Stienstra, geboren 26 mei 1951 te Lebanon (Penn.) en Clare
Stienstra, geboren 9 februari 1959 te Albany (NY).
c. Agnes Stienstra, geboren 20 november 1921 in Nederland. Ze trouwt met Titus Ebbeling. Titus is
geboren op 30 maart 1921. Kinderen: William Leonard Ebbeling, geboren 29 juni 1947 te Whitinsville
(Ma.) en Linda Agnes Ebbeling, geboren 2 juni 1952.
d. George Stienstra, geboren 6 juli 1924 te Renkum. George trouwt met Mary Leslie. Mary is geboren op
28 oktober 1925. Kinderen: Leslie George (Skip), geboren 10 juni 1947 en Christopher John, geboren 8
maart 1949. George en Mary scheiden, waarna George trouwt met Shirley Adams. Shirley is geboren op
27 juli 1923.
e. Herman (Huck) Stienstra, geboren 28 juli 1928 te Chicago (Ill.). Hij trouwt met Lila Livona Strahla,
geboren 8 januari 1932 te Indiana. Kinderen: Vivian Diane Stienstra, geboren 9 februari 1953; Bruce
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Strahla Stienstra, geboren 25 november 1956; Sarah June Stienstra, geboren 17 juni 1961; Anita Lynn
Stienstra, geboren 3 augustus 1963 en Karen Dawn Stienstra, geboren 15 november 1966.
f. Ethel Erlane Stienstra, geboren op 10 januari 1932 te Harvey (Ill.). Ze trouwt met Harry W. Bates. Harry
is geboren op 20 mei 1929. Kinderen: Donna Bates, geboren 24 mei 1953 te Worcester (Ma.); Steven
Bates, geboren 19 april 1958 en James Harry Bates, geboren 22 augustus 1963.
Dieuwke (Dorothy) Reitsma overlijdt op 22 februari 1979 te Sutton (Mass.). Ze is dan 84 jaar oud.
Haar man Abe (Arthur) Stienstra was al veel eerder overleden en wel op 16 november 1944, ook te
Sutton (Mass.). Arthur was toen 59 jaar oud.
*
2. Anne G. Reitsma, geboren 31 maart 1896. Hij trouwt op 2 april 1926 met Klaaske Oberman. Klaaske is
geboren op 5 augustus 1899. Ze wonen eerst op de Ferniawei (nu nummer 21). Later wonen ze op
Meinardswei 34, naast Bonnema. De ouders van Anne wonen hier ook.
Klaaske Oberman overlijdt op 11 maart 1978, 78 jaar oud.
Anne Reitsma overlijdt op 15 oktober 1979. Hij is dan 83 jaar.
Uit het huwelijk van Anne en Klaaske worden twee kinderen geboren:
a. Geertje Reitsma, geboren op 10 november 1926. Ze trouwt met Simke Tuinhof. Simke is geboren op
2 oktober 1919. Het beroep van Simke is landbouwer/gardenier. De eerste dertien jaar van hun huwelijk
wonen ze in het huis, wat nu is Hermanawei 24 (fam. S. Dijkstra). Daarna verhuizen ze naar de Tilledyk
17 in Minnertsga, waar ze nu nog wonen. Ze krijgen vier kinderen: Klaske Tuinhof, geboren 20 mei 1951;
Bauke Tuinhof, geboren 28 mei 1953; Anne Tuinhof, geboren 29 januari 1957 en Haitze Pabe Tuinhof,
geboren 12 april 1962
b. Gauke Reitsma, geboren 22 april 1938. Hij trouwt met Cornelia Wassenaar. Corry is geboren op 14
mei 1942. Ze wonen aan de Ferniawei 1B te Minnertsga. Het beroep van Gauke is gardenier en tevens
mede-eigenaar van een taxatiebureau en vertrouwenspersoon voor de NLTO bij de gas- en
zoutwinning. Ze krijgen twee kinderen: Anne Reitsma, geboren 9 juli 1969. Beroep leraar en wonend te
Sint Annaparochie; Eibert Rense Reitsma, geboren 20 maart 1975. Bert is van beroep IT-er en wonende
te Franeker

******

Generatie VI 29
Metje Winsemius, dochter van Bernardus en Dieuwke, geboren 1 februari 1876. Ze trouwt op 20 mei
1899 op het gemeentehuis te Sexbierum met Freerk Jaspers Travaille. Daarvoor, op 5 mei 1899, waren
ze in ondertrouw gegaan (zie kaartje). Freerk is geboren op 16 mei 1874 te Oosterbierum. Zijn beroep is
veldarbeider. Ze wonen eerst in Minnertsga en verhuizen na 1905 naar Oosterbierum, waar ze tot na
1911 wonen. De vader van Metje (Bernardus) woont dan eerst bij hen in. Daarna verhuizen ze weer naar
Minnertsga. Ze woonden o.a. op de Ferniawei (één na laatste huis aan de linkerkant vanuit het dorp. Het
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huis stond tussen de huizen van de tegenwoordige families Dijkstra en Kramer in, nu afgebroken. Later
verhuizen ze naar de Rispinge. Hier hadden ze achter hun huis een groot hok, waarin ze vlas braakten.
Een ongezonde bezigheid. Het verhaal gaat dat Freerk hiervan ook ziek werd en overlijdt aan
longontsteking. Freerk Jaspers Travaille overleed op 20 september 1935 te Minnertsga. Hij was toen 61
jaar. Zijn vrouw Metje Winsemius overleed op 5 december 1953 te Berlikum. Ze was toen 77 jaar.
Uit het huwelijk van Freerk en Metje werden vijf kinderen geboren:
1. Dieuwke Travaille, geboren 4 juli 1900 te Minnertsga. Dieuwke trouwt op 2 juli 1925 met Johannes
Vogel. Johannes is geboren op 15 januari 1902 te Minnertsga als zoon van Anne Vogel en Sietske de
Vries. Ze wonen eerst in Elba ( nu Lytse Buorren 11). Johannes werkte eerst als tussenpersoon in het
bedrijf van z'n vader Anne. Zijn ouders woonden in het Blauwhûs (nu Lytse Buorren 13). Anne Vogel was
graankoopman en zaadhandelaar. Omdat ze ook wel handel dreven met Duitsland verhuisden Johannes
en Dieuwke voor enige tijd naar dit land. Later verhuizen ze weer naar Minnertsga en komen te wonen
op de boerderij bij Lyts Hermana (op de Ald Bildt). Hier werd hun zoon Anne geboren. De tijd werd er
niet beter op zodat de afnemers Anne wel betaalden met een wagon piano's of rapen. Na Lyts Hermana
komen Johannes en Dieuwke te wonen in het huis wat nu te boek staat als Tsjillen 26 (huis van Leo de
Groot). Daarna weer enige tijd in Elba. In ongeveer 1937 verhuizen ze naar het Blauwhûs. Eerst in het
achterste gedeelte en na het overlijden van zijn vader Anne in het voorste gedeelte. Johannes heeft ook
vele jaren het beroep van brandstofhandelaar uitgeoefend. Zomers bewerkte hij dan wel het land van
z'n vader. Johannes Vogel overlijdt op 22 mei 1985 te Leeuwarden (ziekenhuis). Hij is dan 83 jaar. Zijn
vrouw Dieuwke overlijdt op 30 juli 1987 te Harlingen, 87 jaar.
Johannes en Dieuwke krijgen vier kinderen:
a. Metje Vogel, geboren op 25 maart 1926 te Minnertsga. Ze trouwt op 24 mei 1951 met Yde Huizinga.
Yde is geboren op 23 september 1926 als zoon van Jan Huizinga en Sijtske van Wicheren. Het beroep
van Yde is landbouwer. Ze krijgen drie kinderen: Dieuwke Huizinga, geboren 17 oktober 1952 te
Engelum; Sijtske Huizinga, geboren 13 december 1956 te Engelum en Jan Huizinga, geboren 1
september 1961 ook te Engelum.
b. Franziska Vogel, geboren op 17 november 1927 te Anholt (West Duitsland). Ze trouwt op 10 januari
1952 met Frederik Johannes de Gooyer, geboren te Amsterdam op 5 juli 1926 als zoon van Frederik
Johannes de Gooyer en Wilhelmina van der Heide. Zijn beroep is onderwijzer. Ze hebben een
(aangenomen) zoon: Aart de Jong, geboren 22 april 1959.
c. Anne Vogel, geboren op 12 december 1931 te Minnertsga. Anne trouwt op 16 mei 1957 met Baukje
Michiela. Baukje is geboren op 22 mei 1933 te Sint Jacobiparochie als dochter van Tjamme Machiela en
Atje van der Meer. Ze gaan eerst wonen in het achterste gedeelte van het huis, genaamd Elba te
Minnertsga. In 1966 kopen ze het hele huis. Ze wonen hier nu nog. Het beroep van Anne was electriciën.
Anne en Baukje krijgen drie kinderen: Johannes Vogel, geboren op 22 juli 1958 te Minnertsga
(woonplaats Menaldum); Jacob Tjamme Vogel, geboren op 1 november 1959 te Minnertsga
(woonplaats Lourain-la-Neuve in België) en Frederik Jan (Frits) Vogel, geboren 20 november 1970, ook
te Minnertsga (woont in Drachten).
d. Fredrika Vogel, geboren op 11 maart 1933 te Minnertsga. Ze trouwt op 30 augustus 1956 met Fokke
Miedema. Fokke is geboren op 1 juli 1931 te Ferwerd als zoon van Anne Miedema en Janke Oevering. Ze
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krijgen drie kinderen: Anne Miedema, geboren 30 september 1957 te Leeuwarden; Johannes Miedema,
geboren 21 maart 1959 te Leeuwarden en Theo Miedema, geboren 21 november 1960 te Leeuwarden.
*
2. Jasper Travaille, geboren op 30 april 1903 te Minnertsga. Jasper trouwt op 15 mei 1930 met Maartje
Boersma. Maartje is geboren in Wier op 27 januari 1900 als dochter van Douwe Boersma en Tryntsje
Prosje. Het beroep van Jasper was brandstofhandelaar. Ze hebben 50 jaar in hetzelfde huis gewoond
aan de Ferniawei, toen Westerbuorren. Naast het huis, waar nu de familie J. Kuiken in woont (Ferniawei
23?). Daarna verhuisden ze naar de P.B. Winsemiusstrjitte (nummer 41) en omstreeks 1987 verhuisden
Jasper en Maartsje naar het bejaardenhuis Nij Bethanië in Tzummarum. Jasper Travaille overleed op 2
november 1989 in Leeuwarden. Hij was toen 86 jaar oud. Zijn vrouw Maartje overleed op 8 oktober 1998
te Harlingen. Ze had toen de leeftijd van 98 jaar. Jasper en Maartje kregen drie kinderen:
a. Frederik (Frits) Travaille, geboren op 22 februari 1931 te Minnertsga. Frits trouwt met Annie
Greydanus. Ze krijgen drie kinderen: Jasper Travaille, Titia Travaille en Martine Travaille. Allen geboren
in Marrum. Frits is o.a. werkzaam geweest bij de Nederlandse Spoorwegen. Later trouwt Frits met
Magda Martini. Ze wonen in Schagen.
b. Douwe Travaille, geboren op 25 maart 1932 te Minnertsga. Douwe trouwt met Lutske Bijma. Lutske is
geboren op 29 april 1933 te Sint Annaparochie (?) als dochter van Uilke Bijma en Aaltje Boonstra. Het
beroep van Douwe was woning- en meubelstoffeerder. De langste tijd van zijn arbeidzaam leven bij V.
en D. te Leeuwarden. Ze wonen in de Collot d'Escurystrjitte (nummer 24) in Minnertsga (al tientallen
jaren). Douwe en Lutske krijgen vier kinderen: Alie Travaille, geboren 21 juni 1958 te Minnertsga
(woonplaats Wieuwerd); Jasper Travaille, geboren 7 oktober 1959 te Minnertsga (woonplaats
Minnertsga); Marja Travaille, geboren op 5 juli 1964 te Minnertsga (woonplaats Minnertsga) en Hilly
Tiny (Hillie) Travaille, geboren op 1 juni 1966 te Minnertsga (woonplaats Minnertsga).
c. Trijntje Travaille, geboren te Minnertsga op 13 februari 1934. Ze trouwt in Hilversum met Paul
Gibertus van der Meer. Paul was werkzaam in de chemische industrie. Ze woonden in Amersfoort.
Tryntsje Travaille overleed in juli 1988 te Amersfoort. Paul woont hier nu nog. Paul en Tryntsje kregen
twee kinderen: Arnold Jasper van der Meer, geboren op 23 juli 1972 te Hilversum en Marco Leonard van
der Meer, geboren op 18 november 1974 te Amersfoort.
*
3. Sjoerdtje Travaille, geboren op 22 juni 1905. Ze trouwt met Berend Miersma. Kinderen: Arjen,
Freerkje en Jasper.
4. Bernardus Travaille, geboren 21 december 1906. Hij trouwt met Hendrikje (Hinke) Bakker. Ze
woonden in de Hege Buorren, in het huis waar nu Ate en Foekje Herder wonen (nummer 12). Bernardus
is eerst gardenier en daarna is hij werkzaam bij Koopmansmeelfabriek in Leeuwarden. Na het overleden
van zijn vrouw hertrouwt Bernardus met Griet Walda. Ze wonen dan in Sneek. Anno 2000 is Bernardus
overleden. Griet woont in Sneek.
5. Anna Travaille, geboren op 9 november 1913. Ze trouwt met Feike van der Schaaf. Kinderen: Klaas
van der Schaaf (anno 2000 overleden) en Metje van der Schaaf, getrouwd met Wout de Bont,
woonachtig in Elburg.
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******

Generatie VI 30
Albert B. Winsemius, zoon van Bernardus en Dieuwke, geboren op 19 januari 1879. Hij trouwt met
Maaike Jelles Walda. Maaike is geboren op 13 juli 1879. Ze krijgen één zoon:
1. Bernardus A. Winsemius, geboren 5 maart 1906. Hij trouwt met Trijntje de Graaf. Trijntje is geboren
op 19 april 1904. Ze krijgen vier kinderen:
a. Doetje Maaike Winsemius, geboren 11 oktober 1930.
b. Maaike Alberta Winsemius, geboren 22 juni 1932.
c. Albert Winsemius, geboren 4 april 1936.
d. Johanna Winsemius, geboren 15 februari 1940.
Albert B. Winsemius overlijdt te Leeuwarden op 20 november 1952, leeftijd 73 jaar.
******

Generatie VI 31
Pieter B. Winsemius, zoon van Bernardus en Dieuwke, geboren op 29 december 1883 te Minnertsga. Hij
trouwt op 16 juni 1906 met Aukje Jans van der Werf. Aukje is geboren op 27 juli 1886 te Bergum en een
dochter van Jan Abrahams van der Werf en Cornelia Bonnema. Ze krijgen zeven kinderen:
1. Bernardus Winsemius, geboren 16 augustus 1907. Hij trouwt op 7 februari 1940 met Gouda ten Hoeve,
geboren 27 augustus 1911. Ze krijgen een zoon:
a. Douwe Winsemius, geboren 23 mei 1940.
Gouda ten Hoeve overlijdt op 15 mei 1945. Bernardus trouwt op 8 april 1952 opnieuw en wel met Antje
Talen. Kinderen:
b. Aukje Winsemius, geboren 5 september 1954.
c. Geertje Winsemius, geboren 6 november 1956.

2. Jan Winsemius, geboren 1 augustus 1908. Hij trouwt met Hester Cornelia van Dijk, geboren 23 april
1911. Kinderen:
a. Neeltje Winsemius, geboren 25 september 1937.
b. Aukje Winsemius, geboren 2 oktober 1939 - ze overlijdt op 22 december 1939.
c. Pieter Winsemius, geboren 23 december 1940.
d. Jan Dirk Winsemius, geboren 16 januari 1943.
e. Bernardus Pierius Winsemius, geboren 30 april 1945.
f. Aukje Johanna Winsemius, geboren 14 augustus 1946.
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3. Albert Winsemius, geboren 26 februari 1910. Hij trouwt op 20 juni 1938 met Aaltje Schreiber, geboren
op 20 juni 1910. Albert en Aaltje krijgen de volgende kinderen:
a. Anna Aukje Winsemius, geb. 25 juni 1939.
b. Pieter Winsemius, geboren 7 maart 1942.
c. Aukje Anna Winsemius, geboren 3 november 1943.

4. Abraham Winsemius, geboren 22 februari 1912. Hij overlijdt voor z'n eerste verjaardag op 13
december 1912.

5. Cornelia Winsemius, geboren 22 mei 1913. Ze trouwt op 7 augustus 1940 met Marinus Willem Hamer,
geboren 25 mei 1916 in 's Heerenberg. Ze krijgen de volgende kinderen:
a. Aukje Johanna Hamer, geboren 9 juli 1941.
b. Joh. Pieter Marinus Hamer, geb. 22 december 1942.
c. Johanna Maria Hamer, geboren 10 maart 1944.
d. Pieter Bernardus Hamer, geboren 8 augustus 1945 - overl. 19 januari 1946.
e. Pieter Bernardus Jan Hamer, geboren 26 juli 1947.
f. Maria Cornelia Hamer, geboren 7 juli 1950.

6. Dieuwke Winsemius, geboren 30 juli 1916. Ze trouwt op 1 augustus 1938 met Sipke Cornelis Bakker,
geb. 3 mei 19... . Ze krijgen de volgende kinderen:
a. Rinze Bart Bakker, geboren 13 mei 1939.
b. Piet Cornelis Bakker, geboren 30 maart 1941.
c. Siebe Frans Bakker, geboren 2 maart 1946.
d. Aukje Aafke Bakker, geboren 12 juli 1947.
e. Aafke Marije Bakker, geboren 26 januari 1949.
f. Sipke Cornelis Bakker, geboren 5 maart 1951;

7. Jeltje Winsemius, geboren 26 augustus 1920. Ze trouwt op 3 juni 1949 met Harke Willem Lettinga,
geboren op 27 oktober 1919. Kinderen:
a. Kornelis Pieter Lettinga, geboren 15 mei 1950.
b. Pieter Jan Lettinga, geboren 20 september 1952.
c. Bouke Flores Lettinga, geboren 4 december 1954.
d. Bernardus Jan Albert, geboren 11 september 1958.
Veel gegevens over de familietak Winsemius komen uit het familieboek over deze familie
samengesteld door P.B. Winsemius, zoon van Bernardus en Dieuwke.
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GENERATIE V 8 (De Helder-tak I )
Simon Jans Helder, geboren 3 mei 1847 te Minnertsga, zoon van Jan en Mettje, tweelingbroer van
Dieuwke. Zijn beroep is eerst timmermansknecht, daarna timmerman. Hij trouwt op 15 mei 1873 met
Geertje Jacobs Hogerhuis. Geertje is geboren op 28 januari 1849 te Minnertsga.
Ze krijgen de volgende kinderen:
VI 32 Aafke Helder, geboren 11 november 1873
VI 33 Mettje Helder, geboren 12 juni 1875.
VI 34 Tettje Helder, geboren 30 april 1877, overleden 23 augustus 1878, 1 jaar.
VI 35 Tetje Helder, geboren 22 juli 1879.
VI 36 Klaske Helder, geboren 15 februari 1881.
VI 37 Jacobje (Japke) Helder, geboren 26 december 1883.
VI 38 Jan Helder, geboren 19 september 1885. Hij overlijdt op 22 december 1886, 1 jaar.
VI 39 Jan Helder, geboren 26 december 1887.
VI 40 Jacob Helder, geboren 6 mei 1890.

Simon Jans Helder overlijdt op 28 september 1913 op de leeftijd van 66 jaar. Geertje overleeft hem 15
jaar en overlijdt op 19 mei 1928, leeftijd 79 jaar.

