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VOORWOORD 

 

It witten dat de foarâlden fuortlibje in har neiteam 

Mei in oantrum ynhâlde om har skiednis nei te gean. 

 

Vanaf februari 1992 ben ik bezig met genealogie oftewel familieonderzoek. Je 
kunt hier voor o.a. terecht op het Rijksarchief (anno 2020 Tresoar) te 
Leeuwarden, tegenover de Oldehove. Na enige weken had ik al aardig wat 
gegevens verzameld van voor het jaar 1900. Omdat de voorouders aan de 
moederskant, genetisch gezien, even belangrijk zijn dan aan de vaderskant, nam 
ik ook de naam Reinalda mee in mijn onderzoek. 

In het jaar 1811 moesten door Napoleon allle mensen een achternaam aannemen 
of zich laten inschrijven. Personen, die al een achternaam hadden moesten deze 
laten bevestigen. Vaak hadden alleen mensen met een wat “voornamere” 
afkomst een achternaam. Al dan niet vergane glorie. Deze werd meestal niet 
gebruikt maar bleef toch voortleven in de familie, door overlevering. Men 
gebruikte vaak de eigen voornaam met daarachter de naam van de vader b.v. 
Pieter Heeres. Pieter, zoon van Heere. Je kunt wel aan de naam Reinalda zien, dat 
dit een oude naam is en al voor 1811 bestond. Het is een ongewonere naam dan 
de namen De Vries, Boonstra en Miedema, die hun oorsprong vinden in het jaar 
1811. 

Er bleek al meer onderzoek naar de familie Reynalda te zijn gedaan, door ene 
Pieter Reenalda uit Den Haag. Vooral van voor het jaar 1800. Dit scheelde mij 
enige jaren werk, wat betreft het opzoeken en uitzoeken van gegevens. Het is een 
vrij tijdrovende bezigheid.  

Uit de gegevens, die ik had, heb ik alleen maar de voorouders van Pieter Heeres 
Reinalda opgezocht en verwerkt. Als je meer meeneemt wordt het snel 
onoverzichtelijk en is iemand met wat minder interesse snel de draad kwijt.  



Vanaf vorig jaar december ben ik begonnen om de nazaten van Pieter Heeres 
Reinalda en zijn vrouw Trijntje de Jong te benaderen want recente gegevens moet 
je toch opvragen bij de nog levende verwanten. Omdat er op het laatst alleen 
maar dochters waren is de naam Reinalda verdwenen, wat betreft de tak van 
Pieter Heeres Reinalda, en overgegaan in andere familienamen (Wiersma, Zwart, 
Post, Jensma) maar de familieverwantschap blijft echter bestaan.  

Vroeger was het wel zo dat als de vrouw wel een achternaam had en de man niet, 
deze ook werd overgenomen door de man. Dit is ook meerdere keren met de 
naam Reinalda gebeurd, maar na 1811 verviel deze gewoonte. 

De relatie, die ik heb met de naam Reinalda, vloeit voort uit het feit, dat mijn 
beppe Trijntje de achternaam Reinalda droeg. Als dit boekje uitkomt is het 
honderd jaar geleden dat zij werd geboren, op 17 augustus 1893.  

Hopelijk krijgen de tegenwoordige en de toekomstige generatie’s door dit boekje, 
ter nagedachtenis aan onze voorouders, wat meer inzicht in wat zich vroeger in 
hun familie afspeelde. 

 

Minnertsga, 30 juli 1993 

Dooitze Zwart 

 

Naschrift: februari 2020 besloot ik het boekwerkje te digitaliseren zodat ik dit 
grotendeels heb uitgetypt. De gegevens zijn dus niet actueel. Meest uit 1993 
maar ook wat betreft de familietak Zwart uit het boek “Zwart op Wit” uit 1995. 

 

 

 

 



 

Generatie I 

Ede Reynalda, geboren omstreeks 1500 verwekt bij zijn vrouw de volgende 
kinderen: 

II1 Aucke Edes Reynalda, geboren rond 1530. Zie verder. 

II2 Sybes Edes Reynalda, geboren omstreeks 1532. 

II3 Oene Edes Reynalda, geboren omstreeks 1534. 

II4 Anna Edes Reynalda, geboren rond 1536.  

In 1530 was deze Ede Auckes samen met Ede Oenes kerckvoogden te Tjerckgeest. 
Van de voorouders van Ede Oenes is niets bekend. Wel iets van Ede Auckes. 
Vermoedelijk waren 2 broers van hem Sippa Auckes en Wybren Auckes. De eerste 
was in 1526 burgemeester van Sloten en de tweede leefde in 1544 te Broek, bij 
Langweer. Mogelijk waren zij kinderen van Aucke Sippes, die in het register van 
edelingen van 1505 wordt genoemd onder Doniawerstal. Zijn broer was 
waarschijnlijk Edo Sippes, die in 1477 het contract over de vier zijlen in de Leppe 
te Yrnsum zegelt. 

 

Generatie II1 

Aucke Edes Reynalda, geboren omstreeks 1530, trouwt met Anna Upckes. Alle 
thans levende Reenalda’s of Reinalda’s (rechtstreeks van de mannelijke tak) en de 
Reinalda’s (via twee vrouwen) stammen af van Aucke Edes. Van hem valt vrij veel 
te vertellen: 

Aucke Edes wordt, hoe bekend hij ook is, slechts eenmaal Reynalda genoemd, 
namelijk op 25 juni 1584 te Dokkum, waar hij zich met gedeputeerden en oud-
gedepeteerden moest verdedigen tegen een aanval op hun beleid door vier 
edelen (de Dloeanciers). Aucke Edes komt voor het eerst voor in 1566 als hij 
samen met zijn plaatsgenoot Foppe van Douma en met Floris Abbema van 



Akkrum verzoekt om betalinge van zijn vacatiën voor diensten de landen 
bewezen. Welke die diensten waren is niet bekend maar mogelijk stonden ze in 
verband met het verbond der edelen.  

Niet alleen is het zeker dat Douma tot de verbonden edelen behoorde maar ook 
valt het op dat we Reynalda niet meer aantreffen na 1566 en voor 1577. We 
mogen dus als waarschijnlijk aannemen dat ook hij in 1567 is uitgeweken en dat 
hij, hoewel hij in 1574 niet van het zogenaamde algemeen pardon werd 
uitgesloten, pas na de val van Casper de Robles op 23 november 1576 is 
teruggekeerd. Dat zal omstreeks nieuwjaar 1577 zijn geweest. Op de landdag van 
1577 wordt hij met Feycke Tetmansz benoemd tot rekenmeester van de 
Zevenwolden (Zevenwouden). Hij bleef dit tot 7 juni 1579, op welke dag hij, mede 
namens Tetmansz, de resolutie der volmachten der Zevenwolden, waarbij de 
rekenmeesters worden afgezet, ondetekende. Op 20 juli werd hij gedagvaard 
door Boudewijn van Loo, rentmeester van Friesland. 

Aucke Edes en zijn broer Oene Edes waren voorstanders van de Unie van Utrecht. 
Aucke onderhandelde met “voor mij en mijn broer Oene Edesz”. Op 27 augustus 
1579 wordt Aucke Edes benoemd tot lid van de gedeputeerde staten van 
Zevenwolden. Op 14 maart 1580 werd hij met Sijds van Botnia, de grietman van 
Wymbritseradeel, naar het klooster Thabor gezonden, om daar de nodige 
maatregelen te treffen in verband met de opbrengst der geestelijke goederen. 
Meerdere opdrachten van verschillende aard volgden en op 6 december 1581 
zwoer ook Aucke Edes de koning af.  

Op de landdag van juli 1582 is Reynalda niet als gedeputeerde herkozen, hetzij 
men hem niet langer begeerde, hetzij hij zelf dit zware ambt niet langer wilde 
bekleden; het laatste is het meest waarschijnlijke. Kort daarop werd Reynalda 
benoemd tot grietman van Doniawerstal in plaats van de overleden Tjalcke 
Meinesz. Commissaris Abel Franekema liet volgens zijn commissie van 5 
september op de achtste september te Idskehuizen de volmachten der grietenijen 
de nominatie doen. Op te merken valt dat Tjerkgaast en Ter Oele beide tweemaal 
drie personen nomineren onder wie Aucke en zijn broer Oene. Het resultaat van 
de stemming was, dat Aucke Meinesz, een broer van Tjalcke, negen stemmen 



behaalde en Reynalda zes. Toch werd Reynalda op 24 september 1582 door 
Merode en gedeputeerden benoemd: op dezelfde dag nam hij de benoeming aan. 
Dit was in afwijking van de gewoonte, daar hij die de meeste stemmen had 
gekregen ook benoemd werd. Reden om hier van af te wijken was er niet, daar 
Meinesz een gereformeerde patriot was. Onder de gedeputeerden, die 
benoemden zaten echter enige oud-collega’s van Reynalda, en de Doleanciers van 
april 1584 zullen dan ook geen ongelijk hebben gehad als ze dit één van de 
gevallen noemde waarin protectie had plaatsgehad. 

Ook als grietman gedroeg Aucke zich niet onberispelijk.  

Reeds vier maanden na zijnin diensttreding blijkt zijn schoonzoon het ambt van 
secretaris te bekleden, tegen de landsordinatiën in. Als de volmachten der 
grietenijen, in verband met een eventueel proces tegen de steden ruggespraak 
houden, tracht hij de stemming op illegale wijze te beinvloeden. Dit blijkt zo goed 
als zeker uit zijn rapport aan gedeputeerden van 9 mei 1583. Verder treffen we 
Aucke nog aan bij de gerechtelijke verkoping van een sathe van de balling Douwe 
van Roorda te Goingarijp op 22 juni en 1 decmber 1584. 

Het is niet uitgesloten dat Aucke gestudeerd heeft in Wittenburg. Volgens het 
“album Academiae Vitaburgensis” van 1502 tot 1602 werden aldaar ingeschreven 
als student in september 1541 Augustinus Slotensis, d.w.z. Aucke van Sloten en 
Hugo Scheltema Frisii. 

In 1578 bevonden zich te Leeuwarden Aucke Edes en Erasmus Douma uit VII-
wolden (de zevenwouden), van Galama en Goslick Hiddema uit Westego en Hette 
Wybes en Oets Arends uit Oostego “om hun binnen de poorten als gijselaars te 
zullen verholden ter tijd en so lange der burgerie der zelve stad solde wezen 
voldaan van hun verschoten penningen tot betalinge der Walscher soldaten 
volgens accoort bekent”. 

In 1581 inspecteerde Aucke Edesz met Gerold Intesz de vestingwerken van de 
stad Sloten. Bij de Wijkeler poort werd een gedenksteen geplaatst, welke nu is 
verdwenen, waarop voorkwam: Aucke Edesz en Able Frankema uyt “de wolden”. 



In 1587 woont Aucke Edes Reynalda, grietman van Doniawerstal, te Sneek in de 
“Wolina state”. Dit huis is het eigendom van Ritske van Rinnya, grietman van 
Westdongeradeel en zijn vrouw Rinske van Mokkama. Op 10 februari 1587 wer 
dit huis gekocht door een zoon van Aucke, Eilard Reynalda en zijn vrouw Saech 
van Rinnya, een zuster van Ritske.  