******

Generatie VI 32 (familie Vis)
Afke Helder, geboren op 11 november 1873, dochter van Simon en Geertje. Ze trouwt op 9 juni 1894 met
Sipke Vis. Sipke is een zoon van Dirk Vis en Neeltje Grond en geboren op 3 april 1874. Ze krijgen de
volgende kinderen:
1. Dirk Vis, geboren 30 september 1894. Hij trouwt op 24 mei 1919 met Jacoba Elzinga en krijgen 1 zoon:
Sipke D. Vis, geboren 6 maart 1920 te Minnertsga. Dirk overlijdt op 5 september 1948, leeftijd 53 jaar.
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2. Simon Vis, geboren 18 oktober 1895 te Minnertsga. Hij trouwt op 29 mei 1920 (?) met Maaike
Holwerda. Maaike is een dochter van Sake Holwerda en Klaaske Hoogerhuis en geboren op 12
november 1894. Ook zij krijgen een zoon: Sipke S. Vis, geboren 25 september 1923 te Minnertsga.
3. Geertje Vis, geboren 28 december 1896. Ze trouwt op 11 januari 1919 met Sipke Vis. Geertje en Sipke
krijgen drie kinderen: Afke Vis, Renske Vis en Neeltje Vis.
4. Neeltje Vis, geboren op 30 december 1898. Ze trouwt met Anne Miedema. Anne is een zoon van
Tjeerd Miedema en Anna van der Wal (zie gen. VI2) en geboren op 1 augustus 1899 te Minnertsga. Zijn
beroep is arbeider. Anne en Neeltje krijgen vier kinderen:
a. Tjeerd Miedema, geboren 11 mei 1925
b. Sipke Miedema, geboren 25 maart 1926 - overl. te Lwd. 4 juni 1926
c. Afke Miedema, geboren 1 juli 1933
d. Sipke Miedema, geboren 9 april 1937.
5. Jan Vis, geboren 19 januari 1908 te Minnertsga. Hij trouwt met Boukje Sytsma. Boukje is geboren op
15 december 1906 te Beetgum. Ze krijgen minstens drie kinderen: Klaasje Vis, geboren 27 maart 1931,
Sipke en Afke Vis, geboren 17 juli 1939.
6. Elisabeth Vis, geboren 4 september 1909. Ze trouwt met Rintje de Vries. Rintje en Elisabeth krijgen
drie kinderen: Afke de Vries, Harm de Vries en Sipke de Vries.
7. Jacob Vis, geboren op 10 december 1911, landarbeider. Hij trouwt met Jacoba de Vries. Jacoba is
geboren op 7 juni 1913 te Menaldum. Ze krijgen vijf kinderen: Aaltje Vis, geboren 1 mei 1937 te
Minnertsga; Sipke Vis, geboren 23 januari 1939 te Minnertsga; Afke Vis; Klaas Vis; Dirk Vis.
8. Cornelis Vis, geboren 9 augustus 1915. Hij trouwt op 25 januari 1940 (?) met Jantje Hoogland. Ze
krijgen drie kinderen: Sipke Vis, Romkje Vis en Aafke Vis.

Aafke Simons Helder overlijdt op 18 november 1936 op 63-jarige leeftijd.

******

Generatie VI 33 (familie Visbeek)
Mettje Helder, dochter van Simon en Geertje, geboren op 12 juni 1875. Ze trouwt met Hendrik Visbeek
op 13 mei 1899. Hendrik is geboren op 2 september 1873 en is van beroep veldarbeider. Ze wonen eerst
in Minnertsga. In maart 1908 verhuizen ze voor enkele jaren naar Firdgum. Hier was Hendrik
boerenarbeider bij Van der Weg. Enige tijd later is hij arbeider bij Okke de Roos. Ze verhuizen dan naar
Hichtum, onder Minnertsga. Toen Hendrik een groente- en fruithandel begon verhuisden ze naar de
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Skoalstrjitte in Minnertsga. Hendrik overlijdt op 13 november 1942. Hij is dan 69 jaar oud. Metje Helder
overlijdt in 1954.
Uit het huwelijk van Hendrik en Mettje worden de volgende kinderen geboren:
1. Klaas Visbeek, geboren op 10 maart 1900 te Minnertsga. Hij trouwt met Boukje Wolbers. Klaas is
broodventer van beroep. Ze hebben op de Hege Buorren gewoond. Kinderen: Tweeling Hendrik Visbeek
en Reintje Visbeek, geboren op 31 juli 1925 te Minnertsga; Dirk Visbeek, geboren op 22 november 1933.
Boukje overlijdt op 22 september 1945, 41 jaar oud.
2. Geertje Visbeek, geboren op 22 juli 1901 te Minnertsga. Ze trouwt met Frans Faber. Frans was
postloper van beroep en beheerde het postkantoor in Sexbierum, waar ze ook woonden. Kinderen: Job
Faber, Hendrik Faber, tweeling Trijntje en Metje Faber, Klaas Faber, Andries Faber, Abraham Faber,
Elisabeth Faber, Hinke Faber en Afke-Janke Faber.
3. Elisabeth Visbeek, geboren op 18 februari 1903 te Minnertsga. Ze trouwt op 12 juni 1930 met Lieuwe
Kloostra. Lieuwe is geboren op 9 juli 1901 te Oostrum. Zijn beroep is arbeider. Kinderen: Christiaan
(Chris) Kloostra, geboren 30 oktober 1932 te Minnertsga (achter de Tille) en Hendrik Kloostra, geboren 8
februari 1939 te Minnertsga (op het straatsje)
4. Aafke Visbeek, geboren op 10 december 1904. Ze trouwt op 26 augustus 1926 getrouwd met Rinze
Dijkstra. Rinze is geboren op 5 oktober 1903. Rinze is arbeider van beroep. Hij had zich in 1938 besteld
bij boer Kalma maar omdat hij tuberculose kreeg heeft hij zijn beroep hier niet kunnen uitoefenen.
Doordat hij deze ziekte had moest hij een long missen. Wel hebben ze in de arbeiderswoningen
gewoond. Anderhalf jaar heeft hij in het sanatorium in Appelscha gelegen. Ook zijn hun twee kinderen
Metje en Thijs hier in ongeveer dezelfde periode verpleegd. Nadat deze periode was afgesloten zijn ze
verhuisd naar de hoofdweg, bij Jan Kramer (nu J. Hoekstra). Hier stonden houten huizen, die nu al lang
zijn afgebroken. Na de oorlog werden er huizen op de Stoarmbuorren gebouwd (nu Lange Dyk) en zijn
ze daar gaan wonen. Rinze heeft daar toen een fietsenhandel en reparatiezaakje opgebouwd, uit
noodzaak want toen was er nog geen WAO. Je hing dan van de genade van de armmeester af. Later
nam zijn zoon Tjitte deze zaak over. Rinze Dijkstra mocht maar 48 jaar oud worden en overleed op 5
februari 1951. Zijn vrouw Afke is op 21 juni weer hertrouwd met Dirk Limburg uit Leeuwarden. Op 16 juli
1975 is Dirk overleden. In datzelfde jaar is Afke verhuisd naar de P.B. Winsemiusstrjitte te Minnertsga.
Ze woont nu al weer 12 jaar in Nij Bethanië te Tzummarum.

Uit het huwelijk van Rinze Dijkstra en Afke Visbeek krijgen vier kinderen:
a. Tjitte Dijkstra, geboren op 2 maart 1927. Hij trouwt met Jantina Jacoba Bouwer. Tjitte en Jantina
krijgen vijf kinderen: Anneke Dijkstra, woonachtig in Minnertsga; Rinze Dijkstra, woont in
Minnertsga; Bertus Dijkstra, woont in Oudebildtzijl; Afke Metje Dijkstra, woont in Minnertsga en
Hendrik Thijs Dijkstra
Tjitte Dijkstra overleed op 2 maart 1994. Jantina woont in Minnertsga (Lange Dyk).
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b. Metje Dijkstra, geboren 21 oktober 1928. Ze trouwt met Johannes Miedema. Johannes is geboren op
27 december 1922. Johannes overleed op 12 augustus 1994. Metje overleed op 5 december 1995.
Kinderen van Johannes en Metje: Dirk Miedema, woont in Berlikum; Afke Miedema, woont in Berlikum;
Rinze Miedema, woont in Minnertsga.
c. Hendrik Dijkstra, geboren op 12 december 1933. Hij trouwt met Jaike Miedema op 11 april 1957.
Kinderen: Reintje Sybrigje Dijkstra, Rinze Dijkstra, Rients Dijkstra, Afke Dijkstra, Johannes Tjitte
Dijkstra, Tjitte Thijs Dijkstra, Aukje Doete Dijkstra.
d. Thijs Dijkstra, geboren 17 mei 1935. Hij trouwt op 26 april 1962 met Aafke Hiemstra. Aafke is geboren
op 13 december1938. Thijs en Aafke krijgen vier kinderen: Rinze Dirk Dijkstra, geboren op 31 augustus
1963, woonplaats Minnertsga; Jan Douwe Dijkstra, geboren op 10 juli 1965, woont te Minnertsga; Tjitte
Hendrik Dijkstra, geboren op 2 februari 1970, woont in Minnertsga en Andries Klaas Dijkstra, geboren op
22 september 1972, wonende in Scharnegoutum.

5. Janke Visbeek, geboren op 22 maart 1909 te Firdgum. Ze trouwt met Sipke Bouma op 20 december
1934. Het beroep van Sipke is landarbeider. Later nog werkzaam op de sociale werkplaats te Franeker.
Kinderen: Metje Bouma en Gaatske Bouma.
De gezusters Elisabeth, Aafke en Janke wonen anno 1999 alle drie in het bejaardentehuis Nij Bethanië in
Tzummarum.
6. Simon Visbeek, geboren op 29 mei 1912 te Minnertsga (Hichtum). Hij trouwt met Trijntje Vrieswijk.
Kinderen: Afke Visbeek en Metje Visbeek. Simon overlijdt na het bluswerk bij de kerkbrand in juni 1947.
Hij vat kou en krijgt longontsteking.

******

Generatie VI 35 (familie Post)
Tettje Helder, geboren op 22 juli 1879, dochter van Simon en Geertje. Ze trouwt op 17 mei 1902 met
Eeltje Post. Eeltje is geboren op 28 mei 1878. Ze krijgen de volgende kinderen:
1. Klaas Post, geboren op 9 januari 1903. Hij overlijdt op 7 september 1904, anderhalf jaar oud.
2. Klaas Post, geboren op 30 april 1906. Hij trouwt met Trijntje Poelsma. Kinderen: Eeltje Post, Sybren
Post en Teake Post.
3. Geertje Post, geboren op 13 januari 1915. Ze trouwt met Jan Kostelijk. Jan en Geertje krijgen drie
kinderen: Tetje Kostelijk, Trijntje Kostelijk en Maartje Kostelijk.
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Eeltje en Tettje wonen eerst op de Hege Buorren (achter waar nu Klaas Vis woont). Daarna verhuizen ze
naar Stoarmbuorren 48, nu Lange Dyk. Ze hebben hier gewoond vanaf februari 1920 (koopakte huis).
Tettje wordt ziek. Dit heeft enige jaren geduurd. Ze lag dan in een buitenhuisje op de Stormbuurt. Tetje
overlijdt op 31 juli 1925 in het ziekenhuis. Ze is dan 46 jaar.
Eeltje Post hertrouwt met Lieuwkje Bilker. Lieuwkje is geboren op 13 maart 1894. Ze wonen tot 1953 in
het huis aan de Stormbuurt. Hierna koopt hun zoon Jan het huis. Eeltje stopt in 1938 met zijn bedrijf
(koopman, gardenier). Hij kan de pacht niet meer betalen (crisisjaren). Daarvoor huurde hij land op de
plaats waar nu de voetbalvelden liggen. Uit dit huwelijk worden ook nog drie kinderen geboren:
4. Jan Post, geboren op 29 april 1928 te Minnertsga. Hij trouwt op 18 maart 1954 met Hiltje Joostema.
Ze krijgen de volgende kinderen: Eeltje Post, geboren 10 juli 1955 (overl. 1 november 1975); Siemontje
(Siemy) Post, geboren 8 juni 1956; Lieuwkje Post, geboren 3 december 1959; Waltje Post, geboren op 3
september 1961; Johannes Jan Post, geboren 4 januari 1965 en Boukje Anneke Post, geboren op 20
oktober 1970.
5. Andries Post, geboren 20 december 1932. Woonachtig in Weert.
6. Baukje Post, geboren op 9 februari 1937. Woonachtig in Wageningen.
Eeltje Post overlijdt op 10 augustus 1957, 79 jaar oud.
Lieuwkje Bilker overlijdt op 25 augustus 1968, 74 jaar oud.

Meerdere gegevens van de Post-tak heb ik van Jan Post uit Minnertsga
******

Generatie VI 36 (familie Zoodsma)
Klaske Helder, geboren op 15 februari 1881, dochter van Simon en Geertje. Ze trouwt op 24 mei 1902
met Jan Zoodsma. Jan is geboren op 27 december 1880, ’s morgens om half 9, te Minnertsga. Hij werkte
onder andere in Firgum en Minnertsga als arbeider, waar ze dan ook wonen. Ze verhuizen op 31 maart
1919 naar Cornwerd (boerderij "De Eenhoorn"). In mei 1922 verhuizen ze naar Piaam, boerderij
Teeltlust, waar Jan veehouder is. Op 6 mei 1936 keerde het gezin weer naar Minnertsga terug, eerst
naar de Lytsebuorren, waar nu Piet en Aukje Posthuma wonen. Daarna zijn ze op "Bethlehem" gaan
wonen (noordelijkste huisje). Toen nog enige jaren op de "Pôlle", waar Klaske is overleden op 30 juni
1945, 64 jaar oud. Jan overlijdt op 18 juli 1949 te Zuidlaren, leeftijd 68 jaar.
Ze krijgen de volgende kinderen:
1. Sietse Zoodsma, geboren op 2 april 1904 te Firdgum. Als Sietse 23 jaar is trouwt hij op 11 mei 1927 te
Wonseradeel met Neeltje (Neelkjen) Rienstra. Neeltje is geboren op 10 februari 1904 te Makkum als
dochter van Rients Rienstra (winkelier) en Hendrikje de Boer. Het beroep van Sietse is bedrijfsleider bij
staatslandbouw en wethouder. Hij was ridder in de orde van Oranje Nassau. Kinderen: Hinke
Zoodsma, Jan Zoodsma, Rients Zoodsma, Klaske Zoodsma en Anna Zoodsma.
Sietse overlijdt op 22 februari 1982 te Wieringerwerf op 77-jarige leeftijd. Hij is begraven op 26 februari
1982 te Middenmeer.
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2.Simon Zoodsma, geb. op 26 juni 1906 te Minnertsga. Simon overlijdt op 27 november 1906, 154 dagen
jong.
3.Simon Zoodsma, geboren 3 oktober 1907 te Minnertsga. Hij trouwt als hij 19 jaar is op 21 mei 1927 te
Wonseradeel met Hendrikje Westendorp. Hendrikje is dan dienstbode en geboren op 16 november 1907
te Makkum als dochter van Douwe Westendorp (vrachtrijder) en Sijtske Nauta. Kinderen: Klaske
Zoodsma, Douwe Zoodsma, Sietske Zoodsma, Jan Zoodsma, Saakje Zoodsma, Afke Zoodsma, Geertje
Zoodsma, Grietje Zoodsma. Simon is van beroep landarbeider en veeverzorger. Hij overlijdt op 23
oktober 1986 te Haringen op 79-jarige leeftijd en wordt op 27 oktober 1986 begraven in Minnertsga. Zijn
vrouw Hendrikje overlijdt 16 november 1991 te Franeker op 84-jarige leeftijd en wordt op 20 november
1991 te Minnertsga begraven.
4. Geertje Zoodsma, geboren 10 januari 1909 te Minnertsga. Als ze 20 jaar is trouwt ze op 31 juli 1929
(verjaardag van haar man) te Wonseradeel met Jan Bakker, die op 31 juli 1902 geboren is te Makkum als
zoon van Bauke Bakker (veehouder in Ferwoude) en Hinke Alkema. Kinderen: Bauke Bakker, Klaske
Bakker, Hennie Bakker, Jonni (?) Bakker, Jan Bakker.
Het beroep van Jan was kommies rijksbelasting, werkzaam te Coevorden.
5. Sytske Zoodsma, geboren 25 april 1910 te Minnertsga. Ze trouwt met Bauke de Ringh. Bauke is
geboren als zoon van Wiebe Baukes de Ringh en Baukje de Witte op 15 maart 1909 te Gaast. Zijn beroep
is onderwijzer, werkzaam te IJtens. Na 1945 ging het gezin wonen in Den Helder. Bauke overlijdt als hij
51 jaar is op 3 juli 1960 te Den Helder. Sietske hertrouwt met Johannes A. Pols. Sietske overlijdt op 28
februari 1989 op 78-jarige leeftijd te Sneek. Ze ligt begraven op de Alg. begraafplaats in Den Helder.
Kinderen: Baukje de Ringh, Klaske de Ringh, Sietske-Afke de Ringh, Jetje-Grietje de Ringh.
6. Andries Zoodsma, geb. 4 augustus 1911 te Minnertsga. Andries trouwt op 28 april 1937 te
Wonseradeel met Jantje Bakker. Jantje is geboren op 29 december 1910 te Ferwoude als dochter van
Durk Bakker (melkvaarder) en Lijkeltje Haisma. Het beroep van Andries is hulpcommies direkte
belastingen. Na een huwelijk van 39 jaar scheiden ze op 7 maart 1977. Andries overlijdt op 10 december
1991 te Minnertsga, waar hij op 14 december werd begraven. Hij is 80 jaar oud geworden. Kind: Jan
Zoodsma.
7. Aafke Zoodsma, geboren op 3 mei 1915. Ze overlijdt op 14 mei 1915, 11 dagen jong.
8. Jan Zoodsma, geboren op 29 juli 1917 te Minnertsga. Wanneer hij 29 jaar is trouwt hij te Barradeel
met Gatske Meijer, die dan 26 jaar oud is, geboren op 17 juni 1920 te Dronrijp als dochter van Lieuwe
Meijer (veekoopman) en Hendrikje Grond. Het beroep van Jan is kruidenier en drogist. Jan overlijdt op
een leeftijd van 82 jaar op 19 november 1999 te Bolsward, waar hij op 24 november werd begraven.
Kinderen: Hendrikje Zoodsma en Jan Zoodsma.
9. Aafke Zoodsma, geboren op 4 juli 1919 te Cornwerd. Ze trouwt als ze 18 jaar op 12 maart 1938 te
Barradeel met Willem Meijer. Willem is een zoon van Lieuwe Meijer en Hendrikje Grond en geboren op
29 oktober 1917 te Minnertsga. Het beroep van Willem was arbeider en pluimveehouder. Lange tijd
wonen ze aan de Hermanawei te Minnertsga. Aafke overlijdt als ze 60 jaar is op 8 oktober 1979. Willem
overlijdt op 73-jarige leeftijd op 24 april 1991 te Leeuwarden en wordt begraven te Minnertsga op 27
april dat jaar.
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Kinderen: a. Klaske Meijer, b. Hendrikje Meijer, c. Lieuwe Meijer, d. Lolkje Meijer, e. Jan Meijer (jong
overleden), f. Geertje Meijer, g. Jan Meijer, h. Sjoke Meijer.
10. Sipke Zoodsma, geboren op 7 november 1921 te Cornwerd op de boerderij “De Eenhoorn”. Hij
trouwt op 20 september 1945 met Gerritje Eeke Faber. Gerrie is een dochter van Cornelis Faber (politieagent) en Trijntje Zoodsma en geboren op 4 juli 1924 te Den Haag. Het beroep van Sipke is
landbouwer/veehouder.
Kinderen: a. Trijntje (Tineke) Zoodsma, geboren 12 september 1946 te Minnertsga, b. Jan Cornelis
Zoodsma, geboren 22 september 1948 te Minnertsga, c. Klaske Zoodsma, geboren 16 augustus 1952 te
Minnertsga.

Veel gegevens over de familie Zoodsma heb ik van Sipke (Jans) Zoodsma uit Minnertsga en Gerrit
Bouma uit Metselawier, getrouwd met Gelly Zoodsma.