Op 9 januari 1589 gaat Aucke Reynalda, grietman van Doniawerstal, een contract 
aan met Auck Nauta, burger en postulant te Sneek voor de levering van “2 goede 
schuyten zwarte turf, te wal te leveren”. Hier is blijkbaar niet aan voldaan en 
wordt Mr. Aucke Nauta veroordeeld, de turf alsnog te leveren.  

Aucke was vermoedelijk de laatste jaren van zijn leven ziekelijk. Zijn zoon Fedde 
Auckes Reynalda wordt 16 May 1589 reeds benoemd tot  gesubstitueerde 
grietman van Doniawerstal en in 1590 was hij grietman. We mogen dus 
aannemen dat Aucke Edes in één van de laatste maanden van 1589 overleden is.  

Uit zijn huwelijk met Anna Upckes worden de volgende kinderen geboren: 

III1 Ede Auckes Reynalda, geboren rond 1553 te Langweer. In 1573 was hij 
adelborst onder de hopman Tite van Hettinga. Hij overleed voor 1589. 

III2 Fedde Auckes Reynalda, geboren ongeveer 1555. Zie verder 

III3 Eylard Auckes Reynalda, geboren omstreeks 1557. Hij is grietman van 
Doniawerstal van 1591-1610. Eilard trouwt met Saek van Rinia. Hij overleed op 27 
oktober 1610. 

III4 Ael Auckes Reynalda, geboren rond 1559. Ze trouwt met Tjomme Sybrens, die 
secretaris van Baarderadeel is. Ael overlijdt te Jorwerd op 18 maart 1617 en 
Tjomme op 3 februari 1624, volgens de opschriften op de grafstenen te Jorwerd. 

III5 Marten Auckes Reynalda, overleden voor 1610. 

 

 

 



Generatie III2 

Fedde Auckes Reynalda, zoon van Aucke en Anna, geboren rond 1555. Hij trouwt 
met Rixt Ids Romkes.    

Fedde Auckes Reynalda wordt op 16 May 1589 genoemd: “gesubstitueerde 
grietman van Donyawerstal”. In Oldeberkoop bevindt zich een avondmaalsbeker. 
Aan de onderkant staat: Fedde Auckes Rengnalde – grietman D.W (Doniawerstal) 
1590. Langs de bovenkant vindt men nog de letters E.R. en M.R., welke zullen 
betekenen: Eylardus Reynalda en Marten Reynalda. Bij Fedde als oudste van de 
drie broers staat het volledige Reynalda wapen, bij de twee andere een 
eenvoudiger uitvoering. Zie verder: zoektocht naar de beker. 

Fedde is begin 1591 overleden en dus ongeveer 36 jaar geworden.  

Op 15 mei 1591 had een inventarisatie plaats van “al de goederen en schulden”.  

Volgens het testament van Fedde van 24 januari 1591 werden voogden over zijn 
kinderen zijn broer Eylard en zijn zwager Tjomme Sybrens. 

Fedde Auckes is voor zijn overlijden langdurig ziek geweest. Hij schijnt zeer slecht 
orde op zijn geldzaken te hebben gesteld. Er staat geschreven, dat er “grote 
duisterheid en obscuriteit en differentie” was tussen broer Eylardus en Sipcke 
Harings, ontvanger van Doniawerstal en meerder anderen. Het eindresultaat was 
dat de kinderen vrijwel niets erfden, omdat al het aanwezige moest worden 
besteed om de schulden te dekken. 

Kinderen van Fedde en Rixt: 

IV1 Aucke Feddes Reynalda, geboren 24 juli 1580 te Sneek. Hij is jong overleden. 

IV2 Ede Feddes Reynalda, geboren in 1582 te Sneek. Zie verder. 

IV3 Baukje Feddes Reynalda, geboren in 1585 

IV4 Idske Feddes Reynalda, geboren te Sneek op februari 1588. Jong overleden. 

IV5 Aucke Feddes Reynalda, geboren 1590. 



Generatie IV2 

Ede Feddes Reynalda, zoon van Fedde en Rixt, geboren in 1582 te Sneek. Hij 
trouwt te Bolsward met Hots Paulis Ens op 14 juli 1609. 

Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren: 

V1 Fedde Edes Reynalda, geboren te Bolsward in 1614. Hij trouwt op 5 november 
1637 te Eesterga met Sybbrichien Geeles. 

V2 Paulus Edes Reynalda, geboren in 1616 te Bolsward. Hij trouwt te Sneek op 4 
november 1636 met Aeltie Aegges Looxma. Ze krijgen 3 kinderen. Paulus overlijdt 
in 1642. 

V3 Mayke Edes Reynalda, geboren in 1618 te Bolsward. Zie verder. 

 

Verdere leven van Edes Feddes Reynalda. 

Toen zijn vader Fedde Auckes overleed in 1591 was  Ede 9 jaar, zijn zusje Bauckje 
was 6 jaar en zijn broertje Aucke moest nog 1 jaar worden. Het eerste wat we van 
Ede vernemen is dat hij dus trouwt op 14 juli 1609 te Bolsward met Hots Paulis 
Ens. Hij is dan 27 jaar en soldaat onder hopman Schelte van Aysma. Ede heeft het 
dus nog niet ver gebracht en heeft het waarschijnlijk aan zijn naam Reynalda te 
danken dat hij nog huwt met een dochter uit het vooraanstaande geslacht Ens.  

Op 30 oktober kopen Ede en zijn vrouw een huis “op de Nije Hoffstraat te 
Bolsward”. Ede wordt dan genoemd: “faendrich onder de compagnie van de 
hopman Schelte van Aysma, garnisoen holdenden op den Oordt in Ost Vriesland”. 
Hij heeft dus promotie gemaakt maar is nog ver van huis. Zijn aanstelling tot 
faendrich dateert van 16 maart 1616. 

Tussen 1622 en 1628 kopen en verkopen Ede en zijn vrouw diverse huizen te 
Bolsward. Het schijnt dat hij de militaire dienst heeft verlaten want op 23 april 
wordt hij ingeschreven als “burger” te Bolsward. 



Hij begint nu de pacht op de verkoop van diverse artikelen te kopen. Zo lezen we, 
dat hij in 1623, de pacht op de vreemde bieren verkreeg voor 2185 gulden. Zijn 
schoonvader Paule Fransz Ens, burgemeester van Bolsward, had reeds in 1602 de 
pacht op de wijnen, bier, solt, azijn, seep en laken. Hij zal dus Ede wel 
geadiviseerd hebben. Aardig is nog de aantekening dat op 4 november 1602 een 
gedeelte van de pacht werd betaald door burgemeester’s dochter Hotske, Edes 
latere vrouw.  

Op 13 februari 1624 werd Ede ingeschreven als lidmaat van de kerk te Bolsward. 
Er staat geschreven: “met attestatie ende daarbij gedane sterke belofte van 
beterschap des levens Ide Reinalda op de Coornmerckt”. Blijkbaar heeft Ede in de 
voorafgaande jaren niet veel aan kerkelijk leven gedaan. 

Op 28 november 1625 treffen we Ede aan als collecteur van de pachter op het 
gemael Claes Heerkes en op 26 april 1626 wordt Ede aangesteld tot collecteur 
door Wopke Eelkes, pachtenaar van het bestiael ende Jan Jansen, pachtenaer van 
de bieren. Ede beweegt zich dus op allerhande gebied en streeft politie nog naar 
hoger op. 

Ede heeft tot zijn dood in 1636 met diverse personen kwesties, welke op vele 
rechtsdagen worden behandeld. Mogelijk maakte hij zich vele vijanden in verband 
met zijn ambt als collecteur of pachtenaer. Zo worden op 18 juni 1628 twee 
mondelinge klachten tegen “Schelte Joannis te Balk” behandeld, waarin hij zegt, 
“hem soo met woorden als met werken, in huis en straten als elders 
ongemolesteerd en in vrede te laten”. Wat was er namelijk gebeurd? 

Op 8 februari 1628 heeft Schelte Joannis hem (Ede) op de nieuwe merckt omtrent 
de stads Doelen ontmoet en hem uitgescholden voor een schelm en een honsvot 
en hem toegevoegd: “Nu zal ick dij het leven benemen”, waarop hem met een 
mes te lijf ging zodat Ede moest vluchten in het huis naast de Doelen met een 
“gescheurde rock”. Schelte zegt dat Ede zich tegenover hem schandelijk heeft 
gedragen, want hij heeft hem met behulp van een wachtmeester en anderen in 
de gevangenis laten opsluiten. Ede haalt er echter veel getuigen bij, die alle voor 
“waar” verklaren, wat hij heeft gezegd. Op 18 december 1629 is de uitspraak, dat 



Schelte aan Ede moet betalen 17 gulden en 4 stuivers en de kosten van het 
geding. 

Het militaire schijnt zijn aantrekkelijkheid voor Ede niet te hebben verloren want 
in de sententie van 23 juni 1630 wordt hij genoemd: de Edele Edo van Reinalda, 
bierstekker binnen Bolsward, tegenwoordig hopman des friesschen ende 
Nasaussen Regement. Op 18 september 1635 wordt hij nog eens herkozen als 
gezworen gemeensman.   

Ede is overleden tussen 27 januari en 30 maart 1636, oud 54 jaar. 

Zijn weduwe Hots bleef achter met drie kinderen: Fedde, oud 22 jaren, Paulus 
oud 20 jaren en Mayke oud 18 jaren. Wanneer Hots overleden is niet bekend. Zij 
vertrok echter na 1636 naar Lemmer, waar haar kinderen huwden. Zij komt nog 
voor als lidmaat van de kerk aldaar in 1650. Daarna niet meer. 

 

Generatie V3 

Maaike Edes Reynalda, dochter van Ede en Hots, geboren te Bolsward in 1618, 
trouwt als ze 18 jaar is op 4 december 1636 met Heere Louws Bonnes te Lemmer. 

Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren: 

VI1 Geertien Heeres, geboren 25 augustus 1644 te Lemmer. 

VI2 Yde Heeres, geboren 19 januari 1651 te Lemmer. Zie verder. 

VI3 Frans Heeres, geboren 11 februari 1655 te Lemmer. 

VI4 Hots Heeres, geboren 20 juni 1660 te Lemmer. 

VI5 Fedde Heeres. Hij wordt in 1696 aangenomen te Leeuwarden, komende van 
Lemmer met Tietje Drieuwes.  

Maaike Edes Reynalda overlijdt omstreeks 1664, waarna haar man Heere 
hertrouwt op 24 februari 1667 met Tjertie Sybolts. Heere overlijdt tussen 1680 en 
1691. 



Generatie VI-2 

Yde Heeres Reinalda, zoon van Heere en Maaike, geboren op 19 januari 1651 te 
Lemmer, trouwt als hij 23 jaar is op 25 februari 1674 met Femmetje Wouters. Ze 
krijgen 5 kinderen: 

VII1 Maike Ydes Reinalda, geboren te Lemmer op 24 september 1676. Ze trouwt 
te Makkum op 1 april 1696 met Jan Meinses. 

VII2 Trijntje Ydes Reinalda, geboren op 23 november 1679 te Lemmer. 

VII3 Heere Ydes Reinalda, geboren op 2 maart 1684 te Lemmer. Zie verder. 

VII4 Wouter Ydes Reinalda, geboren ip 20 november 1687. Hij trouwt te Lemmer 
op 22 juni 1710 met Trijntje Barties. 

VII5 Jaen Ydes Reinalda, geboren op 0 mei 1690 te Lemmer. 

 

Generatie VII-3 

Heere Ydes Reinalda, geboren op 2 maart 1684 te Lemmer als zoon van Yde en 
Femmetje. Als hij 25 jaar is trouwt hij met Grietje Jans en wel op 5 januari 1710. 

Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren: 

VIII1 Antje Heeres Reinalda, geboren mei 1714 te Lemmer. 

 

Generatie VIII-1 

Antje Heeres Reinalda, geboren te Lemmer en gedoopt op 25 mei 1714. Ze trouwt 
te Lemmer met Pier Sytses. Pier is gedoopt op 20 augustus 1713. Pier en Antje 
krijgen de volgende kinderen:  

IX1 Femmetje Piers, geboren in 1738. - IX2 Grietje Piers, geboren in 1741 –  



IX3 Antje Piers, geboren in 1746 – IX4 Fetje Piers, geboren in 1750 – XI Sytse Piers, 
geboren in 1754. 

 

Generatie IX-4 

Fetje Piers Reinalda, geboren in 1750 te Sneek als dochter van Pier en Antje. Ze 
trouwt te Oosterlittens op 13 maart 1774 met Louw Riemers. Louw is geboren in 
februari 1743 te Oosterlittens. Louw verwekt bij Fetje de volgende kinderen: 

X1 Klaaske Louws Reinalda, gedoopt te Oosterlittensop 3 oktober 1774. Ze trouwt 
met Jan Lochems de Graaf. Ze hertrouwt op 4 april 1823 met Frans Canter van 
Sloterdijk. Klaaske overlijdt op 14 februari 1837 te Oosterlittens, 62 jaar. 

X2 Antje Louws Reinalda, gedoopt te Oosterlittens op 5 januari 1776. Ze trouwt 
met Ype Sierks Plantinga. Antje overlijdt te Franeker op 26 mei 1817, 41 jaar. 

X3 Riemer Louws Reinalda 

X4 Pier Louws Oosterloo, gedoopt te Oosterlittens op 9 maart 1781. Piet wil 
schijnbaar de naam Reinalda niet aannemen in 1812. 

X5 Heere Louws Reinalda, geboren in 1784 te Oosterlittens. 

X6 Wiebren Louws Reinalda, geboren in 1788. Zie verder. 

Louw overlijdt op 9 februari 1806, 62 jaar. Fetje overlijdt te Hylaard op 25 
september 1808, 58 jaar. 

 

Generatie X-5  

Heere Louws Reinalda, zoon van Louw en Fetje, geboren te Oosterlittens op 23 
december 1784. Hij trouwt met Hyke Wiltjes uit Oosterlittens. Uit dit huwelijk 
wordt een dochter geboren: 

XI Hyke Heeres Reinalda, geboren 15 september 1816 te Bozum. 



De vrouw van Heere, Hyke, overlijdt 9 dagen na de geboorte van hun dochter op 
24 september 1816. 

Heere hertrouwt op 3 oktober 1819 met Antje Pieters Jongema. Antje is geboren 
op 25 maart 1799 te Spannum als dochter van Pieter Ages Jongema en Maaike 
Piers Groeneveld. Ze wonen eerst in Oosterlittens en daarna verhuizen ze naar 
Slappeterp. Het beroep van Heere is boer (landbouwer). Uit dit tweede huwelijk 
worden nog 7 kinderen geboren: Louw, geboren 9 mei 1821; Hyke, geboren 5 juli 
1822; Maaike, geboren 9 september 1824; Fedtje, geboren 5 juni 1825; Louw, 
geboren 24 november 1828; Louw, geboren 1 mei 1831 en Pieter, geboren 29 
november 1832.  

Heere Louws Reinalda overlijdt op 24 januari 1834 te Slappeterp, 49 jaar. Antje 
hertrouwt met Age Sipkes Mantjes en overlijdt op 3 maart 1847 te Franeker, 
leeftijd 48 jaar. 

 

Generatie XI-8 

Pieter Heeres Reinalda, geboren op 29 november 1832 te Slappeterp als zoon van 
Louw en Antje. Bij de loting van 1851 werd hij ingelijfd bij het derde regiment 
infanterie in Bergen op Zoom. Hij was boerenknecht en belandde 15 mei 1854 in 
Tzummarum, na eerst bij anderen boeren te hebben gewerkt. Hij kwam toen 
vanuit Dronrijp.In Tzummarum leerde hij Trijntje Gerrits de Jong kennen. Dit 
‘meisje’ was 24 jaar oud en werkte als dienstmeid vanaf 12 mei 1854 op de 
Sijtinga-state te Tzummarum. Deze boerderij stond en staat op de hoek van de 
Hoarnestreeek en de Kapelleweg. Ze woonden hier ook bij in, hoewel haar ouders 
ook in Tzummarum woonden. Dit was in die tijd heel normaal zoals te zien is in de 
speciale Bijregisters van de bevolkingsregisters, waar de dienstboden in zijn 
opgenomen. Waar en wanneer Pieter haar ontmoet heeft zal wel nooit duidelijk 
worden (misschien werkte hij ook wel op deze boerderij), maar Trijntje bleek eind 
1854 in “blijde” verwachting van de boer, Bonnema genaamd (zoals werd verteld 
uit overlevering). Hierover later meer als aanvulling. Deze boer werd ook 
wethouder in de gemeente Barradeel. Ze mocht wel op de boerderij blijven maar 



tot een huwelijk kwam het niet. Toen nam Pieter het besluit om met haar te 
trouwen.  

Hij trouwt op 26 mei 1855 met 24-jarige Trijntje Gerrits de Jong. Trijntje is 
geboren op 9 september 1830 te Tzummarum als dochter van Gerrit Cornelis de 
Jong en Taekjen Gerrits Wijngaarden.  

Wat ging hier aan vooraf: 

Vanaf maart 1855 werd het huwelijk voorbereid. Als ze wilden dat het kind 
geboren werd, nadat ze getrouwd waren, moesten ze opschieten want Trijntje 
was al zeven maanden “heen”. Er moesten verscheidene formulieren 
aangevraagd of opgehaald worden. Onder andere de toestemming van de 
kolonel-kommendant van het regiment, waaronder hij had gediend. Dit kreeg hij 
13 maart 1855. Daarna een geboortebewijs van hemzelf en overlijdensbewijzen 
van zijn ouders, wat hij op 16 april regelde. Hij moest hiervoor naar het 
gemeentehuis in Menaldum en naar Franeker. Te bedenken wat voor vervoer ze 
hadden was hij hier wel een dag mee zoet. Ook moest hij nog een bewijs hebben 
dat hij ingeschreven stond bij de Nationale Militie. Dit kreeg hij 25 april. 

Hierna kon het huwelijk worden aangevraagd, tenminste nu wisten ze de precieze 
datum. Deze werd gesteld op hoogstwaarschijnlijk 12 mei 1855. Sneller kon niet 
want de huwelijksaankondiging moest gebeuren op de twee zondagen 
voorafgaand aan het huwelijk. In dit geval 29 april en 6 mei, zoals in de 
huwelijksakte staat. Het trouwen gebeurde bijna altijd op een zaterdag, zoals ook 
uit andere huwelijksakten is af te lezen. De aankondigingen gebeurde door deze 
te bevestingen aan de hoofddeur van het gemeentehuis in Sexbierum zodat 
iedereen het weten kon en bezwaar kon maken. Er werd geen bezwaar gemaakt 
maar het huwelijk ging ook niet door. Tenminste niet op 12 mei want: 

Op de derde mei 1855, half vijf des morgens, werd uit Trijntje Gerrit de Jong een 
zoon geboren. Deze zoon is genoemd: Gerrit.  

Hij werd genoemd naar haar vader en moest officieel ook de achternaam krijgen 
van de moeder omdat deze nog niet getrouwd was, maar deze hoeft niet in de 
geboorteakte worden vermeld.  



Nadat Trijntje op krachten was gekomen trouwden ze op zaterdag 26 mei 1855. 

 

Uit overlevering werd verteld, dat Gerrit Reinalda een zoon was van een boer 
Bonnema of diens zoon en Trijntje Gerrits de Jong. Toen de vrouw van Gerrit, 
Eeke van Marsum, na het overlijden van Gerrit, in 1900, weer naar Oosterbierum 
terug ging met haar dochters Hinke en Trijntje, woonden ze vlakbij de boerderij 
Sijtingastate in Tzummarum (poeswal?), waar Trijntje de Jong dus 50 jaar 
daarvoor had gewerkt. De boer, die er na 1900 nog woonde, had meer dan 
normale belangstelling voor de beide meisjes Hinke en Trijntje. Dit was niet 
abnormaal, werd er verteld, want deze boer Bonnema scheen hun pake te zijn. 

Klopt dit met de feiten gevonden in het bevolkingsregister? 

In de zomer van 1994, toen ik nog eens opzocht waar Trijntje Gerrits de Jong 
werkte, werd dit in het dienstbodenregister aangegeven met folio 165. Na het 
opzoeken van deze bladzijde in het normale register bleek dit overeen te komen 
met huisnummer 112. In dit huis (boerderij) woonde toen boer Jelle Fopma 
Bonnema. Dus de naam klopte gelukkig wel bij het overleveringsverhaal. Het was 
dus niet de zoon van de boer maar de boer zelf want deze boer Jelle was nog niet 
getrouwd. Hij was geboren in Kimswerd op 7 april 1822 als zoon van Haitze Eeltjes 
Bonnema (boer in Kimswerd) en Stijntje Jelles Fopma. Jelle had sowieso een 
broer, Jan Haitzes Bonnema, maar deze komt later aan de orde. Jelle nam in 1847 
ook de achternaam van zijn moeder aan, dus vandaar Fopma-Bonnema.  

Toen Jelle begin augustus 1854 omgang had met Trijntje de Jong was hij dus 32 
jaar. Hij trouwde niet met haar. Wel kwam even later Tieltje Petrieus bij hem 
wonen, waar hij op 10 november 1855 mee trouwde. Deze Tieltje was 10 jaar 
jonger dan Jelle. Ze krijgen 7 kinderen.  

Als Jelle op 10 januari 1873 overlijdt op 50-jarige leeftijd komt zijn broer Jan enige 
jaren later “op de proppen”. Jan trouwt in november 1878 met zijn schoonzuster 
Tieltje. Hij zal wel weduwnaar zijn geweest want hij neemt zijn 3 dochters mee. 
Tieltje heeft zelf nog 4 kinderen in huis. Als Tieltje op 11 juli 1904 overlijdt, op 60-
jarige leeftijd, vertrekt Jan Haitzes Bonnema in 1906 naar Leeuwarden met zijn 



dochter Stijntje en zijn pleegzoon Haitse. Deze Jan was dus de boer Bonnema, die 
nogal belangstelling had voor de zusjes Hinke en Trijntje Reinalda. Dus het was 
niet hun pake maar diens broer. Hij moet wel van de hele affaire hebben 
afgeweten vandaar die belangstelling. 