******

Generatie VI 37 (familie Faber)
Jacobje (Japke) Helder, geboren 21 december 1883, dochter van Simon en Geertje. Ze trouwt op 23 mei
1908 met Haring Faber. Haring is geboren op 9 februari 1882 te Minnertsga. Haring is arbeider van
beroep. Later gardenier. Ze krijgen één kind:
1. Hans Faber, geboren op 22 april 1911. Hans trouwt met Sietske Sijbesma. Hans werkt o.a. bij boer
Kalma.
Kinderen: a. Maaike Jacobje Faber, b. Jacobje Faber, c. Haring Faber, d. Anne Faber.
Japke Helder overlijdt op 12 februari 1936, 52 jaar.
Haring Faber overlijdt op 15 januari 1950, 68 jaar oud.
******

Generatie VI 39 (familie Helder)
Jan Helder, geboren 26 september (?) 1887. Hij trouwt met Rinske Blanksma op 8 juli 1911. Rinske is
geboren op 27 augustus 1887 te Minnertsga. Jan is timmerman op de Voorstraat
(Meinardswei, nu showroom van Bosma) in Minnertsga. Ze krijgen de volgende kinderen:
1. Levenloos geboren kind, geboren op 19 mei 1912.
2. Janke Helder, geboren 14 october 1913 te Minnertsga. Ze trouwt op 13 mei 1937 met Wieger Deinum.
Wieger en Janke krijgen acht kinderen: Bauke-Jan Deinum, geboren 25 maart 1938; Jan Deinum,
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geboren 12 november 1939; Hendrik Deinum, geboren 15 januari 1943; Simon-Theodoor Deinum,
geboren 14 januari 1945; Thomas Wieger Deinum, geboren 9 september 1946; Johan Deinum; Leonard
Jacobus Deinum; René Richard Deinum.
3. Simontje Helder, geboren op 10 maart 1917 te Minnertsga. Ze trouwt op 31 januari 1940 met
Frederick Bisschop (overl. 27 januari 1980). Kinderen: Renske Bisschop, geboren op 31 mei 1942 en Anne
Bisschop, geboren op 24 maart 1947.
4. Simon Helder, geboren op 6 augustus 1921 te Minnertsga. Hij trouwt op 9 juli 1946 met Akke
Joostema, dochter van Abraham Joostema en Sijke Westerhuis. Ze wonen vanaf hun trouwen bij de
timmerzaak van zijn vader. Eerst voor en na vijf jaar naar achteren. In 1960 verhuizen ze naar
Vroomshoop. Kinderen: Sijke Geertje Helder, geboren 23 april 1947 (overl. 13 februari 1988); Rinske
Helder, geboren 13 december 1948; Neeltje Helder, geboren 23 maart 1952; Jan Helder, geboren 15
oktober 1955; Abraham Johannes Helder, geboren 1958; Sytse Helder, geboren 10 mei 1960. Simon
Helder overlijdt op 13 juni 1993, leeftijd 71 jaar.

Veel gegevens over deze familietak heb ik van Akke Joostema, weduwe van Simon Helder, uit
Vroomshoop.

Generatie VI 40 (familie Helder)
Jacob Helder, geboren 6 mei 1890. Op 6 januari 1917 vertrekt hij naar Nijmegen. Dit zal wel te maken
hebben met de mobilisatie tijdens de eerste Wereldoorlog. Hij trouwt op 18 januari 1919 met Namkje de
Vries. Namkje is geboren op 4 november 1893 als dochter van Willems de Vries en Berber Tuinhof. Ze
wonen o.a. in Workum en Sneek, waar Jacob veldwachter cq. politieman was. In 1926 verhuizen ze naar
Balk. Ook hier heeft Jacob het beroep van politie-agent. Jacob overlijdt op 16 november 1972 te Balk, op
de leeftijd van 82 jaar. Zijn vrouw Namkje overlijdt op 27 januari 1976 in het ziekenhuis te Sneek. Ze is
dan ook 82 jaar.
Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren:
1. Simon Helder, geboren op 8 mei 1920 te Workum. Op 22 november 1951 trouwt Simon met IJbeltje
Bosma. IJbeltje is geboren op 13 augustus 1923 in Wijckel als een dochter van Fouke Bosma en Jantje
Boersma. Simon is eerst werkzaam in Balk als gemeenteambtenaar (op het gemeentehuis). Na hun
trouwen zijn ze in Smilde gaan wonen. Ook hier had hij een baan op het gemeentehuis. In hun latere
levensjaren zijn ze wegens gezondheidsredenen van IJbeltje nog verhuisd naar Drachten, naar een
bejaardenflat. Hier zijn ze beiden overleden. Simon overleed op 9 mei 1988, één dag na zijn 68ste
verjaardag. IJbeltje overleed vijf jaar na haar man op 31 december 1993. Ze was toen 70 jaar. Uit het
huwelijk van Simon en IJbeltje werden drie kinderen geboren:
a. Jacob-Willem Helder (Jaap), geboren op 28 oktober 1952 te Assen. Jaap heeft eerst gewerkt als
plantsoenwerker en is nu werkzaam als onderhoudsman van tennisbanen in Assen, waar hij ook woont.
Jaap heeft twee zonen.
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b. Jantje (Jannie) Helder, geboren op 17 december 1953 te Smilde. Jannie heeft gewerkt als
dierenartsassistente en is nu huisvrouw, wonende te Stiens. Ze heeft twee kinderen, een dochter en een
zoon.
c. Namkje (Namkje) Helder, geboren op 17 december 1960 te Smilde. Nanny heeft eerst gewerkt als
bankemployé in Assen. Ze is getrouwd en woonachtig in Velp. Nanny heeft een winkel in woon- en
tuindecoratie.
*
2. Willem Helder, geboren op 6 april 1926 te Balk. Hij trouwt met Gezina (Ina) Berghuis. Ina is een
dochter van Jan Berghuis en Grietje Smit. Ze is geboren op 19 maart 1927 te Den Andel. Het beroep van
Willem is leraar (o.a. Wiskunde en Duits). Ze wonen eerst in Lemmer en daarna in Luinjeberd. In 1960
verhuizen ze naar Nijkerk. Willem en Ina krijgen vier kinderen:
a. Grietje (Margriet) Helder, geboren op 29 maart 1954 te Lemmer.
b. Jacob Simon (Jaap) Helder, geboren op 25 juli 1955 te Sneek (ziekenhuis).
c. Janet Hilda (Janet) Helder, geboren 30 september 1961 te Nijkerk.
d. Willem Johannes (Wim) Helder, geboren op 11 september 1967 te Nijkerk.

Deze gegevens heb ik van Jannie Helder uit Stiens en van Willem Helder uit Nijkerk.

******

GENERATIE V 9 (Heldertak – 2)
Jelle Jans Helder, geboren op 28 october 1850 te Minnertsga, zoon van Jan en Mettje. Hij trouwt op 24
december 1875 met Fogeltje Dirks Renzema. Fogeltje is geboren op 2 oktober 1857 te Anjum. Bij het
trouwen is Jelle wagenmakersknecht van beroep.

Jelle en Fogeltje krijgen de volgende kinderen:

VI 41 Klaaske Helder, 8 mei 1876

VI 42 Mettje Helder, geboren 14 juni 1877; overleden 4 mei 1893, 15 jaar.

VI 43 Dirkje Helder, geboren 12 oktober 1879, overleden 19 november 1884, 5 jaar jong.
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VI 44 Jan Helder, geboren 20 maart 1881.

VI 45 Dirk Helder, geboren 27 april 1885.

VI 46 Simon Helder, geboren 10 april 1889

VI 47 Mettje Helder, geboren 4 oktober 1895. Ze overlijdt op 28 november 1895.

Jelle Jans Helder overlijdt op 18 maart 1906, leeftijd 55 jaar.
Fogeltje, zijn vrouw, vertrekt naar Noord Amerika op 27 maart 1914. Ze is dan 56 jaar. Waarschijnlijk zal
ze wel bij één van haar kinderen zijn gaan wonen (Klaaske of Simon). Ze overlijdt ook in Amerika.

******

Generatie VI 41
Klaaske Helder. Ze trouwt op 6 juni 1896 met Alardus Nicolai. Ze krijgen minstens vier kinderen: 1.
Fogeltje Nicolai, geboren 8 december 1896 (gem. Barradeel); 2. Sietske Nicolai, geboren 28 oktober
1898 (Haringen); 3. Dirkje Nicolai, geboren 10 juni 1900 (gem. Barradeel); 4. Naentske Nicolai, geboren 7
mei 1902 (gem. het Bildt).
Ze verhuizen naar Noord Amerika. Klaaske overlijdt te Grand Rapids.

*****

Generatie VI 44
Jan Helder, geboren op 20 maart 1881, zoon van Jelle en Fogeltje, beroep timmerman. Hij trouwt met
Jetske Heerkes Ozinga. Jetske vestigt zich in Minnertsga op 29 mei 1907 vanuit Berlikum. Ze is geboren
op 9 augustus 1881. Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren:
1. Eva Helder, geboren op 19 augustus 1910 te Minnertsga. Ze trouwt met Hendrik de Vries en krijgen
vier kinderen: Jetty de Vries (trouwt met Simon Heida), Henk de Vries (wonend in Hoogeveen), Jan
de Vries (trouwt met T. Boomsma, woonachtig in Wolvega), Hilly de Vries (trouwt met J. Booy, ze
wonen in Wolvega). Eva overlijdt in 1983. Hendrik overlijdt in het jaar 1987.
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Jetske overlijdt na een huwelijksperiode van 3 jaar. Jan hertrouwt met Jantje Knol. Jantje is geboren op
10 maart 1880 te Minnertsga. Ze vestigt zich bij Jan Helder op 1 april 1914 (trouwdatum). Uit het
huwelijk van Jan en Jantsje wordt nog een zoon geboren:
2. Jelle, geboren op 7 maart 1919 te Minnertsga. Zijn beroep is leraar. Hij trouwt op 14 maart 1947 met
Jacoba E.H. de Vries, geboren 29 april 1921. Ze wonen tegenwoordig in Leiden. Uit dit huwelijk
worden drie kinderen geboren: a. Suzan Helder, geboren 30 augustus 1949 (Ze trouwt met Jan Saaf,
hebben twee kinderen (Marieke en Jelle Jan) en wonen in Breukelen. B. Jantien Helder, geboren op
27 juni 1952 (Ze trouwt met Jacques Guégan, hebben drie kinderen en wonen in Parijs). C. Henny
Helder, geboren 22 juni 1954 (Ze trouwt met Hans Toornstra, hebben drie kinderen en wonen in
Delft).

Gegevens over generatie VI 44 heb ik van Jelle Helder uit Leiden

*****

Generatie VI 45
Dirk Helder, geboren op 27 april 1885, zoon van Jelle en Fogeltje. Zijn beroep is timmerman. Ze wonen
op de Hege Buorren, evenals zijn broer Jan. Hij trouwt op 4 februari 1911 met Jantje Glazema. Jantje is
geboren op 25 februari 1887 te Hylaard.
Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren:
1. Hijke Helder, geboren 18 maart 1915 te Minnertsga. Ze blijft ongehuwd. Hijke overlijdt op 7 januari
1994, 78 jaar oud. De laatste jaren van haar leven woonde ze in de P.B. Winsemiusstrjitte te Minnertsga.
2. Fogeltje Helder, geboren op 22 mei 1921 te Minnertsga. Ze blijft ongehuwd en overlijdt in 1975.
Dirk Helder overlijdt in 1946.

******
Generatie VI 46
Simon Helder, geboren 10 april 1889 te Minnertsga, zoon van Jelle en Fogeltje. Op 16 april 1913 vertrekt
hij naar Noord-Amerika. Hij trouwt en krijgt twee kinderen: Jelle (George) Helder en Rena Helder.

******

GENERATIE V 10 (De Jensma-tak)
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Wietske Jans Helder, geboren op 3 augustus 1856 te Minnertsga, dochter van Jan en Mettje. Voor haar
trouwen is ze werkzaam als dienstmeid in verschillende dorpen. Wijtske komt op 15 december 1877
weer in Minnertsga wonen vanuit Sint Jacobiparochie. Het volgende jaar op 28 october 1978 vertrekt ze
naar Menaldum. Ze trouwt op 15 mei 1880 met Goffe Kornelis Jensma. Goffe is geboren op 14 mei 1854
te Minnertsga. Goffe is arbeider van beroep. Ze wonen in Minnertsga.
Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
VI 47 Kornelis Jensma, geboren op 5 april 1881 te Minnertsga.
VI 48 Jan Jensma, geboren op 27 januari 1883 te Minnertsga
VI 49 Metje Jensma, geboren op 2 april 1885 te Minnertsga
VI 50 Klaaske Jensma, geboren op 21 september 1887 te Minnertsga
VI 51 Nieskje Jensma, geboren op 19 april 1890 te Minnertsga
VI 52 Simon Jensma, geboren op 12 mei 1892 te Minnertsga
VI 53 Johannes Jensma, geboren op 11 november 1895 te Minnertsga

Wietske Jans Helder overlijdt op 12 april 1931, leeftijd 74 jaar.
Goffe Kornelis Jensma overlijdt te Leeuwarden op 16 augustus 1937 als gevolg van een ongeluk met een
trambus op de dag van de PC-kaatspartij. De trambus raakt in de sloot en Goffe wordt vertrapt. Hij
sterft 14 dagen later. Goffe is dan 83 jaar.
******

Generatie VI 47
Kornelis G. Jensma, geboren op 5 april 1881 te Minnertsga. Hij trouwt op 18 april 1912 te WestDongeradeel met Trijntje Jacobus Scheffer. Trijntje is geboren te Beetgum op 23 juli 1884. Het beroep
van Kornelis is kleermaker in Ternaard. Kornelis overlijdt op 30 november 1918, leeftijd 37 jaar. Na het
overlijden van haar man hertrouwt Trijntje met Gerrit Draisma. Gerrit is geboren op 26 april 1879 te
Sneek en een zoon van Hibbe Draisma en Trijntje Pronk. Ze emigreren omstreeks 1920 naar Amerika.
Uit het huwelijk van Kornelis en Trijntje worden drie kinderen geboren:
1. Gerritje Jensma, geboren op 12 april 1913 te Ternaard. Ze overlijdt zeven maanden later op 21
november 1913.
2. Goffe Jensma, geboren 15 juli 1914 te Ternaard. Als hij zes jaar is vertrekt hij met Gerrit en Trijntje
naar de USA, waar hij een bestaan heeft opgebouwd als Chiropractic Physician (specialist in
ruggegraadsafwijkingen). Hij woont in Glen Rock, New Jersey. Hij trouwt te Prospect Rock, New Jersey,
op 12 juni 1944 met Jemima (Jean) K. van Reken, geboren te Clifton, NJ op 10 maart 1928, dochter van
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Henry van Reken en Louise de Waal. Goffe neemt deel aan de oorlog in Europa en raakt in 1945 gewond
en wordt daarna in staat gesteld te studeren. Goffe scheidt van Jean en hertrouwt te Wyehoff, NJ op 18
november 1972 met Mary Elisabeth Hillmann, geboren te Midland Park, NJ op 17 april 1936 als dochter
van Bernard Hillmann en Mildred Ackerman.
Uit het huwelijk van Goffe en Jean wordt een dochter geboren: Jeanne Lou Jensma, geboren te
Milkankee op 31 juli 1950. Jeanne is zendelinge in Brazilië.
3. Jacobus Jensma, geboren te Ternaard op 13 januari 1916. Jacobus overlijdt na 1 jaar geleefd te hebben
op 5 februari 1917.
Trijntje Scheffer overlijdt te Haledon, New Jersey, op 15 nov. 1962, leeftijd 78 jaar.
Gerrit Draisma overlijdt te Haledon omstreeks 1960.
******

Generatie VI 48
Jan G. Jensma, geboren op 27 januari 1883 te Minnertsga. Zijn beroep is gardenier. Hij trouwt te
Barradeel met Fetje Oepkes Marra. Fetje is een dochter van Oepke Marra en Antje Reinalda en geboren
te Firdgum op 24 maart 1884. Nadat ze drie kinderen hebben gekregen overlijdt Fetje 3 april 1918 te
Minnertsga op 32 jarige leeftijd. Jan hertrouwt een jaar later met Jantje Jacobs Stapert. Jantje is een
dochter van Jacob Stapert en Tettje Tuinhof, geboren op 25 november 1882 te Tzummarum.
Uit het huwelijk van Jan en Fetje worden drie kinderen geboren:
1. Goffe Jensma, geboren te Minnertsga op 12 maart 1909. Hij is verlader bij de ZPC. Goffe trouwt op 4
november 1939 in de gemeente Barradeel met Wytske de Jong. Wytske is geboren te Minnertsga op18
februari 1915 als dochter van Willem de Jong en Hendrikje de Bruin. Uit dit huwelijk worden drie
kinderen geboren:
a. Jan Jensma, geboren op 4 april 1941 te Minnertsga. Zijn beroep is buschauffeur. Hij trouwt op 24
februari 1966 met Hielkje de Boer. Hielkje is geboren te Berlikum op 6 juni 1943, dochter van Aede de
Boer en Gaatske Miedema. Kinderen: Gerda, Winda en Goffe. Ze wonen in Minnertsga.
b. Willem Jensma, geboren op 21 augustus 1943 te Minnertsga. Hij overlijdt twee maanden later op 21
oktober 1943.
c. Hendrika Jensma, geboren te Minnertsga op 4 mei 1946. Ze trouwt op 28 april 1968 met Jan Weijer.
Jan is geboren te Berlikum op 7 september 1944 als zoon van Jacob Weijer en Jisseltje Huging. Het
beroep van Jan is landbouwer. Ze krijgen drie kinderen: Winnie, Siska en Miranda.

2. Oepke Jensma, geboren te Minnertsga op 9 juli 1914. Beroep buschauffeur. Hij trouwt in de gem.
Barradeel op 6 juni 1940 met Hendrika Prikken, geboren te Wolvega op 1 mei 1919 als dochter van Roel
Prikken en Antje Beenen. Ze wonen in Minnertsga. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren:
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a. Jikke Jensma, geboren te Minnertsga op 19 oktober 1941. Ze trouwt met Sije Smidts op 21 december
1961. Sije is geboren op 5 maart 1938 te Minnertsga, zoon van Arjen Smidts en Antje Boomsma. Het
beroep van Sije is postbode. Ze wonen in Minnertsga. Ze krijgen 3 kinderen: Hendrika, Anja en Silvia
b. Jan Jensma, geboren te Minnertsga op 2 juni 1945. Hij trouwt op 19 april 1968 met Anna Feenstra.
Anna is geboren op 12 juli 1945 te Sexbierum, dochter van Jacobus Feenstra en Grietje Winsemius. Ze
wonen in Minnertsga. Ze krijgen 2 kinderen: Epko en Jacob.
c. Fettje Jensma, geboren op 4 juni 1952 te Minnertsga. Ze trouwt op 18 oktober 1973 met Fokke
Haarsma. Fokke is geboren op 30 juli 1951 te Oosterbierum en een zoon van Gysbert Haarsma en Grietje
Dam. Beroep: schilder. Ze krijgen 4 kinderen: Erika, Gert, Johan en Marinus. Ze wonen op Terschelling.

3. Kornelis Jensma, geboren te Minnertsga op 25 augustus 1916. Na vier maanden te hebben geleefd
overlijdt Kornelis op 29 december 1916.

Uit het huwelijk van Jan en Jantsje wordt nog een dochter geboren:
4. Tettje Jensma, geboren op 9 februari 1922 te Minnertsga. Ze trouwt op 13 november 1947 met Sjoerd
Boersma. Sjoerd is geboren in Nijega (Sm.) op 10 mei 1917 als zoon van Tjitze Boersma en Wietske de
Jong.

Jan G. Jensma overlijdt op 21 januari 1951, 67 jaar oud.
Jantsje J. Stapert overlijdt op 18 april 1976, leeftijd 93 jaar.

******

Generatie VI 49
Metje G. Jensma, geboren op 2 april 1885 te Minnertsga. Ze trouwt op 19 maart 1910 met Sytse Sytses
Elsinga. Sytse is geboren op 26 januari 1883 te Minnertsga als zoon van Sytse Elsinga en Simontje
Douma. Van beroep is Sytse gardenier. Ze krijgen twee kinderen:
1. Wietske Elsinga, woonachtig in Hallum.
2. Sytse Elsinga, woonachtig in Amerika.
Metje Jensma overlijdt op 15 mei 1933, leeftijd 48 jaar.
Sytse Elsinga overlijdt te Hallum op 9 augustus 1968, leeftijd 85 jaar.

******

41

Generatie VI 50
Klaaske G. Jensma, geboren te Minnertsga op 21 september 1887 te Minnertsga. Ze trouwt op 25 mei
1912 te Barradeel met Sytse Gerrits Elsinga. Sytse is geboren te Minnertsga op 26 januari 1888 als zoon
van Gerrit Elsinga en Maartje Kingma. Het beroep van Sytse is gardenier en verlader bij de ZPC. Ze
woonden eerst op de Tilledyk nummer 1(waar nu fam. J.E. de Vries woont). Ze hadden daar een winkel
van (sinkel) potten en pannen. Daarna verhuisden ze naar, wat nu is, Stasjonstrjitte nummer 2. Klaaske
overlijdt op 9 november 1966. Ze is dan 79 jaar. Sytse overlijdt op 14 april 1981 op de leeftijd van 93 jaar.
Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren:
1. Gerrit Elsinga, geboren op 1 juni 1918 te Minnertsga. Hij trouwt op 23 september 1943 met Klaasje
Leicht. Gerrit was districthoofd bij de ZPC in Emmeloord. Gerrit overlijdt op 17 februari 1972 te
Emmeloord. Hij is dan 53 jaar. Gerrit en Klaasje krijgen één dochter: Liesbeth Elsinga, geboren op 14 mei
1947

2. Goffe Elsinga, geboren op 3 oktober 1923 te Minnertsga. Hij trouwt op 23 augustus 1951 met Anne
(Annie) Tuinhof. Het beroep van Goffe was gardenier. Het grootste deel van hun leven wonen ze in
Minnertsga. Later verhuizen ze naar Wier, waar Annie nu nog woont. Goffe Elsinga overlijdt op 11
oktober 1989 te Leeuwarden. Hij is dan 66 jaar. Goffe en Annie krijgen drie kinderen:
a. Marie Elsinga, geboren op 29 oktober 1952
b. Sytse Elsinga, geboren op 16 oktober 1954
c. Klaske Elsinga, geboren op 15 december 1961

3. Tjerk Elsinga, geboren op 27 september 1926. Hij trouwt op 18 september 1951 met Grietje Zwart. Het
beroep van Tjerk was gardenier. Tjerk overlijdt op 26 juni 1985. Hij is dan 58 jaar. Griet woont in
Minnertsga. Tjerk en Griet krijgen vier kinderen:
a. Sipkje Elsinga, geboren op 30 september 1952
b. Klaske Elsinga, geboren 17 mei 1954
c. Lucie Elsinga, geboren 19 januari 1960
d. Sytse Elsinga, geboren 15 februari 1967
Generatie VI 51
Nieskje G. Jensma, geboren op 19 april 1890 te Minnertsga. Ze trouwt in Barradeel op 24 mei 1913 met
Herke Pieters Meersma. Herke is geboren op 20 december 1890 en een zoon van Pieter Meersma en
Trijntje van der Wal. Ze krijgen 5 kinderen:
1. Wietske Meersma
2. Pieter Meersma
3. Goffe Meersma, overl. 28 januari 1934, 16 jaar oud.
4. Tine Meersma
5. Mettje Meersma
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Nieskje Jensma overlijdt te Sint Annaparochie op 6 maart 1978, leeftijd 79 jaar.
******

Generatie VI 52
Simon Goffes Jensma, geboren te Minnertsga op 12 mei 1892. Hij trouwt te Barradeel op 27 mei 1920
met Klaaske Boukes Haarsma. Klaaske is geboren op 20 juli 1893 te Berlikum als dochter van Bouke
Haarsma en Dirkje Koopmans. Het beroep van Simon is gardenier.
Simon en Klaaske krijgen drie kinderen:
1. Goffe S. Jensma, geboren op 15 december 1921. Hij trouwt te Menaldumadeel op 23 augustus 1951
met Reintje Hoekstra. Reintje is geboren te Berlikum op 13 april 1925 en dochter van Anne Hoekstra en
Trijntje Leijen. Het beroep van Goffe is timmerman. Kinderen: Simon Jensma, geboren 15 okt. 1952 te
Minnertsga; Trijntje Jensma, geboren te Minnertsga op 8 januari 1954; Anne Jelle Jensma, geboren te
Minnertsga op 13 okt. 1955; Klaaske Jensma, geboren te M'ga op 3 april 1958 en Kornelis (Cor) Jensma,
geboren op 13 december 1960 te Minnertsga
2. Dirkje S. Jensma, geboren op 8 december 1924 te Minnertsga. Ze trouwt te Barradeel op 5 augustus
1952 met Ype van der Heide. Ype is geboren te Ternaard op 8 maart 1924 als zoon van Jan van der Heide
en Klaaske de Haan. Zijn beroep is koffiebrander te Joure. Ype overlijdt op 2 februari 1987.
3. Kornelis S. Jensma, geboren op 3 januari 1931. Hij trouwt op 17 januari 1962 te Menaldumadeel met
Teatske Miedema. Teatske is een dochter van Meinte Miedema en A. de Vries en geboren op 25 juni
1934 te Rijperkerk. Het beroep van Kornelis is metaalbewerker. Kinderen: Simon Jensma, geboren 16
oktober 1962 te Minnertsga en Meinte Jensma, geboren op 5 maart 1965 te Minnertsga. Kornelis
overlijdt op 14 september 1987. Teatske woont nog in Minnertsga.

Simon Goffes Jensma overlijdt op 11 oktober 1945 te Leeuwarden, leeftijd 53 jaar.
******

Generatie VI 53
Johannes Goffes Jensma, geboren te Minnertsga op 11 november 1895. Hij trouwt op 3 juni 1920 met
Jiskje Sybrens de Vries. Jiskje is geboren op 6 februari 1897 te Minnertsga als dochter van Sybren de
Vries en Pietje van der Leij. Het beroep van Johannes is arbeider en winkelier. Johannes G. Jensma
overlijdt op 10 september 1959, 63 jaar.
Johannes en Jiskje krijgen twee kinderen:
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1. Goffe Jensma, geboren op 20 juli 1921 te Minnertsga. Beroep: kapper/winkelier. Hij trouwt te
Barradeel op 12 juni 1947 met Gepkje Posthumus. Gepkje is geboren te Minnertsga op 17 juni 1923 als
dochter van Albert Posthumus en Hendrikje Faber. Kinderen:
a. Hendrikje Jensma, geboren op 11 mei 1948 te Minnertsga
b. Johannes Jensma, geboren op 1 augustus 1950 te Minnertsga
c. Jiskje Jensma, geboren op 10 november 1954 te Minnertsga
d. Albert Jensma, geboren op 22 januari 1957 te Minnertsga
Gepkje overlijdt te Leeuwarden op 22 september 1976.
*
2. Pietje Jensma, geboren op 2 juli 1929 te Minnertsga. Ze trouwt te Barradeel op 23 juli 1953 met Sytse
Pleun Hengst, geboren te Blija op 17 december 1926 als zoon van Johannes Hengst en Sijke de Witte.
Het beroep van Pleun is winkelier. Ze wonen in Minnertsga. Pleun en Pietje krijgen vier kinderen:
a. Jiskje (Jikke) Hengst, geboren 7 september 1954
b. Sijke Hengst, geboren 4 mei 1956
c. Johanna (Joke) Hengst, geboren 14 maart 1959
d. Johannes Hengst, geboren 29 juni 1962.

******
De meeste gegevens van de familie Jensma komen uit het Jensma-boek, dat al eerder is
uitgebracht, volgens mij samengesteld door Goffe (Kornelis) Jensma. De gegevens (o.a. overlijden)
zijn daarna niet verder uitgewerkt.

******

GENERATIE IV 4
Dooitse Symons Helder, geboren op 12 juli 1818 te Minnertsga als zoon van Symon Dooitses Helder en
Klaaske Jans Kolm. Bij de volkstelling van 1840 woont Dooitse met zijn moeder Klaaske op de Tilledyk,
nummer 66a. Ook woont het gezin van Gosse Steins Goslinga (schoenmakersknecht) in dit huis. In
verband met zijn huwelijk vraagt hij op 27 april 1850 zijn papieren op betreffende de Nationale Militie.
Hieruit blijkt dat Dooitse bij de nat. mil. loting in 1837 nummer 18 had. Hij heeft gediend bij de 18de
Infanterie 1839. Na vijf jaar gediend te hebben werd hij naar behoren uit dienst ontslagen (vijf jaar dienst
was in die tijd normaal). Hij trouwt op 18 mei 1850 met Rinske Baukes van der Leest. Rinske is geboren
op 18 augustus 1816 als dochter van Bauke Baukes van der Leest en Gepje Klaases. Voor haar trouwen
woont ze in Sint Annaparochie. Rinske komt uit een schoenmakersfamilie: haar grootvader en
overgrootvader waren meester-schoenmakers in Sint Annaparochie. Vandaar ook de familienaam: Van
der Leest. Tijdens hun huwelijk wonen Dooitse en Rinske in Firdgum en Tzummarum. Dooitse is
arbeider van beroep.
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Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren:
V 11. Gepke Dooitses Helder, geboren 13 februari 1851. Ze overlijdt op 20 februari (aangifte) 1871. Uit
overlevering wordt verteld dat er een meisje in de familie is geweest, dat op 20-jarige leeftijd is
verdronken, terwijl ze in verwachting was. Dit kan niet anders dan deze Gepke zijn geweest.
V 12. Klaaske Dooitses Helder, geboren 7 oktober 1855 te Tzummarum.
V 13. Simon Dooitses Helder, geboren 4 februari 1857.
Dooitse Symons Helder overlijdt op 30 maart 1860 te Tzummarum. Hij is dan 41 jaar
Rinske Baukes van der Leest overlijdt op 19 juni 1890 te Tzummarum. Ze is dan 73 jaar.
******

GENERATIE V 12 (de Zwart-tak)
Klaaske Dooitses Helder, geboren op 7 oktober 1855 te Tzummarum als dochter van Dooitse en Rinske.
Ze trouwt als ze 20 jaar is op 6 juli 1876 met Tjeerd Ruurds Zwart. Tjeerd is geboren op 19 april 1853 te
Hallum, zoon van Ruurd Pieters Zwart en Sijke Tjeerds Gelders. Tjeerd was twaalf jaar oud toen hij zijn
vader moest missen. Uit overlevering wordt verteld dat zijn vader, Ruurd Zwart, is verdronken in
februari 1866 in de vaart bij de molen in Hallum, waar hij werkte De moeders waren wel bij de
huwelijksvoltrekking aanwezig. Door hun behoeftige omstandigheden konden Tjeerd en Klaaske de
kosten niet betalen, die vallen op de stukken, die zij nodig hadden tot het doen voltrekken van hun
huwelijk; maar dit was in die tijd niet ongewoon. Ook moesten zij een verklaring van onvermogen
aanvragen. Dit staat dan ook op de benodigde formulieren te lezen. Deze waren dan "vrij van zegel".
Deze kosten zijn te beschouwen als een soort leges. Te lezen is dat Tjeerd ook niet kon schrijven maar
dit was in die tijd ook niet abnormaal. Hieruit is op te maken dat hij niet geregeld naar de lagere school
is gegaan en dat hij al vroeg moest werken. Als hij bij een geboorte zijn kinderen aangeeft op het
gemeentehuis staat zijn handtekening dan ook niet onder de geboorte-akte. Het beroep van Tjeerd was
veldarbeider, op het Bildt wel werkman genoemd. Verder nam hij wel werk aan om sloten te hekkelen.
Het gezin woont eerst in Tzummarum. In december 1889 verhuizen ze naar Oosterbierum. Een paar
maanden later, op 12 mei 1890, vestigen ze zich weer in Tzummarum. Een jaar later, op 5 juni 1891,
vertrekken ze naar Sint Jacobiparochie, waar ze wonen tot 13 mei 1895. Het huis stond en staat onder
aan de Armdijk tussen de Westhoek en Firdgum. Vaak kregen de boeren op 12 mei (Alde Maeije,
vervaringsdag) nieuw personeel zodat Tjeerd met zijn gezin om of op die datum vaak verhuisde en van
werkgever wisselde. Na negen jaar in Tzummarum te hebben gewoond, vertrekken ze op 12 mei 1904
naar Klooster Lidlum met hun vijf jongste kinderen: Ruurd, Dooitze, Trijntje, Simon en Pieter. Renske en
Sijke waren al getrouwd en Gepke zal wel ergens dienstmeid zijn geweest en daar dan bij inwoonde.
Voor 1911 vertrekken ze naar Oosterbierum, Tjeerd zijn laatste woonplaats. Nadat hun zoon Pieter op
28 mei 1921 naar Den Haag vertrekt zijn al hun kinderen het huis uit. Twee jaar later overlijdt Tjeerd op
14 september 1923 te Oosterbierum. Hij is dan 70 jaar oud. Waar Tjeerd aan is overleden is niet bekend
maar hij is niet lang ziek geweest want enige dagen voor zijn overlijden stond hij nog te sloothekkelen,
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wordt verteld. Wel had hij toen verscheidene zogenaamde breukbanden om. Enige bezigheden die
Tjeerd ook had tijdens zijn leven was het mollenvangen. Hij stond dan lange tijd met zijn hondje bij een
gat te wachten tot er een mol aankwam. Dit mollenvel kon hij dan verkopen. Verder schoot hij ook wel
op ganzen. Dit was een illegale bezigheid. Tjeerd deed dit dan ook vaak op zondag want dan zaten de
politie-agenten toch in de kerk.
Na het overlijden van Tjeerd blijft Klaaske nog 6 jaar in het huis wonen. Hierna vertrekt ze op 30
november 1929 naar Franeker, Botniasteeg 21. Ze was wat dement en ging daarom naar het
verpleegtehuis, dat daar gevestigt was. Wel "ontsnapte" ze verscheidene keren door over het hek te
klimmen. Ze liep dan naar Oosterbierum terug. Vooral omdat het een zware tijd was tijdens de grote
economische depressie in de jaren 1880 tot 1900 en ze heel wat kinderen groot moest brengen, hebben
ze geen gemakkelijk leven gehad, evenals veel van hun tijdgenoten.
Klaaske overlijdt op 25 juni 1935 te Franeker op 79-jarige leeftijd. Ze kreeg dertien kinderen (en 3
miskramen). Zeven van haar dertien kinderen waren al voor haar overleden, evenals verscheidene van
haar kleinkinderen.
Uit het huwelijk van Tjeerd en Klaaske worden dertien kinderen geboren:
VI 54

Renske Tjeerds Zwart, geboren op 1 mei 1877 te Tzummarum.

VI 55 Ruurd Tjeerds Zwart, geboren op 5 juli 1878 te Tzummarum. Ruurd overlijdt op 12 februari 1879,
oud 7 maanden.
VI 56 Ruurd Tjeerds Zwart, geboren op 8 januari 1880 te Tzummarum. Zijn leven duurt maar 9 dagen.
Hij overlijdt op 17 januari 1880, voormiddag ('s nachts) om 3 uur.
VI 57

Sijke Tjeerds Zwart, geboren op 22 januari 1881 te Tzummarum.

VI 58

Gepke Tjeerds Zwart, geboren op 31 oktober 1883 te Tzummarum.

VI 59 Ruurd Tjeerds Zwart, geboren op 8 januari 1887 te Tzummarum. Dezelfde dag als de vorige
Ruurd. Deze Ruurd overlijdt ook voor zijn eerste verjaardag op 3 januari 1888, ook 's nachts om 3 uur.
VI 60

Ruurd Tjeerds Zwart, geboren op 16 september 1888 te Tzummarum, 's avonds om 9 uur.

VI 61
één.

Dooitze Tjeerds Zwart, geboren op 23 augustus 1891 te Sint Jacobiparochie, 's nachts om half

VI 62

Trijntje Tjeerds Zwart, geboren op 12 juli 1894 te Sint Jacobiparochie.

VI 63 Elisabeth Tjeerds Zwart, geboren op 11 oktober 1895 te Tzummarum, 's morgens om 11 uur.
Ook zij haalt haar eerste verjaardag niet en overlijdt op 8 juni 1896, 's morgens om 9 uur, bijna 9
maanden oud.
VI 64

Simon Tjeerds Zwart, geboren op 30 november 1897, 's middags 3 uur te Tzummarum.

VI 65

Pieter Tjeerds Zwart, geboren op 20 mei 1899, 's avonds om 10 uur te Tzummarum.
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VI 66 Liesbeth Tjeerds Zwart, geboren op 11 juni 1900, 's avonds om 6 uur te Tzummarum. Liesbeth
overlijdt op 9 september 1900, 's middags om 1 uur, 3 maanden oud.
Tjeerd en Klaaske hadden beiden een broer en een zuster.
Renske, Dooitze, Gepke, Simon, Liesbeth zijn genoemd naar resp. de moeder, de vader, de zuster, de
broer en de schoonzuster van Klaaske Helder.
Sijke, Ruurd, Trijntje en Pieter zijn genoemd naar resp. de moeder, de vader, de zuster en broer van
Tjeerd Zwart.
******

Generatie VI 54
Renske Zwart, dochter van Tjeerd en Klaaske, geboren op 1 mei 1877, 's middags om 2 uur, te
Tzummarum. Op 19 mei 1900 trouwt ze met Sijds Dirks Boersma. Sijds is geboren op 7 maart 1873 te
Tzummarum. Hoewel Sijds zijn tweede naam (de naam van zijn vader) Dirk is, staat in de trouwakte dat
dat hij een zoon is van Jan Sijdses Boersma en Aaltje Willems Harkema. Zijn ouders waren toen al
overleden. Van de ouders was alleen Tjeerd, de vader van de bruid, aanwezig. Tjeerd geeft zijn
toestemming tot het aangaan van het huwelijk, evenals zijn vrouw Klaaske, want dit heeft Tjeerd aan
haar gevraagd staat er in de akte. Tjeerd kan niet schrijven, noch tekenen want dit heeft hij niet geleerd,
staat er te lezen. Dat Klaaske niet aanwezig is zal wel in verband staan met haar zwangerschap. Het
kind, hieruit geboren, kwam een maand later ter wereld. Het beroep van Sijds is arbeider, wonende te
Tzummarum. Dat Renske Sijds kende heeft onder andere te maken met het feit, dat Sijds een tijd bij de
oom van Renske, Simon Dooitses Helder, de enige broer van Klaaske, in de kost is geweest. Hoewel het
ook kan zijn, dat hij daar in de kost was omdat hij gescharrel had met Renske. Vroeger zagen ze niet op
één meer of minder in een gezin. Er wordt verteld dat Sijds niet zo'n makkelijk persoon was voor zijn
vrouw. Een uiterlijk kenmerk van Sijds was, dat hij nogal scheel was. Ook was hij vrij muzikaal en mocht
graag op zijn trekharmonica spelen.
Ze woonden de hele tijd in Tzummarum, waar Renske kosteres was van de Gereformeerde kerk,
voordat ze ziek werd. Enige tijd voor 1930 kreeg Renske borstkanker. Na een operatie kon ze moeilijk
haar rechterarm gebruiken zodat ze daarna schreef met haar linkerkhand. Hierdoor schreef ze altijd in
spiegelschrift zodat, als men de brieven, door haar geschreven, wilde lezen, je hiervoor een spiegel
moest gebruiken. (een gedeelte van zo'n brief staat in het boek Zwart op Wit, de fam. Zwart, aanwezig
in het Rijksarchief te Leeuwarden).
Renske en Sijds krijgen geen kinderen. Renske overlijdt op 6 september 1930. Ze was toen 53 jaar. Haar
man Sijds overlijdt op 31 maart 1940, 67 jaar oud.