Pieter enTrijntje krijgen 3 kinderen in hun zesjarig huwelijk: 

XII1 Gerrit Pieters Reinalda, geboren te Tzummarum op 3 mei 1855, ‘s morgens 
half 5. Zie verder. 

XII2 Antje Pieters Reinalda, geboren op 12 juli 1856, ‘s avonds 10 uur te 
Tzummarum. Zie verder. 

XII3 Taekjen Pieters Reinalda, geboren op 6 november 1858 te Tzummarum, ‘s 
avonds om 7 uur. Als Taekjen anderhalf jaar oud is overlijdt ze te Tzummarum op 
13 mei 1860, ‘s morgens 9 uur. 

Trijntje Gerrit de Jong overlijdt op 3 februari 1862 te Tzummarum, 31 jaar. Pieter 
Heeres Reinalda overlijdt op 7 maart 1870 te Tzummarum, 37 jaar. 

 

Samenvattend zijn de woonplaatsen van de Reinalda’s van deze tak geweest 
vanaf 1500: Tjerckgeest – Langweer – Sneek –Bolsward – Lemmer – Sneek – 
Oosterlittens – Bozum – Oosterlittens – Slappeterp – Tzummarum. 

Vanaf Pieter en Trijntje worden nu alle nazaten meegenomen. Als er een dochter 
wordt geboren verandert bij haar trouwen meestal de achternaam maar 
genetisch gezien is de afstamming van moederskant dezelfde als van de kant van 
de vader. Van de moeder ben je zelfs zeker. In 1983 verviel de naam Reinalda van 
deze tak. Dit gebeurde met het overlijden van Hinke Reinalda op 1 maart 1983. De 
namen, die er in 1993 nog zijn , zijn die van de families Wiersma, Zwart, Post en 
Jensma. 

 

 



Generatie XII1 

Gerrit Pieters Reinalda, zoon van Pieter en Trijntje, geboren op 3 mei 1855 te 
Tzummarum. Hij trouwt op 17 mei 1884 met Eeke van Marsum. Eeke is een 
dochter van Minse Jans van Marsum en Rinske Baukes Dijkstra, geboren op 11 
oktober 1858 te Oosterbierum. Ze krijgen de volgende kinderen: 

XIII1 Levenloos geboren jongetje, geboren op 17 februari 1885. 

XIII2 Hinke Reinalda, geboren 27 december 1886 te Oosterbierum. Zie verder. 

XIII3 Trijntje Reinalda, geboren op 17 augustus 1893 te Oosterbierum. Zie verder. 

Gerrit overlijdt op 18 maart 1900 te Leeuwarden, leeftijd 44 jaar. Eeke overlijdt te 
Harlingen (ziekenhuis) op 23 maart 1954, 95 jaar. 

Hieronder de levensloop van Gerrit en Eeke. 

Gerrit zijn moeder overlijdt als Gerrit 6 jaar oud is en hij wordt wees als zijn vader 
overlijdt in 1870. Gerrit is dan 14 jaar. Zijn pake, aan moeders kant, was een jaar 
daarvoor overleden, zodat alleen zijn beppe overbleef. Gerrit zal wel vroeg bij een 
boer zijn gaan werken want dat ging zo in die tijd. Ook woonden ze vaak bij die 
boer in zoals te lezen in het dienstbodenregister.  

Als hij 18 jaar is moet hij in april 1874 naar de militaire keuring, zodat hij normaal 
in het daaropvolgende jaar in militaire dienst moet. Hij werd hiervan vrijgesteld 
door de militieraad “uit hoofde te zijn: eenige wettige zoon”. 

Als hij 21 jaar is vertrekt hij naar Boer op 15 mei 1876, hoewel niet te vinden is, 
dat hij in deze plaats staat ingeschreven. Hoe het ook zij, Gerrit woont bij zijn 
trouwen in Oosterbierum. Op maandag 28 april 1884 moest hij naar Leeuwarden 
om formulieren op te halen met betrekking tot zijn militaire dienst. Een dag later 
ging hij naar het gemeentehuis in Sexbierum om daar de nodige formulieren op te 
halen, die nodig zijn voor het aanvragen van zijn huwelijk. Hij vroeg ook een 
getuigschrift aan voor pencunieel onvermogen omdat ze geen geld hadden om de 
benodigde zegels (soort leges) te betalen, die nodig zijn voor de 



huwelijksformulieren. Op de formulieren wordt dit dan aangemerkt als zijnde “vrij 
van zegel”. Dit was in die armoedige tijd niet ongewoon. 

Wanneer Gerrit 29 jaar is trouwt hij dus met de 25-jarige Eeke van Marsum. Bij 
haar trouwen is ze diensmeid. Het huwelijksaanzoek van Gerrit was: “Ik heb een 
veren bed gekocht, wij gaan trouwen” (maar dan in het fries). De  trouwdag is op 
zaterdag 17 mei 1884. Eerst krijgen ze een levenloos geboren jongetje. Daarna 
worden nog hun 2 dochters Hinke en Trijntje geboren te Oosterbierum.  

Uit deze tijd zal het volgende verhaal zijn, dat uit overlevering werd verteld door 
zijn vrouw Eeke en zijn dochter Trijntje. 

Gerrit was landarbeider. Het werken op het land was in die tijd niet gemakkelijk. 
Men maakte ‘s zomers lange werkdagen voor weinig geld. Er werd vaak 
onderbetaald. Dat vonden ook de mede-landarbeiders van Gerrit. Er werd op een 
goede of kwade dag besloten, dat daar maar eens over gesproken moest worden 
met de boer, hun werkgever. Het besluit, dat ze gezamelijk namen was zoiets als 
één cent per uur meer verdienen. Normaal werd in die tijd 8-10 cent per uur 
verdiend. Gerrit zou hun woordvoerder zijn. De eerste de beste keer, dat de boer 
op het land kwam om te controleren of er goed (hard) werd gewerkt werd dan 
ook maar door Gerrit benut om hun verzoek voor te leggen. Gerrit zei tegen de 
boer, dat zij dachten wel een cent meer te kunnen verdienen, waarop de boer 
vroeg wie “zij” dan wel waren. Toen Gerrit daarop zei dat het een besluit was van 
de gehele ploeg, die daar op dat moment werkte, vroeg de boer dan ook aan die 
arbeiders of Gerrit de waarheid sprak en dat zij ook vonden, dat ze te weinig 
verdienden. Niemand durfde hieop te antwoorden. Ze lieten Gerrit dus wel erg 
vlot vallen en dachten allen maar aan hun eigen hachje. De boer voelde zich op 
dat moment hierdoor gesterkt want hij zei tegen hem: Nou Gerrit, wat wou jij nu 
eigenijk, jij smerige lange lintworm”. Gerrit, die wel begreep, wat hem boven het 
hoofd hing en ook erg in zijn “maten” was teleurgesteld antwoordde hierop, 
dreigend met een “griep” of schep: “Wat ik zal is jou hardstikke dood slaan!”. De 
boer is blijven leven doordat hij sneller kon lopen dan Gerrit want het is wel 
menens geweest. 



Het liep voor Gerrit minder goed af want hij kon zijn boeltje pakken en kon in de 
wijde omgeving bij geen enkele boer meer terecht voor werk. Hij zal ook wel geen 
getuigschrift hebben gekregen wegens goed gedrag of goed werk om dit aan een 
andere boer te tonen, wat in die dagen gewoon was. Hij heeft toen maar een 
ander beroep gekozen en is met handel begonnen, wat inhield, dat hij met de 
hondekar met negotie langs de deuren ging. Dit was verkoop van kleine 
huishoudelijke spullen zoals borstels, lucifers enzovoort. 

Uit de tijd, dat hij de hondekar had, dateert de volgende gebeurtenis: 

Gerrit, die lid was van de Hervormde kerk of misschien al de Gereformeerde 
(opgericht in 1886) te Oosterbierum, heeft aan deze kerkeraad eens een brief 
geschreven, dat hij vond, dat er dingen in de kerkelijke gemeente gebeurden, die 
niet door de beugel konden en onrechtvaardig waren. Dit gebeuren heeft hij als 
volgt samengevat met deze bijbeltekst: “Gij eet de huizen der weduwen en wezen 
op en dat onder de schijn van lang te bidden”. Hij vond dus dat de diakenen zich 
veel te weinig bekommerden om de (te) arme mensen in de gemeente. Dit moet 
een hele rel geweest zijn, vooral als je dat in het tijdsbeeld van toen probeert 
terug te zien. Hoe dit precies is agehandeld is niet bekend. Volgens de heer Sijbe 
Andringa, de notulenbezitter van de Gereformeerde kerk schijnt één en ander 
niet genotuleerd. Dan vast wel bij de Hervormde kerk. De afloop is wel bekend: 
Gerrit werd geschorst en ging wel naar de Doopsgezinde kerk in Harlingen op zijn 
hondekar als vervoermiddel. Hij stond hier niet als lid ingeschreven. 

De handel in negotie verliep ook niet meer zo vlot zodat ze verhuisden naar 
Leeuwarden. Misschien heeft hij de handel ook nog wel geprobeerd maar hij 
stond ingeschreven als arbeider. Ze verhuisden naar Leeuwarden in mei 1896. 
Toen hij aan het verhuizen was met zijn hondekar, kwam hij ook bij zijn zuster 
langs, die op Hichtum woonden, aan de weg van Tzummarum naar Minnertsga. 
Zus Antje moet voor het raam gestaan hebben en Gerrit voorbij zien gaan. Ze zei 
tegen haar huisgenoten (man of kinderen): “Kijk daar gaat onze Gerrit op z’n 
hondekar. Waar zou die heen gaan?”. Het contact tussen die twee was dus niet 
optimaal wanders anders was hij wel even langsgewipt om te zeggen, dat ze naar 
Leeuwarden verhuisden.  



In Leeuwarden woonden ze eerst aan de Stienserweg. Deze straat heet vanaf 
1931 de P.J. Troelstraweg. Daarna verhuisden ze naar de Landbuurt nummer 66a. 
Deze straat is helemaal vernieuwd. Vanaf 14 februari 1898 woonden ze in de 
straat Achter de Hoven nr. 83. Dit huis staat er nog wel maar lijkt me te nieuw. 
Wellicht is de nummering veranderd. Vaak woonden ze met meerdere gezinnen 
in één huis, zoals ook op de Vierhuisterweg nummer 54. Dit is nu nummer 62 en 
staat er dus nog, alleen de stenen zijn gestukadoord. De tegenwoordige 
bewoonster vond het nu al klein ook al wonen er maar twee mensen in.  

 

Huis aan de Vierhuisterweg, waar Gerrit in maart 1900 is overleden. 