*******

Generatie VI 57
Sijke Zwart, geboren op 22 januari 1881 te Tzummarum als dochter van Tjeerd en Klaaske. Na de lagere
school te hebben doorlopen, wordt ze dienstmeid en vertrekt als ze 15 jaar is, op 10 juni 1896, naar Sint
Jacobiparochie. In Sint Jacob had ze ook al van haar tiende tot haar veertiende jaar gewoond. Ze wordt
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o.a. dienstmeid in een café in dat dorp. Hier heeft ze haar toekomstige echtgenoot ook getroffen en
leren kennen. Dit was Cornelis (Cees) Vis. Cees is geboren op 16 augustus 1876 te Sint Jacob als zoon
van Arjen Vis en Maartje Winselaar, wonend te Sint Jacob. Als Cees en Sijke op 22 februari 1900 trouwen
zijn alle ouders aanwezig. Bij het zetten van de handtekeningen blijkt dat de vader van de bruid en de
moeder van de bruidegom niet kunnen schrijven.
Het beroep van Cees is werkman. Na het overlijden van zijn vader neemt Cees diens beroep van
doodgraver over en zet hiermee de traditie in de familie voort. Het beroep van doodgraver was al in de
familie sinds zijn overgrootvader Arjen Vis (overl. 1853) er in 1819 mee begon. Cees heeft dit werk
gedaan tot zijn 65ste jaar in 1941. Ze woonden in een huis vlakbij het kerkhof; naast het eerste huis aan
de linkerkant vanaf Mooie Paal. Nadat Cees ophield met werken, kwamen ze te wonen in de
Tramstraat, nu de Jan Petersstraat nr. 1, tegenover de vroegere aardappelbeurs, nu café.
Cees had meerdere bijbaantjes. Zo moest hij de torenklok opwinden en, zoals dat vroeger ging, de
lonten van de gaslantaarns in de straten aansteken. Nog een bijbaantje, dat ook al niet meer bestaat,
was poestertrapper. Hij moest dan zondags tijdens de kerkdienst de pendalen van het orgel intrappen.
Verder was hij mede-oprichter van de muziekgroep Aurora in Sint Jacob, waar hij penningmeester bij
was.
Cees was al vroeg slechthorend. Als de mensen tegen hem begonnen te praten moest hij eerst de hoorn
tevoorschijn halen uit zijn jaszak vandaan en deze tegen zijn oor houden. Hij kreeg omdat hij doof was
en dus de kerkdienst niet meer kon volgen zondags van de dominee altijd diens preek mee naar huis
zodat hij die thuis door kon lezen.
Uit het huwelijk van Cees en Sijke worden vijf kinderen geboren:
1. Arjen Vis, geboren op 5 september 1900. Arjen overlijdt op 5 december 1919. Hij is dan 19 jaar.
2. Klaasje Vis, geboren op 2 juli 1903. Klaasje overlijdt op 11 januari 1927. Ze is dan 23 jaar.
3. Tjeerd Vis, geboren op 7 november 1904. Hij trouwt met Doetje Looijenga. Doetje is geboren op 31
januari 1904. Beroep van Tjeerd is veehouder. Eerst wonen ze in Berlikum, na 1949 op Terschelling, op
de Willem Barendshoeve. Ze krijgen drie kinderen: Arjen Vis, geboren 30 april 1934 te Berlikum; Jan Vis,
geboren op 17 februari 1939 te Berlikum; Cornelis Vis, geboren op 23 juni 1943 te Berlikum. Tjeerd
overlijdt op 20 mei 1972. Doetje overlijdt anderhalf jaar later op 3 september 1973. Hun kinderen wonen
nog op Terschelling.
4. Maartje Vis , geboren op 6 juni 1908. Maartje overlijdt op 9-jarige leeftijd op 9 april 1918.
5. Renske Vis, geboren op 24 juli 1911. Renske overlijdt op 18 april 1933. Ze is dan 21 jaar.
Alle kinderen worden geboren in Sint Jacobiparochie. Vier van hun vijf kinderen overlijden aan de ziekte
Tuberculose (TBC). Hun zoon Tjeerd krijgt deze ziekte ook. Hij is dan al getrouwd. Hij is dan al getrouwd
en verblijft dan in een vierkante tent achter zijn huis totdat hij hersteld is. Hij overleeft deze gevreesde
ziekte gelukkig wel.
Cees Vis overlijdt op 26 april 1959. Hij is dan 82 jaar. Sijke Zwart overleeft hem niet lang en overlijdt drie
maanden later op 22 juli 1959. Sijke is dan 78 jaar oud.
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******

Generatie VI 58
Gepke Zwart, dochter van Tjeerd en Klaaske, geboren op 31 oktober 1883 te Tzummarum, 's avonds om
11 uur. Wanneer ze 28 jaar is trouwt ze met Arjen Wassenaar op 16 mei 1912. Ze zijn die dag niet de
enigen, die in het huwelijksbootje stapten. Ze waren nummer 18 (van de 20 paartjes). Gepke was toen
dienstmeid en woonde in Sint Jacob. Arjen is geboren op 18 februari 1885 te Sint Anna. Als hij trouwt
woont hij ook in Sint Anne. Hij is een zoon van Job Wassenaar en Jantje Beimers. Zijn moeder is al
overleden als ze trouwen. Het beroep van Arjen evenals zijn vader is schoenmaker. Ze hebben een
schoenwinkel in Sint Anne. Hier gingen Arjen en Gepke ook wonen. Ze zijn niet lang getrouwd geweest
want Arjen overlijdt zes jaar later op 5 mei 1918, leeftijd 33 jaar. Nadat Gepke de winkel nog een tijdje
heeft voortgezet, doet ze deze van de hand en wordt huishoudster bij verschillende huisgezinnen. Ze
vond het leuk om hierover te vertellen; vooral ook over de kinderen in deze gezinnen. Ze is o.a. in
Lunteren en Renkum geweest. Ook was ze wel behulpzaam in het gezin van haar broer Ruurd in Ede als
zijn vrouw Anna ziek was. De laatste jaren van haar leven diende ze bij Sybren Stoer als huishoudster.
Toen ze ziek werd in 1941 viel haar tantezegger tijdelijk voor haar in. Dit was Klazien Zwart, dochter van
haar broer Ruurd. Ze werd verzorgd bij haar zuster Sijke in Sint Jacob.
Gepke hoopte dat ze weer op haar werkplek kon terugkeren maar ze werd steeds zieker totdat ze op 25
mei 1941 op 57-jarige leeftijd in Sint Jacob overleed.
******
Generatie VI 60
Ruurd Zwart, zoon van Tjeerd en Klaaske, geboren op 16 september 1888 te Tzummarum. In 1908 werd
hij dienstplichtig militair en moest voor zijn nummer opkomen in Utrecht. Hier maakte hij de komst van
de eerste auto's mee. In 1911 was hij gelegerd in Oldebroek. Toen hij ongeveer 22 jaar was, leerde hij
zijn toekomstige vrouw Anna kennen. Anna werkte in het pension van haar ouders in Nunspeet, waar
Ruurd toen een kopje koffie ging drinken. Zes jaar later trouwden Ruurd en Anna op 27 april 1917. Anna
Maria van Ingen werd geboren op 26 juni 1889 te Ermelo als dochter van Evert van Ingen en Hendrikje
Polinder. Ze gingen wonen in de Ketelstraat in Ede. Ruurd was toen ook gelegerd in deze plaats. Hij was
toen wachtmeester en later opperwachtmeester. In 1932 werd hij adjudant. Vanaf augustus 1939 was er
mobilisatie en moest hij opkomen in Zeist, hoofd kw. veldleger. In de oorlog, toen het leger was
opgeheven, was hij een paar jaar magazijnmeester bij een meubelfabriek. Na de oorlog is Ruurd weer in
dienst gegaan. Velen moesten naar Indonesië maar Ruurd niet. In 1948, toen hij 60 jaar was, kon hij met
pensioen. Hij werd gevraagd om door te werken en heeft dit gedaan tot zijn 65ste jaar.
Ruurd overlijdt op 19 februari 1963 te Ede op 74-jarige leeftijd. Zijn vrouw was al eerder overleden op 1
maart 1954. Ze was toen 64 jaar.
Uit het huwelijk van Ruurd en Anna werden vier kinderen geboren:
1. Henrina Zwart (Henny), geboren op 9 december 1918 te Ede. Ze trouwt op 19 juli 1945 te Ede met Jan
Sprey. Jan is geboren op 10 oktober 1909. Jan is als bakkersknecht begonnen te werken, nadat hij er
door zijn vader op uit was gestuurd om werk te zoeken. Hij mocht niet terugkomen voordat hij werk
had. Later is hij grossier geworden en in de oorlog was hij provinciaal leider van het verzet (LOLKP). Als
laatste was Jan directeur van de stichting '40-'45 in de provincie Gelderland. Ze wonen in Ede. Kinderen:

49

Anne Marie (Annemiek) Sprey, geboren op 18 mei 1946; Nicolette Sprey, geboren op 17 mei 1948 en
Adriaan Sprey, geboren op 27 december 1950.
2. Klazina Zwart (Klazien), geboren op 30 november 1920 te Ede. In 1941 ging ze naar Sexbierum omdat
haar tante Gepke ziek werd en het werk als huishoudster niet meer kon doen zodat Klazien dit "tijdelijk"
van haar overnam. Langs deze weg kwam ze in contact met Hilbrand Westra, die in Sexbierum woonde.
Op 12 juni 1946 trouwden ze en bleven wonen in Sexbierum. Hilbrand is geboren op 25 juli 1920 te
Sexbierum als zoon van Harmen Pieters Westra en Antje Bruinsma. Het beroep van Hilbrand is
pootaardappelexporteur. Ze krijgen zes kinderen: Anna Westra, geboren op 23 mei 1947; Marianna
(Marian) Westra, geboren op 3 oktober 1949; Hendrina Gerbentje (Henny) Westra, geboren op 30
oktober 1951; Gerbentje Aaltje (Gepke) Westra, geboren op 23 mei 1954; Harmen Westra, geboren op
17 februari 1959 en Ruurd Tjeerd Westra, geboren op 16 juli 1960. Allen te Sexbierum. Hilbrand overlijdt
op 13 april 1996.
3. Everardus Zwart, geboren op 23 september 1922 te Ede. Hij trouwt op 24 december 1952 met Mieke
Zwart, dochter van Simon en Marie. Mieke is geboren op 12 september 1925 te Deventer. Het beroep
van Evert is muziekleraar. Ze hebben in verschillende plaatsen gewoond. Evert en Mieke krijgen twee
kinderen: Jeroen Zwart, geboren op 14 juni 1955 en Anne Marie Zwart, geboren op 19 augustus 1960. Na
de scheiding met Mieke trouwt Evert met Allieda Johanna (Lydie) Scheen. Lydie is geboren op 17
februari 1948. Evert en Lydie krijgen ook twee kinderen: Joris Zwart, geboren op 11 oktober 1974 te
Twello en Machiell Zwart, geboren op 17 juli 1976 te Nijmegen. Evert scheidt ook van Lydie en
hertrouwt op 19 april 1984 met Margaretha Rebecca Martha (Margareth) Vulkers. Margareth is geboren
op 29 juli 1952 te Zwolle. Uit dit huwelijk wordt een tweeling geboren: Iris Zwart en Mirjam Zwart, beide
geboren op 8 mei 1984 te Nijmegen. Evert Zwart wordt november 1993 ziek en overlijdt op 13 juli 1994.
Hij is dan 71 jaar oud.
4. Tjeerd Zwart, geboren op 24 augustus 1928 in de Ketelstraat te Ede. Na de lagere school ging Tjeerd
naar de LTS, opleiding Elektrotechniek. In februari 1948 kreeg Tjeerd polio en is toen van beroep
veranderd. Hij werd toen horlogemaker. Eerst bij een horlogemaker/juwelier en later bij de PGEM in
Arnhem. Tjeerd is op 9 september 1955 getrouwd met Gerrie Dina Tusveld, geboren op 23 juni 1934 te
Ommen. Tjeerd en Dina krijgen drie kinderen: Ruurd Zwart, geboren op 10 juli 1956 te Ede; Anita Zwart,
geboren op 19 september 1957 te Ede en Antje Anna Maria (Anne) Zwart, geboren op 1 oktober 1963.

******

Generatie VI 61
Dooitze Zwart, geboren op 23 augustus 1891, 's nachts om half één te Sint Jacobiparochie als zoon van
Tjeerd Zwart en Klaaske Helder. Dit huis staat onder aan de armdijk tussen Dijkshoek en de Westhoek.
Zijn kinderjaren brengt hij in en rondom zijn geboortehuis door totdat het gezin (Dooitze is dan vier
jaar) verhuist naar Tzummarum. Hier gaat Dooitze naar de lagere school en brengt er zijn jeugdjaren
door. Als hij 23 jaar is trouwt hij op 15 mei 1915 met de 21-jarige Trijntje Reinalda. Trijntje is geboren op
17 augustus 1893 te Oosterbierum als dochter van Gerrit Pieters Reinalda en Eeke Minses van Marsum.
Dooitze was al in militaire dienst geweest en werd vlak na hun trouwen, tijdens de eerste wereldoorlog
van 1914 tot 1918, opgeroepen om weer in militaire dienst te gaan. Hij werd gemobiliseerd in de
vestingstad Naarden. Omdat hij in die tijd niet vaak naar zijn woonplaats Tzummarum kon komen, nam
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zijn vrouw Trijntje het besluit om dan maar naar Naarden toe te gaan. Ze ging daar bij een boerengezin
wonen en werken als hulp in de huishouding. Hoelang deze situatie heeft geduurd is niet bekend;
waarschijnlijk tot mei 1917. Na hun trouwen gingen ze wonen op de Oosterbaanspôlle, onder
Tzummarum. Na een korte periode daar gewoond te hebben gingen ze dus naar Naarden. Op 12 mei
1917 gingen ze wonen op "de Stjelp" (afgebroken in 1994), aan de Hoarnestreek te Oosterbierum. Het
beroep van Dooitze was veldarbeider. Toen ze op de stjelp woonden werkte Dooitze bij boer Roel
Bruinsma, die op Haerdastate woonde. Later nam Jan Jukema deze boerderij zodat Jan Dooitze zijn
werkgever werd. Hun eerste drie kinderen worden op deze stjelp geboren. Als ze omstreeks 1927
verhuizen naar, wat nu heet, Fiskerpaed nummer 13 te Oosterbierum, worden in een periode van zes
jaar nog drie kinderen geboren. Dit huis was eigendom van Roel Bruinsma, waar Dooitze dus bij werkte.
Vroeger kwam het vaak voor dat de arbeiders in een huis woonden van de boer waar ze bij in dienst
waren, met de consequentie dat, als ze van werkgever veranderden, ze ook moesten verhuizen. Ze
verhuisden in de zomer van 1933 naar de Buorren nummer 51. De woonomstandigheden in dit huis
waren slechter: het huis was van binnen donkerder (minder zon), vochtig en rondom was het nogal
drekkig. Vooral zijn vrouw Trijntje werd onwennig en was graag in hun vorige huis gebleven. Ze
woonden naast een slager. Als het had gevroren en de vaart, die langs hun huis liep, dicht was, liep het
bloed van het geslachtte vee zo op het ijs. Dit was niet zo'n smakelijk gezicht. Hier wonend werd
Dooitze ziek. Hij werkte in de winter van 1933/34 mee aan de wegverbreding bij Pietersbierum. In deze
periode voelde Dooitze zich vaak niet zo lekker en in veel gevallen ronduit beroerd maar als hij niet
doorwerkte had het gezin geen of te weinig geld om de tijd door te komen. In februari 1934 verergerde
zijn toestand en ze besloten om maar naar het Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden te gaan. Dooitze
en een collega van hem, Huite Tigchelaar, gingen op de bus naar Leeuwarden. Toen zijn vrouw Trijntje
hem zou bezoeken, werd ze door een zuster verteld dat Dooitze was overleden. Omdat ze dit niet had
verwacht was het een hele klap voor haar. De zuster mocht dit eigenlijk ook niet op deze manier
meedelen. De specialist, die Dooitze behandeld had, heeft Trijntje later nog eens opgezocht omdat de
situatie hem ook nogal had aangegrepen.
Dooitze Zwart overlijdt op 22 februari 1934 te Leeuwarden op 42-jarige leeftijd. Zijn vrouw Trijntje blijft
met hun kinderen nog 13 jaar wonen op de Buorren 51, waarna het gezin in 1947 verhuist naar de
Haerdawei 50 te Oosterbierum. Dit huis was eigendom van boer Jan Jukema, die ook enige kinderen van
Dooitze en Trijntje in dienst had. In 1954 verhuist het gezin naar Fiskerspaed 1. Weer drie jaar later, in
1957, gaat Trijntje met haar jongste zoon wonen in de Skoalstrjitte nummer 5. De andere kinderen
waren inmiddels getrouwd. Wanneer Ruurd in 1958 ook trouwt blijft Trijntje hier wonen totdat ze in
deze woning op 7 februari 1970 overlijdt. Ze is dan 76 jaar.
Uit het huwelijk van Dooitze en Trijntje worden zes kinderen geboren:
1. Eeke Zwart, geboren op 11 september 1919 op de Stjelp te Oosterbierum. Na de bewaarschool gaat
ze naar de lagere school. Van haar is bekend dat ze een erg gelovig meisje was. Op een keer kwam ze
eens thuis met een dure kaart, die ze zelf had gekocht en die ze naar haar neefje Tjeerd van Dijk wilde
sturen omdat Tjeerd ziek was. Op de vraag van haar moeder waarom ze zo'n dure kaart had gekocht zei
Eeke: "Mem moet maar eens zien wat erop staat en wie Tjeerd weer beter moet maken". Op de kaart
stond de tekst te lezen: "God is getrouw, die u zal versterken". Verder is er nog een letterlap, die zij
gemaakt heeft op de lagere school. Er staat op geborduurd de letters: E.Z. en het jaartal 1928. Eeke
krijgt in april 1928 longontsteking en overlijdt als ze acht jaar is, op 8 april 1928.
2. Tjeerd Zwart, geboren op 13 februari 1922 op de stjelp onder Oosterbierum (voor de afbraak was dit
Hoarnestreek nummer 12). Vanaf zijn derde jaar ging Tjeerd naar de bewaarschool en vanaf zijn zesde