Gerrit en Eeke kwamen hier wonen op 12 mei 1899, dus op de vervaringsdag. Dit 
was de dag (âlde Maeije), dat de boer nieuw personeel kreeg. Gerrit zal dus ook 
wel van werkgever zijn verwisseld. Hun dochters Hinke en Trijntje waren 
respectievelijk  14 en 5 jaar. Via Hinke weten we ook dat dit het huis is want in 
1973 wilde ze nog een keer met haar zoon Gerrit terug naar haar ouderlijk huis. 
Ze was toen al 86 jaar oud. 

Ook woonde vanaf 20 april 1897 Jetske de Jong nog bij het gezin in. Ze waren in 
die tijd zeker wat makkelijker. Jetske was geboren in 1833 en een tante van 
Gerrit. 

Bijna een jaar later in maart 1900 werd Gerrit ziek en kreeg longontsteking. Niet 
zelden was deze ziekte in die tijd dodelijk. Als je de 8ste dag overleefde werd het 
vaak beter. Gerrit overleed in dit huis op 18 maart 1900, 44 jaar. Hij is begraven 



op het kerkhof te Jelsum, niet ver bij hen vandaan. Gerrit had het niet zo 
makkelijk met zichzelf in zijn leven en heeft ook altijd moeite gehad met zijn 
onecht kind zijn, getuige de volgende uitspraak tijdens zijn ziek zijn: “Ik ben als 
vreemdeling op deze aarde geboren en wil ook als vreemdeling worden 
begraven”. Zijn wens is geweest om op het kerkhof te Jelsum, op de plaats, die 
gereserveerd is voor vreemdelingen, te worden begraven. Dit is dus ook gebeurd. 

Zijn dochter Hinke heeft er in ongeveer 1980 nog een steen op zijn graf laten 
plaatsen als een soort laat eerbetoon. Ook is het ongewoon, dat een graf er na 93 
jaar nog is (zelfs nu in 2020), zoals zoveel dingen in het leven van Gerrit 
ongewoon waren. 

 

Grafsteen van Gerrit in Jelsum, geplaatst in 1980,  

80 jaar na zijn overlijden.  

Zijn vrouw en dochters vertrokken op 4 mei 1900 weer naar Oosterbierum. Eeke 
hertrouwde op 18 mei 1901 met Staas Vellinga. Staas was geboren op 6 
december 1868 en bijna 10 jaar jonger dan Eeke. Hij is een zoon van Douwe 
Zacheus Velinga en Baukje Stases van Haitsma. Uit dit huwelijk werd op 18 juli 



1904 nog een dochter geboren, die ze Baukje noemden. Hinke en Trijntje waren 
niet zo gelukkig met hun stiefvader. Ze hadden zelfs zo’n hekel aan hem, dat als ze 
achter hem liepen, ze niet met hun voeten op zijn voetstappen wilden staan. Ze 
probeerden dus zo weinig mogelijk op de grond te lopen, waar hij had gelopen. 

 

Eeke van Marsum met haar twee man Staas Vellinga in september 1927 

Nadat Hinke en Trijntje getrouwd waren, resp. in 1910 en 1915 verhuisden Eeke, 
Staas en Baukje naar Franeker op 30 maart 1917. In de oorlog woonden ze wel 
eens bij hun dochter Trijntje in omdat ze ‘s winters niet genoeg brandstof hadden 
om het huis enigszins warm te krijgen. Het gebeurde dan geregeld, dat Staas voor 
de kachel moest zitten en wanneer Eeke vroeg of zij er ook even mocht staan, dit 
maar nauwelijks mocht. Staas overleed op 20 augustus 1946 op De Tuinen 29 in 
Franeker. Eeke woonde dus toen nog steeds in Franeker, waar later haar oudste 
dochter Hinke ook woonde. Eeke overleed op 23 maart 1954 op 95-jarige leeftijd. 
Ze was toen eerst bij haar dochter Trijntje in en is even later verzwakt en 
overleden in het ziekenhuis te Harlingen.     



 

Eeke van Marsum (93 jaar) met haar dochters Hinke(64 jaar), Baukje (47 jaar) en 

 Trijntje (58 jaar). Foto van oktober 1951. 

 

 

Generatie XIII-2      familie Wiersma 

Hinke Reinalda, dochter van Gerrit en Eeke, geboren op 27 december 1886 te 
Oosterbierum. Voor haar trouwen is ze dienstmeid bij een zuster van haar 
moeder, Jantje van Marsum, onder Tzummarum, nabij de zeedijk. Haar zuster 
Trijntje is daar dan ook werkzaam. Als ze 23 jaar is trouwt ze op 7 mei 1910 met 
jacob Wiersma. Jacob is geboren op 7 mei 1880 te Oosterbierum en wordt op hun 
trouwdag dus 30 jaar. Hij is een zoon van Wiebe Klases Wiersma en Tjaltje Jacobs 
Schotanus. Jacob is van beroepsmid, evenals zijn vader en grootvader. Ze wonen 
op het Oosteinde te Sint Anne, wat nu de Van Harenstraat is. Als ze 18 jaar 
getrouw zijn overlijdt Jacob op 11 maart 1929, 48 jaar. Hinke blijft achter met vier 
kinderen en gaat een moeilijke tijd tegemoet. Hoewel ze het armoedig hadden 
wilde ze nooit geld van andere instanties (o.a. de kerk) aannemen. Na het 
overlijden van haar man verkoopt ze de zaak en koopt een huisje in Franeker. 
Verder heeft ze o.a. met haar dochter Eeke in Leeuwarden gewoond. Eerst op de 
Kelders, boven een stomerij, waar haar dochter werkte. Ook heeft ze gewoond in 



het Gabbema gasthuis en Greunshiem. Verder heeft ze nog een paar jaar bij haar 
moeder in Franeker gewoond. Hinke overlijdt in het verpleegtehuis Parkhove, 
achter de Hoven te Leeuwarden op 1 maart 1983. Ze is dan 96, dus een keer zo 
oud dan haar man.  

 

Jacob Wiersma en Hinke Reinalda rond 1910 

 

Kinderen: 

XIV1 Eeke Wiersma, geboren op 1 februari 1911 te Sint Anne. Zie verder. 

XIV2 Wiebe Wiersma, geboren op 17 juli 1914 te Sint Anne. Zie verder. 

XIV3 Gerrit Wiersma, geboren op 2 augustus 1916 te Sint Anne. Zie verder. 

XIV4 Waling Wiersma, geboren op 7 juli 1918 te Sint Anne. 



 

Kinderen Jacob en Hinke rond 1924 

Wiebe (10 jaar), Waling (6 jaar), Eeke (13 jaar), Gerrit (8 jaar).  

 

Generatie XIV-1 

Eeke Wiersma, geboren op 1 februari 1911 te Sint Anne als dochter van Jacob en 
Hinke. Voor haar trouwen was ze werkzaam in een stomerij in Leeuwarden. In 
1940 trouwt ze met Keimpe Douma, die geboren is op 24 februari 1907 te 
Leeuwarden. Eeke overlijdt op 28 oktober 1966 te Leeuwarden, 55 jaar. Keimpe 
overlijdt op 12 december 1978 te Leeuwarden, 76 jaar.  



 

Gezin van Keimpe en Eeke in 1953 

Ze krijgen vier kinderen: 

XV1 Pieter Douma, geboren 11 september 1942 te Leeuwarden. Pieter trouwt 
met Trijntje Teyken. Het beroep van Pieter is schilder. Ze wonen in Leeuwarden 
en hebben 1 kind: Yda Evelien, geboren 29 juli 1980. 

XV2 Hinke Douma, geboren 20 februari 1946 te Leeuwarden. Ze trouwt met 
Kornelis van der Zee en wonen in Franeker. Kornelis is opzichter Netten bij het 
PEB/PGEM. Hinke is werkzaam als secretaresse op de Rechtbank te Leeuwarden. 
Ze hebben 3 kinderen: Hessel Keimpe, geboren 13 juli 1972; Evert, geboren 21 
maart 1975; Boudien, geboren 14 januari 1981. 

XV3 Jacoba Douma, geboren 27 december 1950 te Leeuwarden. Ze trouwt met 
Koene Pieter Bont en wonen in Harlingen. Koene is chef-verkoper. Ze hebben 2 
kinderen: Roelof Keimpe, geboren 23 januari 1982 en Eeke Tina Annechien, 
geboren 2 mei 1984. 

XV4 Jeltje Douma, geboren 27 december 1950 te Leeuwarden. Ze trouwt met 
Wim Keizer. Beiden zijn ze werkzaam als verpleegkundige in het MCL-zuid te 



Leeuwarden. Ze hebben 2 kinderen: André, geboren 18 juni 1980 en Martin, 
geboren 6 mei 1982. 

 

Generatie XIV-2 

Wiebe Wiersma, geboren op 17 juli 1914 te Sint Anne als zoon van Jacob en 
Hinke. Als hij 29 jaar is trouwt hij met Anna Detmar en wel op 20 mei 1943. Anna 
is geboren op 29 november 1915. Het beroep van Wiebe was smid o.a. bij de 
Vries in Leeuwarden, waar ze ook woonden. Wiebe overlijdt op 26 december 
1976 te Leeuwarden, 62 jaar. Anna hertrouwt op 1 september 1988 met Nanne 
Post. Ze wonen in Surhuisterveen. Kinderen: 

XV5 Trijntje (Tineke) Wiersma, geboren op 29 augustus 1944. Ze trouwt 11 
september 1968 met Pieter van Meekeren. Pieter is geboren op 15 mei 1943. 
Pieter was directeur bij Hedo b.v. te Dokkum. Pieter overlijdt op 5 februari 1990 , 
46 jaar. Tineke verhuist op 15 november 1991 van Bergum naar Leeuwarden. 
Kinderen: Gunnar, geboren 16 juni 1969; Ingeborg, geboren 21 december 1971; 
Niels Christiaan, geboren 25 september 1974. 

XV6 Jacob (Jaap), geboren op 17 september 1955. Van beroep is Jaap 
bouwkundige bij Weg- en Waterbouw. Hij verblijft vaak in het buitenland. Hij is 
nog ongehuwd. Jaap woont sinds mei 1992 in Scheveningen.  



 

Wiebe en Anna met hun kinderen Tineke en Jacob op 20 mei 1968. 

Ze waren toen 25 jaar getrouwd. 

 

Generatie XIV-3 

Gerrit Wiersma, geboren op 2 augustus 1916 te Sint Anne als zoon van Jacob en 
Hinke. Hij trouwt met Hendrika Nauta op 4 september 1945. Hendrika is geboren 
op 27 mei 1915. Het beroep van Gerrit was rijksambtenaar bij de politie. Ze 
woonden eerst in Uithuizermeden, provincie Groningen. In 1959 verhuizen ze 
naar Winsum in Groningen. Daarna hebben ze tijdelijk in Marrum gewoond en 
sinds 1977 wonen ze in Stiens. Kinderen: 

XV7 Jacob Gerrit Wiersma, geboren 17 mei 1946. Op 14 mei 1971 trouwt hij met 
Sieneke Goldsweer, die geboren is op 3 juni 1949. Ze wonen in Axel, provincie 
Zeeland. Het beroep van Jacob Gerrit is chemisch technicus bij DOW in 
Terneuzen. Ze hebben vier kinderen: Annemarie, geboren 24 maart 1972; 
Christiaan, geboren 23 september 1974; Nicoline, geboren 17 mei 1977 en 
Constantijn, geboren 7 april 1981. 



XV8 Thomas Wiersma, geboren 29 oktober 1948. Hij trouwt op 25 mei 1979 met 
Noor Dessing. Noor is geboren op 10 oktober 1950. Het beroep van Thomas is 
agrarisch marktonderzoeker. Vanaf 1965 woont Thomas in Wageningen, waar ze 
in 1993 nog wonen. 

XV9 Wiebe Wiersma, geboren op 7 januari 1951. Wiebe is ongehuwd. Hij woonde 
eerst in Driebergen, daarna in Wijk bij Duurstede. 

XV10 Ferdinand Wiersma (tweeling dus), geboren 7 januari 1951. Hij trouwt op 7 
augustus 1984 met Elisabeth Mosterd. Elisabeth is geboren op 27 februari 1948. 
Het beroep van Ferdinand is kwaliteitsmedewerker bij de PTT. Elisabeth is 
onderwijzeres. Ze wonen in Baarn en hebben 1 kind: Douwe Gerrit, geboren op 16 
augustus 1985. 

  

Generatie XIV-4 

Waling Wiersma, geboren op 7 juli 1918 te Sint Anne als zoon van Jacob en Hinke. 
Hij trouwt met Elisabeth Johanna Moerman, die geboren is op 11 februari 1924. 
Het beroep van Waling was ambtenaar, later rijschoolhouder in Den Haag. Waling 
overlijdt op 31 augustus 1983, 65 jaar. Elisabeth was al overleden en wel op 24 juli 
1977, 53 jaar. Ze krijgen 2 kinderen: 

XV11 Waldina Wiersma, geboren 5 augustus 1959. Waldina is secretaresse en 
wonende in Naaldwijk. Nog ongehuwd. 

XV12 Marco Johannes Wiersma, geboren op 23 januari 1963. Hij woont ook in 
Naaldwijk. Nog ongehuwd in 1993. 

 

Generatie XIII-2                   Familie Zwart 

Trijntje Reinalda, geboren op 17 augustus 1893 te Oosterbierum. Ze trouwt op 15 
mei 1915 met Dooitze Zwart. Dooitze is een zoon van Tjeerd Ruurds Zwart en 
Klaaske Dooitses Helder. Hij is geboren op 23 augustus 1891 in de dubbele 
woning, die stond onder aan de Armdijk, tussen Firdgum en de Westhoek onder 



Sint Jacob. Huizen zijn afgebroken. Voor hun trouwen was Trijntje dienstmeid bij 
haar tante Jantje van Marsum, die getrouwd was met Siebe Andringa en woonde 
in de boerderij aan de zeedijk onder Tzummarum. Haar zuster Hinke werkte hier 
ook. Toen ze daar werkten sloeg de bliksem in en brandde de boerderij af.  

 

Later is deze herbouwd. Haar man Dooitze was veldarbeider. Nadat ze getrouwd 
waren gingen ze wonen op de Oosterbaanspôlle onder Tzummarum. Een paar jaar 
later verhuisden ze naar de “stjelp” onder Oosterbierum, waar hun eerste drie 
kinderen werden geboren.  

 

Hoarnestreek 12 De stjelp, afgebroken 1994. In de meest linkse woning woonden Dooitze en 
Trijntje van ong 1916 tot 1927. Hier zijn Eeke, Tjeerd en Gerrit geboren. 

In ongeveer 1927 verhuisden ze naar, wat nu heet Fiskerspaed 13 in 
Oosterbierum. In dit huis zijn weer drie kinderen geboren. Ze gingen in de zomer 
van 1933 naar het huis, wat nu Buorren 51 is.  



 

Dooitze en Trijntje woonden hier(Buorren 51) vanaf de zomer van 1933 met hun vijf jonge 
kinderen. In deze woning (deel aangegeven met streepjes) is Dooitze ziek geworden. Ook 

hebben ze hier de moeilijke oorlogsjaren meegemaakt. Het gezin woonde hier van 1933 tot 
1947. 

Hier wonend werd Dooitze ziek. Hij werkte toen mee aan de wegverbreding bij 
Pietersbierum, wat plaats had in de winter van 1933/34. Als hij thuis kwam te 
eten had zijn vrouw vaak maaltijden klaar want door de ziekte moest hij eerst 
altijd overgeven (op het laatst). Hij overleed in februari 1934 in het 
Diakonessenziekenhuis te Leeuwarden.  

 

Dooitze Zwart (ongeveer 20 jaar) en Trijntje Reinalda (ongeveer 18 jaar) 



In 1947 verhuisde het gezin naar Haerdawei 50 in Oosterbierum. Dit was een 
zogenaamde arbeiderswoning, die eigendom was van boer Jan Jukema. Het 
bewonen kon dan alleen op voorwaarde, dat uit het gezin minstens twee als 
arbeider bij genoemde boer werkten, wat inhield dat je bij evenueel ontslag de 
woning ook meteen moest verlaten. Hun oudste twee zonen voelden zich 
daardoor ook wel een beetje de klos. In 1954 kwam het gezin te wonen aan het 
Fiskerspaed nummer 1. Van hieruit zijn drie van hun kinderen getrouwd: Tjeerd, 
Gerrit en Klaaske. Eeke was al eerder getrouwd. In 1957 verhuisde Trijntje met 
haar jongste zoon Ruurd naar een bejaardenwoning in de Skoalstrjitte (nr 5). 
Ruurd heeft hier nog ongeveer een jaar bij haar gewoond en is in juli 1958 vanuit 
deze woning getrouwd. Trijntje heeft hier nog gewoond tot 1970 en is in deze 
woning overleden. Trijntje overlijdt op 7 februari 1970, 76 jaar. Kinderen: 

 

Generatie XIV-5 

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. 

 

Generatie XIV-6 

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 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 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.    

 

Tjeerd Zwart en Jantje Tigchelaar met dochter Liefke 

Kinderen Tjeerd en Jantje: 

XV13 Liefke Zwart, geboren 29 augustus 1955 te Harlingen. Ze trouwt op 16 
januari 1981 met Jappie Wagenaar. Jappie is geboren op 29 januari 1958 en was 
eerst van beroep timmerman. Ze hebben 1 kind: Jantine Wagenaar, geboren 6 
september 1991. Ze woonden in Oosterbierum (1993). 

XV14 Trijntje Zwart, geboren op 18 maart 1958 te harlingen. Ze trouwt op 8 
februari 1978 met Lieuwe Hofstra. Lieuwe was bedrijfsleider in een supermarkt. 
Tineke overlijdt op 15 augustus 1987, 29 jaar. 

XV15 Levenloos geboren kind, ter wereld gekomen op 20 maart 1960 



XV16 Akkie Zwart, geboren op 11 november 1961 te Harlingen. Ze trouwt op 22 
maart 1984 met Tjep Jorritsma uit Tzummarum. Tjep is geboren op 8 september 
1960. Van beroep is Tjep boer. Ze wonen aan de Hoarnestreek onder 
Tzummarum. Kinderen: Jannet, geboren 19 november 1986; Aletta, geboren op 
17 mei 1989 en Lisette, geboren op 2 febuari 1993.   

 

Generatie XIV-7 

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 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.  



 

Gerrit Zwart en Debora Munniksma 

Mei 1956 

 

Kinderen:  

XV17 Dooitze Zwart, geboren 25 augustus 1957 te Oosterbierum. Hij trouwt op 16 
mei 1991 met Riekje Gerlofsma. Riekje is geboren op 14 maart 1956. Het beroep 
van Dooitze is tuinder op een proefboerderij. Ze woonden in Oosterbierum. 

XV18 Harmen Zwart, geboren 9 december 1958 te Oosterbierum. Hij trouwt op 
20 mei 1988 met Petra Woudstra. Petra is geboren op 5 januari 1954. Het beroep 
van Harm is administratief medewerker. Ze woonden in Stiens en hebben 1 kind 
(in 1993): Joël, geboren 15 december 1991. 

XV19 Tjeerd Zwart, geboren 21 november 1960 te Oosterbierum. Hij trouwt op 7 
september 1990 met Gatske Zwager uit Tzumarum. Gatske is geboren op 9 mei 
1970 te Harlingen. Ze wonen in Tzummarum. Tjeerd was van beroep 
onderhoudsmonteur van landbouwwerktuigen. 



XV20 Freerk Ruurd Zwart, geboren op 14 september 1964 te Oosterbierum. Hij is 
ongehuwd. Het beroep van Freerk is tuinder.  

 

Generatie XIV-8 

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 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. 

 

Rindert Monsma en Eeke Zwart op 2 maart 1950 

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. Kinderen: 



XV21 Pieter (Piet) Monsma, geboren 23 december 1957 te Sint jacob. Hij trouwt 
op 3 september 1981 met Alice Bergman. Alice is geboren op 6 december 1959 te 
Hasselt. Piet is van beroep predikant. Kinderen: Willemijn Marije (Willemijn), 
geboren 15 mei 1988 te Metselawier; Eeke Leonie (Eline, geboren 18 september 
1990 te Metselawier. Sinds april 1993 wonen ze in Middenmeer. 

XV22 Trijntje (Tineke) Monsma, geboren op 1 maart 1961 te Sint Jacob. Tineke is 
van beroep secretaresse. Nog ongehuwd (1993). Ze woont in Sint Anne.   

 

Generatie XIV-9 

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.  



 

Taede de Groot en Klaaske Zwart 

3 mei 1956 

 

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 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. Kinderen: 

XV23 Trijntje (Trienke) de Groot, geboren op 11 maart 1957 te Minnertsga. 
Trienke is werkzaam bij de huishoudelijke dienst bij Friesland Frico Domo te 
Leeuwarden. Ze is ongehuwd en woont in Minnertsga. 

XV24 Anneke de Groot, geboren op 9 januari 1959 te Minnertsga. Ze trouwt op 18 
augustus 1983 met Johan Porte uit Franeker. Johan is geboren op 29 februari 
1960. Van beroep is Johan schilder. Ze wonen in Franeker en hebben 3 kinderen: 
Klaske, geboren 28 november 1984; Titia, geboren 3 juni 1987; Johan, geboren 27 
augustus 1990. 

XV25 Eke, geboren op 19 mei 1961 te Minnertsga. Ze trouwt op 10 augustus 1984 
met Jan Grond. Jan is geboren op 22 maart 1962 te Tzummarum en is van beroep 
loonwerker, hoofdzakelijk kraanwerkzaamheden. Ze krijgen 3 kinderen: Karin, 
geboren 25 november 1984, ze overlijdt 6 mei 1986; Cor, geboren 30 november 
1988; Tim, geboren 30 november 1990. Ze wonen te Tzummarum. 



XV26 Cornelis (Cor), geboren 3 oktober 1965 in Minnertsga. Hij trouwt met 
Dineke Terpstra uit Tzummarum op 19 september 1992. Dineke is geboren op 24 
mei 1965. Cor is lader en losser in Franeker. Ze wonen in Minnertsga. 