51

jaar naar de lagere school. Als er op deze school kattekwaad werd uitgehaald of als er "onenigheid" was
tussen de jongens, was het niet een uitzondering dat Tjeerd hier bij betrokken was of in ieder geval
meer van afwist m.a.w. het was een echte (kwa)jongen. In 1935 ging Tjeerd van school en als
dertienjarige jongen aan het werk bij de boer. Zijn vader was in het jaar daarvoor overleden en dit zal
ook wel meegespeeld hebben om te gaan werken. Tjeerd was de oudste van de kinderen en moest
meehelpen om de kost te verdienen. De boer, bij wie Tjeerd begon, was Jan Jukema, die op Haerdastate
woonde. Hij heeft hier gewerkt van 1935 tot 1949 (inclusief de oorlogsjaren 1940/45). Als dertienjarige
moest hij al vroeg uit de veren: er moest gemolken worden van 4 tot 6 uur. Van 6 tot 7 uur ging hij naar
huis om brood te eten. Daarna moest hij veldwerk verrichten, waarna hij tussen 12 en 14 uur de tijd had
om warm te eten. Van 14 tot 18 uur werkte hij weer op het land. Dit was 's zomers de dagindeling want 's
winters kon hij "uitslapen", dan hoefde hij "pas" om vijf uur te beginnen met melken; dit alles inclusief de
zaterdag. Hij verdiende het eerste jaar vier gulden per week oplopend naar vijftien gulden, hoofdzakelijk
afhankelijk van zijn leeftijd. Toen hij zestien jaar was deed hij een landbouwcursus. Dit duurde een jaar.
Deze cursus werd gehouden in Tzummarum. In deze tijd was hij ook betrokken bij een ongeval. Het was
namelijk zo: "Tijdens zijn werkzaamheden reed hij met paard en wagen. Plotseling sloeg het paard op
hol. De wagen was een hooiwagen en deze was niet voorzien van een rem. Het gevolg was dat Tjeerd
met zijn knie bekneld raakte tussen de wagen en een boom. Van dit ongeval heeft hij heel wat jaren last
ondervonden. Het gebeurde verscheidene jaren dat hij zes weken niks of bijna niks kon en mocht doen.
In de oorlog gebeurden het een keer dat er Duitsers op de boederij kwamen, die Tjeerd moesten
hebben. Tjeerd wachtte niet totdat ze bij hem waren maar sloeg op de vlucht, dwars door de sloten en
landerijen. Tijdens deze vlucht hebben de Duitsers vijf schoten op hem gelost maar hij werd niet
geraakt. Na dit voorval kon hij zich de eerste tijd niet meer op de boerderij of thuis vertonen omdat de
kans dan groot was dat ze hem de volgende keer wel oppakten. Hij dook onder bij een boerengezin in
Cornwerd, bij Makkum. Hier was zijn broer Gerrit ook al een paar jaar. Bij Tjeerd duurde dit niet zo lang
want drie maanden later was de oorlog voorbij. Twee dagen voor het beeindigen van de oorlog keerden
ze huiswaarts en ging Tjeerd weer aan het werk bij boer Jukema tot 1949.
Tjeerd hoefde niet in militaire dienst want op zijn achttiende jaar, wanneer ze normaal mensen
oproepen, begon dus de oorlog en na de oorlog was hij "te oud". Wanneer ze hem wel hadden
opgeroepen was hij misschien wel afgekeurd vanwege zijn knieblessure.
Van 1949 tot 1951 was Tjeerd hulpchauffeur bij de firma Westra in Sexbierum. Dit was een
aardappelgroothandel. Van 1951 tot 1956 werkte Tjeerd als trekkerchauffeur bij loonbedrijf De Vries in
Tzummarum. De werkzaamheden werden hoofdzakelijk gedaan in de toen nog "nieuwe"
Noordoostpolder en bestond uit alle voorkomende landbouwerkzaamheden. In die tijd werd ook
begonnen om veel met landbouwvergif te werken, vooral het besproeien van aardappelen met DDT.
Men werkte toen met zeer zware bestrijdingsmiddelen, waar hij ook wel erg ziek van is geweest. Dit
kwam hoodzakelijk omdat hij er geen weet van had waar men mee bezig was en wat voor effect de
middelen hadden op de mens. Ze woonden daar door de week in barakken, die speciaal voor de
arbeiders, die de polder in cultuur moesten brengen, waren gebouwd. Tjeerd heeft hier een leuke tijd
gehad.
In deze periode is Tjeerd getrouwd met Jantje Tigchelaar. Deze plechtigheid vond plaats op 17 juni 1954.
Jantje is geboren op 28 maart 1929 te Oosterbierum als dochter van Huite Tigchelaar en Liefke
Hoekstra. Daarvoor had ze zeven jaar verkering gehad. Deze periode was vrij lang maar in die tijd was
de woningnood groot, zodat het moeilijk was om een huis te krijgen. In de jaren voor hun trouwen
werkte Jantje bij boer Jukema in de huishouding. Na hun trouwen kwamen ze te wonen aan de
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Haerdawei nummer 4. Op 29 augustus 1955 werd hun eerste dochter Liefke Zwart geboren. In het
voorjaar van 1956 verhuisden ze van de Haerdawei naar de Skoallestrjitte, waar Tjeerd in 1999 nog
woont. Vanaf 1956 tot 1984 is Tjeerd werkzaam geweest bij een landbouwcooperatie in Oosterbierum.
Hun tweede dochter Trijntje (Tineke) Zwart werd geboren op 28 maart 1958. Hun derde dochter kwam
levenloos ter wereld op 20 maart 1960. Op 11 november 1961 werd hun vierde dochter Akke (Akkie)
Zwart geboren.
Na een arbeidsleven van bijna 50 jaar kon Tjeerd Zwart in 1984 gebruik maken van de VUT-regeling
(vervroegde uittreding). Tjeerd woont in Oosterbierum. Zijn vrouw Jantsje is op 25 mei 1989 overleden.
Ze was toen 60 jaar.

3. Gerrit Zwart, geboren op 6 december 1924 op de stjelp te Oosterbierum, Hoarnestreek 12. Als Gerrit
drie jaar is gaat hij naar de bewaarschool in Oosterbierum en drie jaar later naar de lagere school, schuin
tegenover de Hervormde kerk. Na de lagere school moest Gerrit aan het werk bij de boer want ze
hadden het geld, dat hij kon verdienen, hard nodig. Toen hij achttien jaar was werd hij opgeroepen voor
de arbeidsdienst. De opleiding hiervoor werd gevolgd in Marum, provincie Groningen. Deze
arbeidsdienst was opgezet door de Duitsers in het begin van de oorlog. Gerrit behoorde bij de eerste
groepen, die hiervoor werden opgeroepen. Men wist toen ook nog helemaal niet wat men aan moest
met deze oproep van je toenmalige vijand en hoe je dit zou moeten ontlopen. Daar kon ook niemand
hem advies in geven zodat er voor hem in eerste instantie geen andere keus was. Toen hij er achter
kwam wat de bedoeling van de Duitsers was, is hij daartegen in verzet gegaan door onder te duiken.
Zijn moeder Trijntje ging samen met nog een vrouw naar Bruinsma, die op Liauckemastate in
Sexbierum woonde en als bemiddelaar optrad voor deze gevallen. Met nog een lotgenoot vertrok Gerrit
even later naar Tjeerdsma, die boer was aan de Makkumer zeedijk bij Cornwerd. Hier is hij twee en een
half jaar ondergedoken geweest. Dat dit een hele opgaaf was is wel te begrijpen. Zijn maat kon dit alles
niet aan en is op zeer tragische wijze gestorven. Later kreeg hij nog gezelschap van zijn broer Tjeerd, die
ook voor de Duitsers op de vlucht was. Enige dagen voor de bevrijding gingen ze samen weer naar hun
ouderlijk huis. Ook dit bracht nog de nodige risico's met zich mee maar ze zullen zich na het horen van
het bevrijdingsnieuws wel niet langer stil en schuil hebben kunnen houden. Uit deze periode zal ook wel
de interesse komen naar alles wat met de tweede wereldoorlog te maken heeft. Hij wist hier een hoop
van omdat hij vele boeken heeft gelezen over dit onderwerp.
Na de oorlog begon hij te werken bij boer Jukema. Op het laatst voldeed dit niet zo goed meer. Gerrit
ging steeds vaker slecht gehumeurd naar zijn werk en kwam zo ook weer thuis. Toen hij ongeveer 24
jaar was begon hij in 1948 te werken bij Klaas van der Veen. Klaas was gardenier. Van ongeveer 1953 tot
1958 had Gerrit met een broer van Klaas, Daan van der Veen, een maatschap. De kosten en de baten
werden dus verdeeld. Ze huurden land en bebouwden dit met bloemen (gladiolen, anemonen, tulpen en
krokussen) en verder met groene erwten, boontjes en bieten. Ook verdienen ze bij met
aardappelselecteren (suverie).
Gerrit trouwde op donderdag 23 augustus 1956 met Debora Aaltje Munniksma. Debora is geboren op 25
maart 1925 te Harlingen als dochter van Harmen Munniksma en Klaaske Wielsma. Ze kwamen te wonen
op Fiskerspaed nummer 1. Gerrit woonde hier al. Zijn moeder en zijn jongste broer Ruurd verhuisden
naar de Skoallestrjitte. De rest van de kinderen waren al getrouwd en dus het huis al uit. Op 25 augustus
1957 werd hun eerste zoon Dooitze Zwart geboren. In april 1958 veranderde Gerrit van baan en begon te
werken bij loonbedrijf Poortstra tussen Oosterbierum en Tzummarum. In datzelfde jaar, op 9 december
1958, werd hun tweede zoon Harmen Zwart geboren. Ook hun derde zoon, Tjeerd Zwart, werd nog in
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dit huis geboren en wel op 21 november 1960. Enige maanden later, op 26 maart 1961, verhuisden ze
naar de Hoarnestreek.
In 1963 werd een Tuinbouwstichting in het leven geroepen en in mei 1964 was het zover dat ook aan
Gerrit een stuk land werd toegewezen. Hier werd een kas op gebouwd. Ze hadden eerst niet zo veel
geluk want op 17 augustus 1964, op de verjaardag van zijn moeder, ging er een windhoos langs en over
hun huis en kas. Het was op klaarlichte dag. Op de plek waar de windhoos overging was het donker. Ze
schuilden onder de trap. Toen het natuurgeweld voorbij was en Gerrit naar boven ging om de schade op
te nemen was hem dit al gauw duidelijk want hij keek zo tegen de wolken aan. Ze woonden in een
dubbele woning. Bij hen was het hele dag eraf terwijl bij de buren weinig schade hadden. De bedden
lagen in de tuin. Ook was er een hoek uit hun nieuwe kas geslagen. Begin september plukten ze de
eerste tomaten. Twee weken later werd hun vierde zoon, Freerk Ruurd Zwart, geboren op 14 september
1964. Ze verbouwden verder nog sla, chrysanten en later ook anjers. In 1972 was er weer een zware
storm en weer de kas plat. Deze werd weer opgebouwd. De schoolkinderen hielpen mee om de
glasscherven uit de grond te zoeken om het land weer bruikbaar te maken. Een jaar later werd dit
herhaald. Weer storm en nog eens de kas plat. Het is niet zo verwonderlijk dat ze bang werden van
stormen. Het voordeel van een kas was dat ze 's winters ook werk hadden maar bij strenge winters
liepen de stookkosten wel erg hoog op. Als de groente klaar was werd dit naar de veiling in Berlikum
gebracht. Hun oudste zoon Dooitze zat ook in het bedrijf. Toen deze in militaire dienst moest hoefde hij
niet langer te dienen dan een paar maanden omdat Gerrit anders zonder hulp zat en het in loondienst
nemen van een vervanger was veel te duur. Dooitze kreeg vrijstelling.
In 1983 verbouwden ze een stuk land met spruiten bij zijn zwager Rindert in Sint Jacobiparochie "om
part". Dit is zo doorgegaan tot het jaar 1986. In het voorjaar van 1987 verbouwden ze al het land van zijn
zwager omdat deze ziek was geworden. Later werd dit land ook overgekocht. Ze verbouwden
pootaardappelen, graan, uien en spruiten. De kas in Oosterbierum hadden ze toen al niet meer.
Op 25 oktober 1990 kwam er, na altijd hard gewerkt te hebben, door ziekte een einde aan het leven van
Gerrit Zwart. Hij was toen 65 jaar. Zijn vrouw Debora woont nu, in 1999, nog aan de Hoarnestreek te
Oosterbierum.
4. Eeke Zwart, geboren op 17 mei 1928 aan het Fiskerspaed te Oosterbierum. Ze werd genoemd naar
haar oudste zusje, die een paar weken daarvoor overleden aan longontsteking op acht april dat jaar.
Voordat Eeke van de lagere school kwam was ze al "besteld" bij Bjinse en Marie Plat te Oosterbierum als
hulp in de huishouding. Eeke zal toen een jaar of dertien geweest zijn. Ze werkte hier tien uur per dag,
zes dagen in de week met één vrije middag per week. Ze verdiende dan één rijksdaalder. Toen echter
haar broer Gerrit in de arbeidsdienst moest, waardoor voor haar moeder een gedeelte hoognodig
inkomen wegviel, moest Eeke maar op het werk gaan werken omdat ze met dit werk meer kon
verdienen. Ze werkte bij boer Rintje Visser in Oosterbierum. Haar broer Gerrit had hier voorheen ook
gewerkt. Toen Eeke ongeveer vijftien jaar oud was, in 1943, werd ze aangenomen als dienstmeisje bij
boer Jukema, die op Haerdastate woonde. In 1946, toen mevrouw Jukema kwam te overlijden en haar
man en zes kinderen achterliet, moesten Eeke en Jantje (later getrouwd met Eeke haar oudste broer
Tjeerd) de huishouding runnen. Dit heeft zo'n anderhalf jaar geduurd en was een zware belasting voor
deze achttienjarigen. Na de genoemde anderhalf jaar kregen ze hulp van een huishoudster, waar
Jukema later mee trouwde.
Eeke had in 1946 verkering gekregen met Rindert Monsma uit Sint Jacobiparochie en is hier op 2 maart
1950 mee getrouwd. Rindert is geboren op 22 december 1924 te Engwierum als zoon van Pieter
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Monsma en Johanna Gatsma. Rindert had een huisje gekocht aan de Kadal in Sint Jacobiparochie maar
hij moest eerst toestemming vragen aan de gemeente om er in te mogen wonen. Dit was nog moeilijk
ook want er was grote woningnood. Rindert bezocht toen elk raadslid persoonlijk. Men vond Eeke
eigenlijk nog wat te jong: bijna 22 jaar! Het huis moest worden opgeknapt dus kreeg Rindert, na veel
moeite, toestemming. In dit huis aan de Kadal hebben ze drie en een half jaar gewoond. Hierna kochten
ze een grotere woning aan het klein verlengd Noordeinde, de tegenwoordige Van Saksenstraat, in Sint
Jacob. In deze periode is ook hun zoon Pieter geboren en wel op 23 december 1957. Ruim drie jaar later,
op 1 maart 1961, werd het gezin nog eens uitgebreid door de geboorte van een dochter, die ze Trijntje
(Tineke) Monsma noemden.
Eind 1961 zijn ze verhuisd naar Franeker, waar Rindert een aardappelzaak kon beginnen. Dit liep
allemaal anders dan ze er redelijkerwijs van mochten verwachten zodat ze na een jaar weer zijn
teruggekeerd naar Sint Jacob. Ze gingen wonen aan de Middelweg, even ten oosten van Sint Jacob.
Rindert heeft hier zijn beroep van gardenier weer opgepakt en heeft door zijn vakmanschap en hard
werken, met medewerking en steun van Eeke en later ook van hun kinderen, hier een goed stuk brood
mee verdiend. Ondertussen, in 1965, zijn ze verhuisd naar de Geert Veenhuizenstraat in Sint Jacob,
waar Eeke tegenwoordig nog woont.
Rindert Monsma overlijdt op 26 februari 1987. Hij is dan 62 jaar.

5. Klaaske Zwart, geboren op 17 september 1931 aan het Fiskerspaed nummer 13 te Oosterbierum. Toen
ze vier jaar oud was ging ze naar de kleuterschool en daarna naar de lagere school in Oosterbierum tot
haar dertiende jaar. Omdat het oorlog was moest ze langer naar school om Duits te leren. Op haar
veertiende ging ze als diensmeisje werken bij de familie Lodewijk in Oosterbierum. Als 16-jarig meisje
kwam ze als dienstmeisje te werken bij boer Jan Jukema, ook te Oosterbierum. Hier heeft ze acht jaar
gewerkt. Intussen, in 1950, had ze verkering gekregen met Taede de Groot uit Tzummarum, waar ze na
vijf en een half jaar verkering op 3 mei 1956 mee trouwde. Taede de Groot was geboren op 16 maart
1930 te Tzummarum als zoon van Cornelis de Groot en Anna de Vries.
Na hun trouwen kwamen ze in Minnertsga te wonen, op de Tilledyk. Hier werd hun eerste dochter,
Trijntje (Trienke) de Groot, geboren op 11 maart 1957. Taede werkte toen bij boer W. Kalma aan de
Hearewei te Minnertsga (Lyts Tjessinga). Na anderhalf jaar op de Tilledyk te hebben gewoond
verhuisden ze naar de Hearewei, waar hun tweede dochter, Anneke de Groot, werd geboren op 9
januari 1959. Na vijf jaar bij dezelfde boer te hebben gewerkt ging Taede in 1961 werken bij loonbedrijf
Bekius in Minnertsga. Ze woonden toen op de Meinardswei, in "De Steeg". Hier werd hun derde
dochter, Eke de Groot, geboren op 19 mei 1961. In 1963 is Taede gaan werken bij
Koopmansmeelfabrieken in Leeuwarden in de drie-ploegendienst. Dit was heel wat anders dan het
leven op het vrije veld; vooral de nachtdienst brak hem op. Dit werk heeft hij maar anderhalf jaar
gedaan en is datzelfde jaar nog gaan werken bij bouwbedrijf Visser b.v. te Leeuwarden. Ze woonden
toen op "Bethlehem" in Minnertsga, waar hun zoon Cornelis de Groot werd geboren op 3 oktober 1965.
Bij dit bouwbedrijf is hij drie jaar werkzaam geweest. Toen hij 36 jaar oud was is hij in 1966 een jaar
werkzaam geweest bij bouwbedrijf Van der Zee in Berlikum. Vanaf 1967 ging hij werken bij houthandel
Meinesz in Harlingen. Bij dit bedrijf werd hout bewerkt en later ook aluminium. Hier heeft hij zeven jaar
gewerkt. Intussen, in 1968, waren ze verhuisd naar hun huidig adres, de P.B. Winsemiusstrjitte 11 in
Minnertsga. Hier werd op 12 juni 1974 hun vijfde kind en vierde dochter, Doetie de Groot, geboren. Toen
de werkzaamheden bij Meinesz minder werden, las Taede in de krant, dat er een kantinebeheerder bij
de papierfabriek in Franeker werd gevraagd. Hier solliciteerde hij naar en werd voor deze functie
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aangenomen. Hij heeft hier zeventien jaar bij gewerkt, van 1974 tot 1991. In 1991 kon hij gebruik maken
van een regeling om vervroegd uit te treden, de VUT.
Sinds oktober 1992 heeft de familie de Groot de functie van kosterschap bij de Gereformeerde kerk te
Minnertsga, wat ook de nodige drukte met zich mee brengt.