XV27 Doetie de Groot, geboren 12 juni 1974 te Minnertsga. Ze is thuiswonend 
(1993 dus). 

 

Generatie XIV-10 

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) 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.  



 

Ruurd Zwart en Sjieuwke Stapert met zoontje Dooitze, rond 1961 

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 heeft Sjieuwke sinds 
april 1995 een nieuwe levenspartner, Jan Rodenhuis. Jan heeft daarvoor zijn hele 
leven in Oudebildtzijl gewoond. 

Kinderen:  

XV28 Dooitze Zwart, geboren 5 januari 1959 te Minnertsga. Hij trouwt op 23 mei 
1985 met Fokje Vrieswijk. Fokje is geboren op 14 juni 1961 als dochter van Siebe 
Vrieswijk en Trijntje Algra uit Minnertsga. Dooitze is van beroep laborant bij de 
Condens (nu FFD). Ze krijgen 3 kinderen: Trijntje, geboren op 13 maart 1987; 
Ruurd, geboren 1 oktober 1988 en Sjoke, geboren op 6 februari 1992, allen te 
Leeuwarden (ziekenhuis). 

XV29 Pier (Pierco), geboren op 15 augustus 1961 te Minnertsga. Hij trouwt op 4 
september 1986 met Maaike Hibma uit Franeker. Maaike is geboren op 9 
december 1962 te Franeker. Pierco is afdelingschef bij de ANOZ. Ze hebben 2 
kinderen: Birgit, geboren 20 oktober 1988 en Elise, geboren op 9 februari 1991, 
beide in Harlingen. Ze wonen in Franeker. 



XV30 Theo Gerard Zwart, geboren op 26 april 1967 te Minnertsga. Hij woont sinds 
enkele jaren samen met Tineke Groen uit Sint Anne. Tineke is geboren op 8 maart 
1968. Van beroep is Theo Gerard magazijnchef bij een groothandel in groente. Ze 
wonen in Leeuwarden. 

 

Herinneringen van Ruurd van Dooitzes Tryntsje over zijn vader en moeder. 
Enerzijds zoals hij ze in z’n kinderjaren heeft mee beleefd en anderzijds de 
gebeurtenissen, die hij zich herinnert als verhalen over vroeger: 

Mijn vader en moeder zijn getrouwd in 1915. Dat was dus in wat wij noemden de 
vorige oorlog (oorlog van 1914-1918). Mijn vader moest vrij vlug daarna opkomen 
voor militaire dienst en werd gemobiliseerd in de vesting Naarden. Omdat 
gemobiliseerd zijn inhield dat er geen verlof werd gegeven, zagen mijn vader en 
moeder elkaar in het geheel niet. Ik denk, dat dit in hun tweede huwelijksjaar is 
geweest; zij zullen toen op de “stjelp”  hebben gewoond. Mijn moeder heeft toen 
voor haar doen wel een heel driest besluit genomen en heeft een baan als 
dienstmeid gezocht bij een familie in Naarden, op een boerderij. Zij was toen 
dicht bij mijn vader in de buurt zodat ze elkaar konden ontmoeten. Hoelang deze 
toestand heeft geduurd weet ik niet maar ik denk toch wel een paar jaar.  

Hoe mijn moeder geleefd heeft in haar verdere huwelijksjaren, daar kan ik weinig 
van vertellen. Wel kan ik me herinneren dat zij een gelukkig huwelijk heeft gehad, 
dat helaas maar 19 jaar heeft geduurd. Ik weet wel, als zij zei: “maar 19 jaar 
getrouw”, dat ik dat als kind eigenlijk al een hele tijd vond. Waaruit blijkt, dat je 
als kind anders tegen begrippen als tijd etc. aankijkt en dat geldt eveneens voor 
het feit, dat je in je kinderjaren ook moeilijk het karakter van een volwassene kunt 
beschrijven. 

Het leven van mijn moeder is niet makkelijk geweest. Enerzijds door de dingen, 
die haar overkwamen en anderzijds ddordat haar hele leven is beheerst door 
dagelijkse hoofdpijn. Volgens mij is deze hoofdpijn ontstaan na de geboorte van 
één van haar oudste kinderen, wat wij nu een postnatale depressie zouden 
noemen. Ik denk dat deze toestand zich behoorlijk heeft verergerd door het 



verlies van mijn oudste zusje (8 jaar) en van mijn vader (42 jaar). De energie, die 
zij hierna nog kon opbrengen heeft ze helemaal in haar gezin, 5 kinderen van 1 tot 
12 jaar, gestoken. Daardoor heeft ze verder aan weinig dingen meegedaan en zal 
in zekere mate een geisoleerd leven in haar gezin hebben gehad, wat echter voor 
ons inhield, dat ze er altijd voor ons was en voor ons een vader en moeder tegelijk 
geweest is. Ook onze opvoeding heeft ze naar haar beste weten voortreffelijk 
gedaan.  

Als je je dan nog realiseert in welke tijd één en ander zich heeft afgespeeld, b.v. 
de crisisjaren, zogenoemd 1930-1940, daarna de oorlog 1940-1945 , waarin ook 
iedere dag voor haar een onrustige dag moet zijn geweestomdat mijn oudste 
broers in de leeftijd zaten, waar onze bezetters veel belangstelling voor hadden. 
Daarbij dan opgeteld de enorme armoede, die ze heeft gehad en daardoor ook 
nog de teleurstelling in haar “naasten”, dan kun je niet anders zeggen, dat ze zich 
er heel goed heeft doorgeslagen. 

Ik weet, dat als je haar zou vragen, hoe zij dat allemaal toch gedaan heeft, ze zou 
zeggen dat ze dat alleen heeft gered door haar gelovig zijn. Zij moet een enorme 
steun in haar geloof hebben gehad. Ook daarin is ze een heel goed voorbeeld 
voor ons geweest; daar is ze ook altijd positief in gebleven ondanks ook hierin de 
teleurstelling in haar medegelovigen. 

Ik heb hiermee geprobeerd een beetje een inzicht te geven hoe ik mijn moeder 
heb gekend en heb meegemaakt. Mijn eindconclusie is, dat als je zo’n moeder 
hebt gehad, je dat je hele leven als goede herinnering meeneemt en je daar trots 
op kunt zijn. 

4 april 1993 

Ruurd 



 

Trijntje Reinalda met haar kleinzoon Dooitze (Ruurds) Zwart. Zomer 1959.  

Voor haar huis in de Skoalstrjitte in Oosterbierum. 

 

Generatie XII-2 

Antje Pieters Reinalda, geboren op 12 juli 1856 te Tzummarum als dochter van 
Pieter en Trijntje. Ze trouwt op 15 mei 1879 met Oepke Sikkes Marra. Oepke is 
een zoon van Sikke Oepkes Marra en Fetje Pieters Joustra en van Fetje Pieters 
Joustra en geboren op 24 december 1856 te Minnertsga. Zijn vader was eerst van 
beroep kooltjer (gardenier) maar een jaar voor hun trouwen overleed Sikke in 
maart 1878. Oepke was bij hun trouwen arbeider. Hij werd april 1875 opgeroepen 
voor militaire dienst voor het lichtingsjaar 1876. Hij kreeg nummer 60 



toegewezen en hoefde zodoende niet in dienst. Er waren zeker genoeg zodat ze 
minder dan 60 personen nodig hadden.  

Bij haar trouwen verbleef Antje in Sexbierum maar woonden in Tzummarum. Ze 
was daar schijnbaar dienstmeid. Als ze trouwt is van haar familie alleen haar 
grootmoeder van moederskant aanwezig. De anderen waren al overleden.  

Ze woonden eerst in Minnertsga, daarna in Firdgum en later weer in Minnertsga 
o.a. op Hichtum (rond 1895). Hun laatste 15 (of meer) levensjaren woonden ze op 
de Langedyk.  

 

Oepke en Antje voor hun huis op de Langedyk 

Beide ongeveer 60 jaar oud dus rond 1915 

 

Het merkwaardige bij Antje is dat ze bij haar huwelijk de trouwakte wel 
ondertekende maar als haar dochter Trijntje trouwt ondertekent ze de akte niet 
omdat ze de kunst van het schrijven niet heeft geleerd, zegt ze. Maar bij het 
huwelijk van Sikke kan ze ineens de akte wel weer ondertekenen.    



Antje Reinalda overlijdt op 20 april 1932 te Minnertsga, 75 jaar. Oepke overlijdt 
op 22 januari 1943 te Minnertsga, 86 jaar. Kinderen: 

XIII14 Sikke Marra, geboren 26 augustus 1880 te Minnertsga.  

XIII15 Trijntje Marra, geboren 2 april 1882 te Firdgum. 

XIII16 Fetje Marra, geboren 24 maart 1884 te Firdgum. 

Generatie XIII-4 

Sikke Marra, geboren op 26 augustus 1880 te Minnertsga als zoon van Oepke en 
Antje trouwt op 14 mei1904 met Geertje de Groot. Geertje is geboren op 21 
januari 1877 als dochter van Albert de Groot en Aafke Brouwer. Ze wonen in 
Minnertsga, oa. In het huis, wat nu Scheltingawei 4 is. Het beroep van Sikke is o.a. 
petroleumhandelaar. Getuige een foto heeft hij dit meer dan 25 jaar gedaan. Ook 
maakte hij in de oorlog persoonsbewijzen en was hij dirigent bij het muziekkorps 
en het koor in Minnertsga. Ze krijgen geen kinderen. 

 

Sikke Marra en zijn vrouw Geertje de Groot 



Zijn vrouw overlijdt op16 mei 1939, 62 jaar. Hierna is Fokje Germeraad, wonende 
te Minnertsga, een tijd lang bij hem huishoudster. Sikke overlijdt op 14 juni 1958, 
77 jaar. 

 

De 5den October herdacht S. Marra te Minnertsga zijn 25-jarig jubilé als petroleumventer. 

De jubilaris bij zijn petroleumauto gekiekt. 

 

Sikke ongeveer 53 jaar 

 

 



 

Sikke met zijn huishoudster Fokje Germeraad, rond 1955 

 

Generatie XIII-15         tak van de familie Post 

Trijntje Marra, geboren op 2 april 1882 te Firdgum als dochter van Oepke en Antje 
trouwt op 6 december1902 met Rienik Post. Rienik is geboren op 12 november 
1882 te Minnertsga als zoon van Rienik Post en Trijntje Bouma, wonende te 
Minnertsga. Het beroep van Rieniks bij zijn trouwen is koopman in 
kunstmeststoffen. Later is hij ook nog winkelier.  

 

Rienik Post en Trijntje Marra 

 



Rieniks overlijdt op 13 april 1952 te Minnertsga. Trijntje Marra overlijdt op 1 
februari 1979 te Tzum, waar haar dochter Anna woont. Kinderen: 

XIV11 Rienik Post, geboren op 31 maart 1905 te Minnertsga. Zie verder 

XIV12 Anna Post, geboren op 9 november 1907 te Minnertsga. Zie verder 

XIV13 Trijntje Post, geboren op 23 februari 1914 te Minnertsga. Zie verder 

Gebeurtenissen uit het leven van Rienik Post, geboren in 1882 en getrouwd met 
Trijntje Marra. Daaruit voortvloeiend iets over zijn zoon Rienik en kleinzoon, ook 
Rieniks genaamd, die de winkel steeds van hun vader overnamen. 