6. Ruurd Zwart, geboren op 7 januari 1933 aan het Fiskerspaed nummer 13 te Oosterbierum. Toen hij
drie jaar oud was ging hij op 1 april 1936 naar de bewaarschool. Vanaf zijn zesde jaar, op 1 april 1939,
ging Ruurd naar de lagere school. Daarna op 13-jarige leeftijd bijna twee jaar naar de Ambachtschool in
Harlingen van augustus 1946 tot juli 1948, om het timmervak te leren. Hierna kon hij aan de slag bij de
dorpstimmerman A. Wijnia in Oosterbierum. Dit was, zoals hij zelf zei, zijn eerste maar ook zijn beste
baas. Het werk bestond uit alle voorkomende werkzaamheden, maar hoofdzakelijk onderhoudswerk.
Hij was o.a. betrokken bij de bouw van een nieuwe loods voor de dorpssmid, bij de bouw van de
voormalige kleuterschool aan de Skoallestrjitte en enkele nieuwe woningen te Oosterbierum. Intussen
heeft hij ook nog twee cursussen gevolgd: van 1949 tot 1951 een avondschool houtbewerking en van
1951 tot 1952 stichting vakopleiding Bouwbedrijf.
Medio 1952 begon hij bij de fa. A. Lont en zn. aan de Oude Bildtdijk onder Sint Jacob. Het werk bestond
alleen maar uit onderhoudswerk. Dit jaar heeft hij heeft wat afgefietst: iedere dag van Oosterbierum
naar de Westhoek en 's avonds weer terug, incl. de zaterdagmorgen, zo'n 25 kilometer. De heenreis was
niet zo erg want daarbij had hij de kans om een meisje te treffen, die hem niet geheel of geheel niet
onverschillig liet. Hij kon beter direct van Oosterbierum langs de zeedijk fietsen want dit was veel korter
maar dan verviel de mogelijke ontmoeting. Ze troffen elkaar ook wel op zaterdagavond in de buorren
van Minnertsga of op de weg naar Mooie Paal, waar jongelui uit de omgeving bij elkaar kwamen, maar
dan waren er altijd anderen bij. Dit meisje uit Minnertsga, Sjieuwke Stapert genaamd, werkte al twee
jaar als hulp in de huishouding bij fam. Wassenaar in Sint Jacob. Ze was geboren op 14 oktober 1935 te
Minnertsga als dochter van Pier Stapert en Andrieske Dusselaar. Ze wilde eerst niet veel van Ruurd
weten maar al met al: februari 1953 hadden ze dan toch verkering, wat mede te danken was aan de
storm die toen over het land trok. Ook moest hij opschieten want augustus 1953 moest hij in militaire
dienst en was dan niet meer elk weekend thuis (vaker niet dan wel) en er waren misschien wel meer
kapers op de kust.
In militaire dienst zijnde moest hij eerst twee maanden naar Vught, naar de Lunnettekazerne. Daarna
acht maanden een onderofficiersopleiding te Soesterberg in de Dumoulinkazerne. Vervolgens twee
maanden als sergeant in 't Harde en als laatste negen maanden als sergeant in Nunspeet. Tijdens zijn
militaire diensttijd verbleef hij ook enige tijd in het ziekenhuis in Utrecht omdat hij last had van een
kaakontsteking. Na zijn militaire diensttijd, 30 april 1955, kwam hij weer in dienst bij zijn eerste baas A.
Wynia te Oosterbierum. Dit heeft ongeveer een jaar geduurd. De verkering was nog steeds aan en
daarom besloten ze zich maar te verloven op 14 oktober 1956 (Sjieuwke haar verjaardag).
Ruurd wilde na dat jaar bij Wijnia wel eens uit het onderhoudswerk en besloot een paar jaar (1956/57) bij
een combinatie Bloembergen/Sikkema/Fongers te gaan werken. Hier heeft hij onder andere
meegebouwd aan het bejaardenhuis Nij Bethanië in Tzummarum met bijbehorende
bejaardenwoningen in Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Wijnaldum. Dit alles nog
steeds op de fiets. Toen Ruurd 24 jaar was, in 1957, ging hij werken bij aannemingsbedrijf Postuma en
Tichelaar te Harlingen tot 1965. Dit waren meest nieuwbouwwerkzaamheden, waaronder het
ziekenhuis Oranjeoord, woningbouw en het rusthuis, allen te Harlingen en de Technische school (LTS)
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te Leeuwarden. Het eerste jaar nog op de fiets en op de bus vanuit Oosterbierum. Na hun trouwen op 24
juli 1958 met de bus en later met het bedrijfsbusje vanuit Minnertsga, Havenstrjitte 4, waar ze na hun
trouwen zijn gaan wonen. Er heerste nogal wat krapte op de woningmarkt zodat ze niet ontevreden
mochten zijn met een huis met drie slaapvertrekken.
Op 5 januari 1959 werd hun eerste zoon, Dooitze Zwart, geboren. Dit was een vrij druk baasje maar
hoefde daarentegen niet veel eten; dit tot ergernis van zijn moeder. Op 15 augustus 1961 werd hun
tweede zoon, Pier (Pierco) Zwart, geboren. Dit kereltje was veel rustiger en kon drinken als de beste.
Alleen sloeg hij wat te hardhandiger (in dit geval hardmondiger) met het drinkgerei om zodat al snel
werd overgeschakeld op de fles. Van 1965 tot augustus 1968 weer terug naar de firma Lont, alleen nu
niet meer als timmerman maar als uitvoerder. In deze periode zijn ze ook verhuisd naar Sint Jacob, de
Geert Veenhuizenstraat 41. Dit is al met al geen succes geweest. Het bedrijf was eigenlijk te klein zodat
niet kon worden waargemaakt wat hem beloofd was. Ondertussen, drie weken voor hun verhuizing
naar Sint Jacob, was op 26 april 1967 hun derde zoon Theo Gerard Zwart geboren. Weer in Minnertsga
terug (mei 1969, P.B. Winsemiusstrjitte 32) toen Theo Gerard 2 of 3 jaar oud was, ging hij vaak al veel
verder weg dan geoorloofd was, maar zijn maten, die een beetje ouder waren, deden dit ook zodat hij
automatisch meeging.
Ruurd was intussen, via een sollicitatie terechtgekomen als calculator bij de BBF (Bouwbedrijf Friesland)
te Leeuwarden. Hij werkte van augustus 1968 tot februari 1990 bij deze bouwonderneming. In 1970
heeft hij in Zwolle nog een calculatiecursus gedaan. Bij dit bedrijf maakte hij een hele ontwikkeling mee.
Bijvoorbeeld van een mechanische rekenmachine tot computer; van een schrijfloon (kostprijs) per uur
van f 6,25 tot f 49,50; van houten ladders tot torenkranen van 50 meter hoogte; van betonkruien tot
betonpompen van 50-75 meter en van speciemolen tot betonauto. Een ontwikkeling, die hij wel heeft
kunnen bijhouden, maar welke hem, vooral achteraf, wel de nodige moeite heeft gekost. Toen voor
hem dan ook de regeling om vervroegd uit te treden, na meer dan 40 dienstjaren, aan de orde kwam,
heeft hij hier dankbaar gebruik van gemaakt. Hier heeft hij drie en een half jaar van mogen genieten,
wat hij dan ook volop deed totdat Ruurd op 19 augustus 1993 op 60-jarige leeftijd onverwacht overleed
tijdens hun vakantie in Vledder, waar ze een stacaravan hadden.
Zijn vrouw Sjieuwke woont nog in Minnertsga. Inmiddels met een nieuwe levenspartner, Jan Rodenhuis.
Jan heeft daarvoor zijn hele leven in Oudebildtzijl gewoond.
******

Generatie VI 62
Trijntje Zwart, dochter van Tjeerd en Klaske, geboren op 12 juli 1894 te Sint Jacobiparochie. Als Trijntje
nog geen jaar oud is, verhuist het gezin naar Tzummarum zodat Trijntje hier ook naar de lagere school
ging en haar jeugdjaren in de omgeving doorbrengt. Ze moest al vroeg meehelpen op het land bij haar
vader en broers. Ze was niet een langslaper en hielp haar moeder vaak in de huishouding, wat wel nodig
was in zo'n groot gezin. Trijntje was dan 's morgens al vier of vijf uur van bed. Als ze 22 jaar is, trouwt ze
op 24 februari 1917 met Geert van Dijk uit Franeker. Geert is geboren op 4 augustus 1893, 's nachts om 1
uur te Franeker. Hij is een zoon van Ytsen van Dijk, arbeider, en Ynskje Gerlofsma, wonende te
Franeker. Geert en Trijntje gingen wonen in Driesum. Het beroep van Geert was rijtuigen- en
huisschilder. Ook heeft hij een opleiding voor autospuiter gevolgd in Amsterdam. Hij was één van de
eersten die met dit beroep begon. Later was hij weer huisschilder. Ze zijn in hun leven vaak verhuisd
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(ong. 15 0f 16 keer). Dit is onder andere ook te zien aan de geboorteplaatsen van hun kinderen. Een
karaktereigenschap van Trijntje was dat ze graag mocht praten. Het grootste deel van hun
huwelijksleven brachten ze door in de stad Groningen. Het vervoer was in die tijd niet zoals
tegenwoordig. Als ze naar een trouwerij of begrafenis gingen moesten ze al vroeg van huis om op tijd de
plaats van bestemming te bereiken. Ze waren hier dan een hele dag mee zoet.
Geert van Dijk overlijdt op 12 juni 1970 te Groningen. Hij is dan 76 jaar.
Zijn vrouw Trijntje overlijdt op 28 mei 1980. Ze is dan 85 jaar.
Uit het huwelijk van Geert en Trijntje worden de volgende kinderen geboren:
1. Ytsen van Dijk, geboren op 24 augustus 1917 te Driesum. Toen Ytsen 12 jaar was ging hij van de lagere
school en hielp zijn vader met de schilderwerkzaamheden aan rijtuigen en huizen. Hij werd ook
huisschilder. Ook heeft hij het beroep van autospuiter uitgeoefend. Dit werk heeft hij vrij lang gedaan
totdat hij niet meer over de verfdampen en de dampen van oplosmiddelen kon. Na de oorlog was hij
oppasser van de opgepakte NSB-ers in Westernieland. Hij zat toen bij de gezagstroepen. Ytsen trouwt
als hij 28 jaar is, op 3 mei 1946 met Fenna Marling. Fenna is geboren op 21 november 1918 te Den Andel.
Omstreeks 1959 werd Ytsen conciërge bij de Agrarische Unie te Groningen, evenals zijn vrouw. Ze
hebben dit werk 23 jaar gedaan totdat Ytsen op z'n 65-ste jaar, in 1982, met pensioen ging. Lange tijd
woonden ze in Baflo. Ytsen overlijdt in 1999.
2. Tjeerd van Dijk, geboren op 23 oktober 1919 te Herbayum. Na de lagere school heeft hij korte tijd bij
een boer en op de melkfabriek in Bedum gewerkt. Later ging hij werken bij de fietsenfabriek Unigro,
waar hij slijper en polijster was. Dit beroep heeft hij lang uitgeoefend bij verschillende fabrieken. Hij
polijste en/of sleep onder andere fietsen, reflectors, messen, auto-onderdelen, sieraden en
instrumenten. Tjeerd is ongehuwd en woonachtig in Groningen.
3. en 4. Een tweeling, geboren op 4 juni 1922 te Herbayum: Douwe van Dijk en een levenloos geboren
zoontje, die ze Ruurd van Dijk zouden noemen.
Als Douwe bijna 27 jaar is trouwt hij op 30 mei 1949 met Geertje Smit. Geertje is geboren op 17 januari
1921 te Groningen. Douwe heeft verschillende beroepen gehad. Zo was hij conciërge en ook etaleur in
een gereedschapswinkel. Ze woonden in Groningen en hebben één dochter: Wilhelmina Cornelia
Desire, geboren op 9 september 1954 te Groningen. Hier woonde ze in 1994 nog. Douwe overlijdt op 7
mei 1987 te Groningen. Hij is dan 64 jaar.
5. en 6. Een tweeling, geboren op 25 juli 1926 te Goutum: Ynskje van Dijk en een levenloos geboren
zoontje, die ze Ruurd van Dijk zouden noemen.
Ynskje van Dijk haalde op 17-jarige leeftijd haalde het diploma Kostumiére en is toen veelvoudig als
zodanig werkzaam geweest. Wanneer ze 22 jaar oud is trouwt ze op 24 juni 1948 met Johannes
Hubertus (Jan) van Dalen. Jan is geboren op 15 mei 1922 te Dordrecht. Jan ging na de HBS werken als
administratief medewerker bij de "Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij op het Leven en
tegen Invaliditeit" N.V. te Dordrecht van 1936 tot 1943. In 1943 werd hij op last van de directie van de
Eerste Nederlandsche tewerkgesteld in Duitsland. In 1944 is hij ontsnapt en ondergedoken bij Geert en
Trijntje van Dijk, zijn aanstaande schoonouders. Van 1945 tot 1966 is hij administrateur geweest op een
bijkantoor van de "Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank N.V. te Groningen. In 1966 wordt Jan
afdelingschef en lid van de automatiseringscommissie op het hoofdkantoor van dezelfde maatschappij
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in Amsterdam, na op verzoek van de hoofddirectie te zijn overgeplaatst. Het gezin verhuist dan van
Groningen naar Amsterdam. In 1983 is Jan om gezondheidsredenen vervroegd uitgetreden. De hobbies
van jan zijn knutselen en lezen. De hobbies van zijn vrouw Ynskje zijn naaien, lezen, schilderen en
kleipoppen maken. Ze wonen in Amstelveen (1994). Uit hun huwelijk worden twee kinderen geboren:
Johannes Geert (Johan) van Dalen, geboren op 16 september 1949 te Groningen en Trijntje Diverina
(Tina) van Dalen, geboren op 17 februari 1954 ook te Groningen.
7. Klaaske van Dijk, geboren op 30 november 1930 te Groningen. Als ze 14 jaar is krijgt ze een
administratieve functie op kantoor. Dit werk heeft ze gedaan tot haar 24ste jaar. Als ze 21 is trouwt ze
met Tiete Keegstra. Tiete is geboren op 28 maart 1927 te Groningen. Toen Tiete 18 jaar was ging hij
naar Oost-Indië. Later heeft hij gewerkt als matroos en radarspecialist bij de marine en het loodswezen.
Hij was dus veel van huis. Ze woonden eerst in Groningen en zijn in november 1955 verhuisd naar Den
Helder. Tiete overlijdt op 7 januari 1992 te Den Helder. Hij is dan 64 jaar.
Tiete en Klaaske krijgen twee kinderen: Trijntje (Tineke) Keegstra, geboren op 25 oktober 1955 te
Groningen en René Keegstra, geboren op 5 juli 1959 te Groningen.

******

Generatie VI 64
Simon Zwart, geboren als zoon van Tjeerd en Klaske op 30 november 1897 te Tzummarum. Waneer
Simon zeven jaar is, verhuist het gezin naar Klooster Lidlum en daarna naar Oosterbierum. Als jongen
zat Simon al vol streken en vertelde altijd vol trots dat hij van school kwam met 1000 strafregels. Toen
zijn vader Tjeerd korte tijd bij de wegen en/of bruggenbouw werkte, kreeg het gezin de veldwachter
thuis aan de deur. Simon en zijn jongere broertje Pieter hadden namelijk aan het natte cement zitten
peuteren, hoewel peuteren misschien te zwak is uitgedrukt. Toen Simon nog op school zat, moesten de
kinderen ook wel meehelpen op het land om aardappelen te zoeken. Simon had dan zijn hondje wel
mee en als zijn iets oudere zusje Trijntje dan floot kwam deze hond naar haar toe. Dit tot 'ergernis' van
Simon want die hond was van hem. Het kontakt tussen Simon en zijn oudere zuster Sijke was niet echt
hevig in die tijd. Ze zagen elkaar niet zoveel getuige het volgende voorval. Simon liep eens van
Oosterbierum naar Sint Jacobiparochie naar zijn zuster Sijke, die meer dan 16 jaar ouder was dan Simon
en al jaren in dit dorp verbleef. Toen Sijke de deur opendeed herkende Sijke haar broertje niet en zei
tegen Simon: "Hwa bist do?" (Wie ben jij?). Maar ja, verjaardagen werden niet gevierd zoals
tegenwoordig en men had het zeker nogal druk met andere werkzaamheden zodat het familiebezoek er
wel eens bij bleef. Na zijn schooltijd werkte hij bij een boer, waar hij goed met paarden overweg kon.
Ook ging hij met zijn vader in de hooi- en oogsttijd op verschillende plaatsen werken. Hij vond het altijd
fijn om na een vermoeiende warme dag in een sloot te gaan zwemmen.
Ook ging Simon korte tijd, 's avonds na zijn werk, lopend naar Franeker toe met de zoon van de
bovenmeester uit Oosterbierum om voor onderwijzer te leren. Op zo'n avondwandeling van Franeker
naar Oosterbierum hielden die twee kwajongens eens een paard en wagen aan met een slapende en/of
dronken voerman erop. Ze deden deze omkeren zodat hij weer dezelfde weg terugging. De man zal wel
vreemd hebben opgekeken, na zijn ontwaken, toen hij weer in de plaats stond vanwaar hij was
vertrokken. Als zijn vader in die tijd werkloos wordt is er geen geld meer om de opleiding te voltooien.
Zijn vader Tjeerd had ook wel de gewoonte om op wilde eenden of ganzen te jagen. Omdat deze
bezigheid verboden was deed hij dit vaak op zondagmorgen, want dan zat toch iedereen inclusief de
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veldwachter in de kerk. Hoewel zijn vader niet kon lezen of schrijven was hij wel een wijze en
verstandige man. Als Simon later een moeilijke beslissing moest nemen, dacht hij vaak: "Hoe zou mijn
vader dit gedaan hebben?".
Bij het aanbreken van de tijd om zijn dienstplicht te vervullen ging Simon weg uit Friesland. Zijn vader
Tjeerd zei bij deze gelegenheid: "Siem, als je het ergens anders beter kunt krijgen, moet je niet naar
Friesland terugkomen". Dit zal hij wel gezegd hebben omdat het, in die tijd toen het slecht ging in de
landbouw, moeilijk was om in je levensonderhoud te voorzien, wat hij zelf aan de lijve had ondervonden.
Simon volgde het advies van zijn vader op, evenals zijn broers Ruurd en Pieter. In het bevolkingsregister
staat dat Simon op 8 juni 1921 naar de Bloemenstraat 23 te Nijmegen verhuist. Hier woonde hij al
eerder, ook omdat hij op 24 mei 1921 trouwde met Maria Margaretha Selis. Zijn vrouw was geboren op
30 september 1894 te Deventer, als dochter van Lambertus Joannes Selis en Henrica Christina Prins.
Voor en tijdens hun eerste huwelijksjaren was Simon beroepsmilitair. Hij had grenswacht, vaak met
nachtdienst, en had zijn verblijf in Huize Aerdt bij Herwen. Het gezin woonde in 1922/23 in Nijmegen tot
het najaar van 1923, waar hun eerste twee kinderen, Rikie en Ina, werden geboren. Toen ze in Nijmegen
woonden, werd hen in september 1923 per telegram medegedeeld dat zijn vader Tjeerd was overleden.
Dit kwam zeker nogal plotseling want Simon schrok hier erg van. Simon vergat Friesland niet en reisde
in latere jaren verscheidene keren met zijn gezin naar zijn geboortestreek af om zijn familie te
bezoeken. Dit gebeurde dan op de fiets. Om dichter bij Simon zijn werk te kunnen zijn, verhuisden ze
naar Lobith. Hier hebben ze niet lang gewoond omdat Simon bij de gemeentepolitie in Deventer kon
komen, waar de ouders van zijn vrouw ook woonden. In Deventer kregen ze nog twee kinderen: Mieke
en Lenie, geboren 1925/27.
Na een moeilijke periode bij de politie, kwam Simon bij de gemeentewerken en wel bij de gasfabriek.
Het was zwaar werk en hij zat vaak, als hij thuis kwam, onder het kolengruis. Geleidelijk aan kreeg
Simon het toezicht over het magazijn voor de fitters en werd hij tenslotte magazijnmeester. Kort voor
zijn pensioen werd hem nog gevraagd toezicht te houden bij het afbreken van de gasketels, toen de
gemeente overging op aardgas.
De avonduren werden meestal gebruikt voor vergaderingen van onder andere de werkliedenvereniging
en "Herwonnen levenskracht", tuberculosebestrijding en het uitzenden van kinderen naar
gezondheidskolonies. Dat ging hem blijkbaar goed af. Hij was dan secretaris of vice-voorzitter. Ook
werd er een rechtskundig adviesbureau opgericht voor de arbeiders. Daarin had Simon zitting met o.a.
een advocaat en een dokter. Er zijn daar heel wat problemen ten gunste van zijn mensen opgelost. In de
oorlogstijd, tijdens stakingen tegen de Duitse bezetters is Simon, in mei 1943, met andere
vooraanstaande mensen van verenigingen door de Duitsers opgepakt en van het concentratiekamp
Amersfoort overgebracht naar Vught. Gelukkig kwam hij op een onverklaarbare manier weer op vrije
voeten.
In 1962 ging Simon met pensioen. Na het overlijden van zijn vrouw, in oktober 1968, woonde hij eerst
nog enige jaren in Deventer. In ongeveer 1973 verhuisde hij naar Schalkhaar en woonde daar in een
bejaardenwoning. Hij werd ernstig ziek en is hier, zolang dat mogelijk was, verzorgd door zijn dochter
Ina, die verpleegster was en net terug uit Zimbabwe. Na nog anderhalf jaar in een verpleegtehuis te
hebben gewoond overleed Simon op 11 juni 1975 te Deventer. Hij is dan 77 jaar oud. Zijn vrouw ging
hem al voor en was al overleden op 26 oktober 1968 te Deventer, 74 jaar oud.
Uit het huwelijk van Simon en Marie worden vier kinderen geboren:
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1. Henrica Christina (Rikie) Zwart, geboren op 16 maart 1922 in Nijmegen. Na de lagere school en Mulo
in Deventer ging ze in 1937 werken op kantoor. In 1942 werd ze kloosterzuster in het klooster in Tilburg
en kreeg de naam Zr. Magdaleni. In 1943 ging ze naar de Kweekschool in Den Haag, Jan de Baenstraat.
In 1950 werd ze hoofd van de school in Utrecht en later in 's Hertogenbosch. Zelf gaf ze altijd les aan de
zesde klas. Vanaf 1962 kreeg Zr. Magdaleni de leiding van het klooster in Helmond en later in Utrecht.
Vanaf 1979 woont ze in Venlo en zorgt voor de administratie van het klooster. Ze woont in Venlo (1994)
met 28 zusters in een mooi klooster, dat in 1953 gebouwd is, nadat het oude klooster in de Kerkstraat bij
een bombardement is verwoest.
2. Clasina Maria (Ina) Zwart, geboren op 25 augustus 1923 te Nijmegen. Na de lagere school ging ze
enkele jaren naar de huishoudschool in Deventer. Na haar schooltijd is ze enkele jaren huishoudelijk
hulp geweest bij een gezin. Toen ze 18 jaar was ging ze in april 1941 naar het klooster in Tilburg en
heette voortaan Zr. Margreet. In Tilburg en later in het grote Westeinde-ziekenhuis volgde ze een
opleiding als verpleegster. In 1958 ging ze als verpleegster naar Zimbabwe, toen nog Zuid-Rhodesië
genoemd. Eerst in het sanatorium in Umtali en daarna in polikliniekjes in Chiduku en Vyamaropa.
Tijdens de jaren 1965/66 werd ze in Engeland opgeleid tot vroedvrouw en als zodanig ging ze terug naar
Rhodesië en deed veel voor, tijdens en na de bevalling voor jonge moeders o.a. voorlichting geven over
goede voeding.
In 1973 keerde ze terug naar Holland omdat in Rhodesië de vrijheidsoorlog aan de gang was en daar niet
meer was te werken. Haar vader Simon was toen ernstig ziek en is door haar verzorgd tot hij naar een
verpleeghuis ging. Ze werkte daarna nog in Raalte en Made als verpleegster voor oude zusters totdat dit
werk haar te zwaar werd. Vervolgens deed ze in Budel de administratie in het klooster. In 1980 ging ze
opnieuw terug naar het zelfstandig Zimbabwe om ziekenhuisjes opnieuw in te richten. Deze waren
blijven draaien met binnenlandse krachten maar moesten een administratie gaan voeren om subsidie te
kunnen krijgen. Drie jaar later ging ze om gezondheidsredenen weer naar Holland. Ze woont anno 1994
in Aarle Rixtel en verleent hand- en spandiensten aan de oude zusters en brengt hen met de auto naar
het ziekenhuis en de dokters.
3. Maria Margaretha (Mieke) Zwart, geboren op 12 september 1925 te Deventer. Ze trouwt op 24
december 1952 met Everardus (Evert) Zwart. Evert is een zoon van Ruurd Zwart en Anna Maria van
Ingen en geboren op 23 september 1922. Het beroep van Mieke was kraamverpleegster. Later scheidt
ze van Evert. Ze hebben in verschillende plaatsen gewoond o.a Beek, Deventer en Twello. Vanaf 1964
woonde ze samen met haar huisgenote Bas van der List. Bas was pater en van beroep psycholoog in de
gevangenis. Ze wonen anno 1994 in Doetinchem. Bas overleed enige jaren terug.
Uit het huwelijk van Evert en Mieke worden 2 kinderen geboren: Jeroen Zwart, geboren op 14 juni 1955
en Anne Maria (Anne) Zwart, geboren op 19 augustus 1960.
4. Maria Magdalena (Leni) Zwart, geboren op 7 april 1927 te Deventer. Ze trouwt op 14 juli 1955 met
Johannes Antonius (Joop) van Raan. Joop is geboren op 1 april 1927 te Deventer. Van 1943 tot 1971 is
Joop werkzaam geweest bij een particulier bouwbedrijf als timmerman. Daarna is hij als timmerman
werkzaam geweest bij de gemeente tot 1981. Daarna is hij voor halve dagen geiserreparateur geweest
tot 1991. Ze woonden eerst in Deventer en sinds 1972 in Schalkhaar.
Joop en Lenie hebben vijf kinderen gekregen: Theresia Agatha (Trees) van Raan, adoptief dochter,
geboren op 10 januari 1958 te Heerenveen; Joseph Simon Gabriël (Jef) van Raan, geboren op 21 oktober
1959 te Deventer; Margit van Raan, geboren op 29 juni 1961 - overleden 30 juni 1961; Johannes Petrus
Michael (Joop) van Raan, geboren op 4 december 1962 te Deventer en Maria Margaretha Theresia
(Margit) van Raan, geboren op 21 augustus 1964.
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******
Generatie VI 65
Pieter Zwart, zoon van Tjeerd en Klaaske, geboren op 20 mei 1899 te Tzummarum, 's avonds om 22.00
uur. Hij trouwt op 12 december 1923 te Den Haag met Anna Prosje. Anna is geboren op 25 maart 1901 te
Tzummarum, 's middags om twaalf uur als dochter van Pieter Prosje en Antje Ypma.
Hieronder volgt een brief van Theo Zwart over wat hij nog weet over zijn pake Tjeerd Zwart, zijn beppe
Klaaske Helder en over zijn ouders Pieter Zwart en Anna Prosje. Ik (Dooitze) heb er niet veel in
veranderd, alleen als Theo schrijft over grootvader, heb ik het over Tjeerd enz.
Friesland rond de eeuwwisseling (1900):
Een slechte tijd voor veel mensen. Groot aanbod van arbeidskrachten. Daardoor angst voor ontslag.
Lage lonen dus. In die tijd zijn mijn ouders geboren. Helaas heb ik grootvader Tjeerd en grootmoeder
Klaaske niet gekend. Wat ik er van weet is "van horen zeggen". Door de genoemde omstandigheden
kwam er van scholing niet veel terecht. De kinderen moesten al op jonge leeftijd meewerken op het
land.
Tjeerd moet een rustige man geweest zijn, die niet gauw van z'n stuk te krijgen was. Maar als hij een
enkele keer toch kwaad werd, kon hij het mondstuk van zijn tabakspijp in stukken bijten! Kleine
vergrijpen e.d. werden echter met de pet (met stevige klep) gecorrigeerd. Dit gold zowel voor de
kinderen, als voor de kat. Voor Klaaske werd het natuurlijk ook wel eens te veel in het grote gezin. Ze
had dan zo haar kreten als: "Ik heb het altijd gedaan", "Ik heb altijd de boter opgevreten" of "Ik moet
altijd met het mes dwars in de bek staan".
De mensen probeerden in die tijd natuurlijk ook wel eens wat bij te verdienen, zo ook Tjeerd. Hij is o.a.
mollenvanger geweest. Daarvoor had hij een speciaal afgericht hondje. Samen konden ze hele tijden bij
een molshoop staan wachten tot de mol omhoog kwam. Tjeerd gewapend met een schop. Zodra er
beweging in de aarde kwam, werd de schop in de grond gestoken, onder de mol. Deze werd dan door de
hond gepakt. Zo werd er weer wat extra verdiend, want de mollenvelletjes brachten wat geld op.
Na de lagere school ging Pieter op het land werken. Hij werd al vroeg ingewijd in de geheimen van het
boerenvak en heeft veel met paarden gewerkt. Op een keer reed Pieter met de wagen langs een huis,
waar plotseling een stuk wasgoed van de lijn waaide, precies tegen het hoofd van het paard. Prompt
sloeg het beest op hol. Pieter kon alleen proberen de wagen op de weg te houden. Achter op de wagen
lag een lange balk, die door het gehobbel steeds meer dwars kwam te liggen zodat het geheel de volle
breedte van de weg in beslag nam. Gelukkig was het stil op de weg, maar het ging wel richting
Dorpsstraat! Een zijweg bracht de oplossing. Hier kon hij de combinatie met veel moeite in sturen. Dit
was een lange rechte weg, waar het paard kon uitrazen en vermoeid raken.
Rond 1915 was een tijd waarin veel veranderde, ook op technisch gebied. Zo bezat Oosterbierum reeds
een station van de Noord Friesche Locaalspoorweg (NFLS). Een lijntje o.a. naar Franeker, Harlingen en
Leeuwarden. Financieel weinig succesvol en na de tweede W.O. opgeheven. Een tijd ook waarin Pieter
oog kreeg voor de meisjes. Eén ervan sprong er bijzonder uit: Anna Prosje uit Tzummarum. Ze kenden
elkaar van het werk op het land en van de zangvereniging. Een romantisch laantje was er ook wel te
vinden! En zo is het gekomen. Dit was echter niet naar de zin van de jongens uit Tzummarum: dat
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iemand uit een ander dorp één van hun meisjes kwam stelen. Op een avond, nadat Pieter Anna thuis
had gebracht, werd hij dan ook opgewacht door een stel potelingen, die dat wel zouden regelen. Na de
nodige klappen en gewapend met een koperen tabaksdoos met scherpe kanten wist Pieter het kordon
te doorbreken, waarna de aanvallers afdropen.
Pieter zag het niet zo zitten om als landarbeider met gebrekkige geldmiddelen en weinig zicht op
verbetering een gezin te stichten. In die tijd verschenen er advertenties in de Friese kranten van o.a.
politiekorpsen uit de grote steden. Men had graag "Noordelingen" omdat ze bekend stonden als
betrouwbare, integere mensen, gewend aan zwaar werk en dus ook in staat een eventuele arrestant de
baas te kunnen. Eén van de toelatingseisen was: Algemene Ontwikkeling. Toen reeds waren er
schrtiftelijke cursussen op dat gebied en daar heeft Pieter gebruik van gemaakt. Na het behalen van het
diploma heeft hij gesolliciteerd bij de Haagse politie en werd na een strenge selectie aangenomen.
Naast de politietraining werd men hier ook opgeleid tot brandweerman.
Er werd besloten dat Pieter alleen zou vertrekken (volgens het bevolkingsregister op 28 mei 1921) en
dat Anna naderhand zou volgen. Als nieuwkomer in een stad kwam je meestal in een zogenaamd
kosthuis terecht, waar je kost en inwoning genoot. Direct een eigen huis vinden was toen ook niet
eenvoudig. Via collega's kwam hij te wonen in een kosthuis aan het Spui. De scepter werd daar
gezwaaid door "Juf" bijgenaamd "de oude duikboot" (ik weet niet om wat voor reden). Haar
lievelingsgerecht was zoete appeltjes en die kwamen nog al eens op tafel! Het ging er gemoedelijk aan
toe en het was vaak een vrolijke boel.
Onder leiding van een oudere agent (de mentor) werd Pieter ingewijd in alle geheimen van het
politievak en al spoedig werd hij geacht om zelfstandig te kunnen optreden.
Zijn eerste post was buro Scheveningen, waar hij moest ontdekken dat hij nog niet alles wist. Een
huilend jongetje kwam eens bij hem met de klacht: "Agent, ze hebben mijn pet gegapt". "Nou", zei
Pieter: "Laten we maar eens gaan kijken. Waar woon je?". De jongen bleek in een hofje te wonen, waar
maar één in- en uitgang was en waar de bewoners een uitgesproken hekel hadden aan de politie! Met de
knaap aan de hand kwam hij het hofje binnen en kreeg te horen: "Gooi 'm dood, die diender!", terwijl de
eerste straatstenen al door de lucht vlogen. De enige manier was wegwezen. Pieter is er nooit meer in
geweest en later werd hem verteld dat het hofje "De Bloedpoort" genoemd werd! Er gebeurde daar rare
dingen en ervaren politiemensen meden die plek.
De agenten uit die tijd droegen een uniform naar Engels model, dus met de Bobby-helm. Die heeft
Pieter wellicht een keer het leven gered. Op een stormachtige dag zeilde er tijdens zijn ronde een stuk
zink van een dak af en kwam precies op de helm terecht. Dankzij de stevige constructie kwam hij met de
schrik vrij.
Trouwplannen begonnen vastere vormen aan te nemen dus werd het tijd voor Anna om ook naar Den
Haag te komen. Om financiële armslag te krijgen is zij toen hier ook gaan werken. Zij kwam terecht bij
een zekere mevrouw Blok, als dienstmeisje. Dit was niet zo succesvol! Het was een vreselijk mens, die er
alleen maar op uit scheen te zijn het leven van het personeel zuur te maken. De beste oplossing was
trouwen, een eigen huishouding starten en een huis vinden. De plechtigheden vonden plaats vanuit het
kosthuis (waar Anna inmiddels ook woonde) per tram naar het stadhuis en de kerk met twee collega's
als getuigen. Thuis werden ze opgewacht door de vrouwen van de collega's met glaasjes
"Boerejongens" met brandewijn en als feestmaal o.a. spruitjes! Dit alles vond plaats op 12 december
1923. Sindsdien kwamen er altijd op die datum spruitjes op tafel.
*
Tijdens zijn werkzaamheden als politieagent was Pieter nogal een geliefde persoonlijkheid. Pieter zijn
werkterrein lag in de binnenstad van Den Haag. Als er in een café ruzie was en Pieter er aan te pas
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moest komen, was de ruzie en het vechten vaak snel verleden tijd. Dit werd dan vaak op een
gemoedelijke manier opgelost. Als hij arriveerde in z'n jeep riepen ze al: "Daar heb je Ome Piet". Zo
werd Pieter door zijn "klanten" genoemd. Deze bijnaam straalde ook al een bepaalde mate van
gemoedelijkheid uit. Met zijn superieuren botste het wel eens. Dit kwam omdat Pieter de onenigheden
op zijn eigen manier oploste en er veel te weinig proces-verbalen werden uitgeschreven, volgens zijn
bazen. In een café, waar Pieter wel eens een borreltje kocht met zijn zoon Theo, zei eens één van de
stamgasten tegen Theo: "Als je aan je vader komt schop ik je je poten onder je lijf vandaan".
De oorlogstijd was voor Pieter een moeilijke periode. Hij zat tussen twee vuren in. Hij moest eigenlijk
doen wat de overheid (toen de Duitsers en de NSB-ers) van hem verlangde, terwijl zijn hart naar de
Nederlanders uitging. Hij zat in het verzet, wat ook in het geheim moest gebeuren. De laatste weken
voor de bevrijding werd het wat te link voor hem en is hij ondergedoken. Dit heeft niet lang geduurd
want zodra het maar half mogelijk was, zat Pieter al weer thuis.
Toen Pieter 60 jaar werd, in 1959, ging hij met pensioen. Pieter en Anna zijn enige keren verhuisd in Den
Haag en woonden sinds 1937 in het huis in de E. Staasstraat nr. 25, waar hun zoon Theo nu (1994) nog
woont.
Pieter Zwart overleed op 14 december 1974. Hij was toen 75 jaar oud. Zijn vrouw Anna overleed het jaar
daarop, op 3 september 1975. Zij was toen 74 jaar.
Uit het huwelijk van Pieter Zwart met Anna Prosje worden de volgende kinderen geboren:
1. Anna (Anny) Zwart, geboren op 23 september 1925 in Den Haag. Voor haar trouwen is Anny directiesecretaresse geweest. Ze trouwt op 20 juni 1951 met Cornelis Wols. Cornelis is geboren op 24 oktober
1924 te Gorkum. Van beroep is hij elektro-technicus bij Phillips geweest. Na hun trouwen wonen ze
eerst in Aalst en daarna verhuizen ze naar Waalre, waar ze in 1994 nog wonen. Uit dit huwelijk wordt
een dochter geboren: Suzanne Wols, geboren op 23 december 1955 te Waalre.
2. Klasina (Ina) Zwart, geboren op 20 februari 1924 in Den Haag. Voor haar trouwen werkte Ina in de
verpleging, zwakzinnigenzorg. Ze trouwt in 1952 met Hendrik Cornelis Knoester. Hendrik is geboren op
16 oktober 1921 en van beroep huisschilder. Ze wonen in Leidschendam. Ze krijgen drie kinderen: Theo
Knoester, geboren 26 maart 1953; Hendrik (Henk) Knoester, geboren 16 oktober 1954 en Peter
Knoester, geboren 4 september 1958.
3. Willy Zwart, geboren op 30 januari 1929 te Den Haag. Voor haar trouwen had Willy een
administratieve baan op een kantoor en verder werk als verkoopster in een winkel. Als ze 20 jaar is,
trouwt ze op 23 februari 1949 te Den Haag met Jan van Vark. Jan is geboren op 17 januari 1925 te Ede.
Het beroep van jan was adjudant in o.a. Weert, Eindhoven en Ede. Ze woonden eerst in Ede en zijn later
naar Bennekom verhuisd. Jan van Vark overlijdt op 28 september 1982, op 57-jarige leeftijd. Willy woont
anno 1994 nog in Bennekom. Uit het huwelijk van Jan en Willy worden drie kinderen geboren: Anna
Johanna (Anjo) van Vark, geboren op 27 juli 1949 te Ede; Winnifred (Winnie) van Vark, geboren op 22
september 1957 te Ede en Arjen van Vark, geboren op 10 december 1962 te Ede.
4. Tjeerd Pieter (Theo) Zwart, geboren op 18 september 1931 te Den Haag. Na de lagere school heeft hij
de ambachtsschool doorlopen, afd. Schilderen. In 1950 is Theo gaan werken, eerst op een
reclamebureau en daarna als tekenaar bij een drukkerij. Via avondonderwijs heeft hij het diploma
Academie voor Beeldende kunsten, afdeling "Grafisch Ontwerpen" gehaald. Na vervulling van zijn
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dienstplicht is hij werkzaam geweest als reprograaf. Foto- en tekenwerk. Sinds 1992 is Theo met
vervroegde uittreding (VUT). Theo Zwart woont (1994) in Den Haag, E. Staasstraat 25.
5. Petronella (Elly) Zwart, geboren op 18 april 1938 te Den Haag. Na de lagere school ging ze naar de
Middelbare school, waarna ze verschillende beroepen heeft gehad zoals administratief medewerkster,
boekhoudster, verkoopster en enquetrice. Als ze 25 jaar is trouwt ze met Dirk Johannes (Dick) Ter
Morshuizen. Dick is geboren op 26 augustus 1938 te Den Haag. Na de lagere school ging hij naar de
Middelbare school en werkt nu (1994) bij een rederij in Scheveningen als hoofd van de Exportafdeling.
De eerste jaren van hun huwelijk hebben ze bij de ouders van Elly ingewoond omdat er in die tijd een
groot tekort was aan woningen. Op 1 september 1968 zijn ze verhuisd naar een flat in Leidschendam.
Elly werkt nog als parttime verkoopster in een warenhuis in Leidschendam. Ze wonen ook in deze
plaats.
Uit het huwelijk van Dick met Elly worden drie kinderen geboren: Priscilla Elisabeth (Priscilla) Ter
Morshuizen, geboren op 29 mei 1968 in Den Haag; Mathieu Gustave (Mathieu) Ter Morshuizen, geboren
9 juni 1972 in Voorburg en Katharina Julietta (Nienke) Ter Morshuizen, geboren op 13 december 1976 in
Leidschendam.

******

GENERATIE V 13
Simon Dooitses Helder, geboren 4 februari 1857, zoon van Dooitse Simons Helder en Rinske Baukes van
der Leest. Hij trouwt als hij 24 jaar is op 9 april 1881 met Lysbeth Taekes Harkema. Lysbeth is een
dochter van Taeke Willems Harkema en Sijke Sijbes Leenstra.
Ze wonen in Tzummarum.Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
VI 67 Levenloos geboren kind, geboren op 17 juni 1881
VI 68 Dooitse Simons Helder, geboren 27 maart 1883. Deze Dooitse overlijdt op 21 oktober 1910. Hij is
dan 27 jaar en ongehuwd.

Simon Dooitses Helder overlijdt op 11 april 1930. Hij is dan 73 jaar.

De gegevens van de familietak Zwart komen uit het familieboek “Zwart op Wit”, in 1995
samengesteld door mij, aanwezig op het Rijksarchief.
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