Rieniks Post werd geboren acht dagen nadat zijn vader was overleden. Normaal 
zou hij Klaas heten (naar zijn pake), maar hij werd genoemd naar zijn vader, die 
Rieniks heette; vandaar steeds Rienik Rieniks Post. Zijn moeder Trijntje (Nienke) 
trouwde voor de tweede keer en wel met Sietse Zoodsma, die op de boerderij 
Hermana woonde. Nienke had dus al kinderen en Sietse ook. Samen kregen ze 
nog enige kinderen. 

Toen Rienik acht was moest hij naar het land. Hier vond hij niet veel aan en zocht 
wat anders. Zo kwam hij bij Arjen Hoekstra, die een winkel had in de Hegebuorren 
in Minnertsga. Als Arjen bij zijn klanten langs was met paard (kedde) en wagen 
moest Rieniks op het paard en dus op de wagen passen. Dit heeft hij twee jaar 
gedaan. Na deze 2 jaar hieldhij deze baan voor gezien en besloot voor zichzelf te 
beginnen. Hij besloot petroleum te gaan verkopen. Dit was in 1892, vandaar dat 
de zaak in 1992 100 jaar bestond. Hij liet een juk maken bij de timmerman in de 
Hegebuorren, die woonde, war nu Piet Herder woont. De eerste dag, dat hij op 
pad was, verdiende hij een halve cent. Ook breidde hij zijn assortiment uit met 
o.a. lucifers en borstels. Daarna kreeg hij een hondekar. Eerst met één hond 
ervoor, later met twee. Zelf zat hij dan met beide benen langs het vat petroleum, 
dat op de kar lag. Zo ging hij de mensen langs om zijn waar te verkopen. 

Het gebeurde in die tijd ook eens dat, toen hij bij de boerderij was, aan de Groene 
dijk (Grienedyk), waar Feitsma gewoond heeft, de honden geen stap meer wilden 
verzetten. Hij deed er alles aan maar niks hielp. Opeens dacht hij eraan hoe 



Simson dat gedaan had met de vossen, die door het graan moesten draven. Hij 
pakte een stuk stro, stak het aan met zijn lucifers en petroleum en bond dit aan 
de staarten van de honden vast! Toen wilden de honden opeens wel lopen. De 
weg (reed) was slecht. Rieniks zat boven op het vat maar belandde even later met 
zijn kar en de honden in de sloot of greppel zodat zijn kar en het vat vernield 
raakten. Maar de honden liepen in elk geval weer. Na de hondekar ging hij met 
paard en wagen bij de deuren langs.  

Toen hij ongeveer 20 jaar was kocht hij als één van de eersten in Minnertsga een 
auto, die dus het paard en wagen moest vervangen. Weer even later kochthij het 
huis, waar nu zijn kleinzoon nog een winkel heeft (1993 dus). Hier stonden eerst 
vier diakoniewoningen, die gesloopt waren. Deze koop kon wel doorgang vinden 
maar dan moest Rienik eerst trouwen. Dit gebeurde en wel met Trijntje Marra, 
dochter van Antje Reinalda en Oepke Marra. Ze woonden de eerste jaren van hun 
huwelijk nog niet bij elkaar. 

Ook had hij een handel in kunstmeststoffen en fourage. Dit werd opgeslagen in de 
“ald skoalle” in de buorren aan de vaart, waar nu Arjen Meersma zijn winkel 
heeft. Hij kocht ook nog het zg. Paradijshuis in de buorren. In het achterste 
gedeelte van dit huis had hij ook nog een opslagplaats voor kunstmest. Hij 
vervoerde dan de kunstmest op rails door de gang naar achteren. Ook had Rieniks 
eens een onderstel van een oude bus op de kop getikt. Hier werd een houten 
omschot omheen gebouwd en zo vervoerde hij steeds acht boeren naar de 
Leeuwarder of Franeker beurs. 

Met de kunstmesthandel ging het lang niet altijd even goed want boeren en 
gardeniers hadden in de crisisjaren, rond 1930, ook weinig of geen geld zodat 
Rienik ook geen geld kreeg. Toch moest hij op de beurs de mensen betalen, waar 
hij de kunstmest van had gekocht. Dit betaalde hij dan wel met geld uit zijn 
andere zaak, maar dan had hij weer geen geld om kruidenierswaren te kopen. Na 
1937/38 ging het weer beter met de boeren en dus ook met de 
toeleveringsbedrijven. Deze kregen hun geld ook weer.  

Rienik werd de enige verkoper in de omgeving van een bepaald soort kunstmest 
zodat de zaken weer beter gingen. Later verkocht hij zijn kunstmesthandel aan 



Douwe Elzinga. Deze heeft de handel maar een paar jaar voortgezet en verkocht 
de zaak door. Dit kon Rienik maar slecht verkroppen want dit was zijn vroegere 
concurrent. 

Rienik ging verder met zijn kruidenierswinkel. Het verkoopgebied strekte zich uit 
tot aan de Slachtedijk tussen Oosterbierum en Sexbierum. De waren werden dan 
vervoerd met paard en wagen. In de oorlog konden er geen auto’s rijden want er 
was geen brandstof genoeg. Ook kregen de mensen één keer in de veertien dagen 
bonnen om boodschappen te kopen. Het assortiment werd uitgebreid met 
matten, kleden, stoffen enzovoort. Hij verkocht ook wel stoffen aan de vissers, die 
onder aan de zeedijk woonden. Deze vissers maakten hier dan in de 
wintermaanden hun eigen kleding van. Ze konden pas betalen in mei, als de vis er 
was. Soms kregen ze niet zoveel voor de door hen gevangen vis en werd het 
overschot aan haring op het land gebruikt als mest, maar geld leverde dit niet op 
zodat ook Rienik zijn geld niet kreeg en maar moest afwachten of ze in de herst 
meer geld hadden.  

Rienik zijn zoon zat ook in de zaak. Ze moesten er dan eerst bij langs om de 
bestellingen op te nemen en daarna weer de boodschappen te brengen. Zelfs als 
er bergen sneeuw lagen moesten ze er door met paard en wagen. Vooral bij de 
zeedijk kon de sneeuw hoog opwaaien zodat de weg onderaan de dijk 
geblokkeerd was en ze over de zeedijk heen moesten om erdoor te komen maar 
de werkzaamheden moesten doorgang vinden. 

 

Rienik en Trijntje in de buorren op weg naar hun dochter Anna in Tzum. Het was oorlog en 
daarom was er geen benzine. Zo kon het ook hoewel het Trijntje eerst niet aanstond. 



Zijn kleinzoon, de Rienik Post, die nu nog de winkel heeft ging eerst naar de HBS 
te Leeuwarden op de fiets. Toen de oorlog uitbrak moesten er veel leraren 
onderduiken en was er ook geen brandstof voor de kachels zodat ze het leerwerk 
thuis moesten doen. Ze raakten zodoende achter met leren. Toen Rienik 16 jaar 
was en de oorlog was afgelopen was hij dus ook achter met leren. Hij werd door 
zijn vader voor de keus gesteld om door te leren of aan het werk in de zaak bij zijn 
vader en grootvader. Hij koos voor het laatste. Na het behalen van de nodige 
vakdiploma’s specialiseerde hij zich in woninginrichting. Ook was hij er wel bij 
langs om de boodschappen rond te brengen. Als ze de boodschappen opnamen 
bij de mensen schreven ze dit op losse vellen papier. Het gebeurde eens dat ze de 
boodschappen erbij langs brachten en dicht bij de zeedijk waren. Er lag noal wat 
sneeuw en het waaide hard. Rienik was op de bakfiets en Frans Haarsma, die hem 
hielp was met paard en wagen. Op de wagen hadden ze 2 grote bakken, waar de 
spullen inzaten met daarbij de losse bladen met de bestellingen. Er stond zoveel 
wind, dat de losse bladen wegwaaiden over de dijk zodat ze niet meer wisten wie 
wat besteld had. Er werd altijd betaald als ze bij de mensen langs waren om de 
boodschappen op te nemen zodat ze dit oponthoud niet hadden als ze de 
boodschappen afleverden. De broer van deze Rienik, Hein Post, zat ook in de zaak 
tot het jaar 1969. 

Alde Rienik, die alles heeft opgezet, overleed in 1952, 69 jaar. 

 

Rienik en Trijntje bij het kippehok achter hun winkel in de Hegebuorren. 

 



Generatie XIV-11 

Rieniks Post, zoon van Rienik en Trijntje, geboren op 31 maart 1905 te 
Minnertsga. Hij trouwt op 2 juni 1927 met Jeltje Joostema. Jeltje is geboren op 4 
december 1903 te Minnertsga als dochter van Hein Joostema en Neeltje Boersma. 
Het beroep van Rienik is winkelier. Jeltje overlijdt op 10 juli 1967 op 63-jarige 
leeftijd. Rienik hertrouwt op 3 december 1969 met Maartje Glazema. Maartje is 
geboren op12 juli 1922 als dochter van Lieme Glazema en Aafke Elzinga. Rienik 
overlijdt op 24 november 1975, 70 jaar. Kinderen van Rienik en Jeltje: 

 
Rienik Post en Jeltje Joostema op 2 juni 1927 

 
 

XV31 Rienik Post, geboren 4 juni 1928 te Minnertsga. Hij trouwt op 29 april 1952 
met Klaaske Faber. Klaaske is geboren op 29 januari 1930. Ook deze Rienik is 
winkelier.   
Kinderen: Rienik, geboren 25 februari 1953; Siebe, geboren 16 februari 1955; 
Geertje, geboren 20 augustus 1958; Hein, geboren 14 januari 1963. In 1993 
wonen ze in Minnertsga. 
 
XV32 Neeltje Post, geboren 18 oktober 1929. Ze trouwt op 25 maart 1961 met 
Marten Ype Groothuis, na eerst 15 jaar in Australië te hebben gewerkt als 
verpleegster. Marten Ype is geboren op16 november 1933. Ze wonen in Vaassen 
(1993). Kinderen: Mark Stuart, geboren 3 december 1965; Jennifer, geboren 15 
december 1967; Julia Katherina, geboren op 21 april 1969. 



 
XV33 Trijntje Post, geboren op 5 februari 1932. Ze trouwt op 1 juli 1953 met 
Jacobus Zwart. Jacobus is geboren op11 maart 1934 te Minnertsga aan boord van 
motorschip Soli Deo Gloria. Beroep van Jacobus: eerst brandstofhandelaar en 
later schipper. Ze wonen in Minnertsga (1993). Jacobus overlijdt op 17 november 
2011 te Harlingen. Kinderen: Sjoerd, geboren 15 april 1960; Rienik, geboren op 19 
juni 1961; Jacobus, geboren 25 augustus 1962; Jeltje Nynke (Jellie Nynke), 
geboren 1 augustus 1965. 
 
XV34 Anna Post, geboren 11 oktober 1935. Ze trouwt met Tjerk Nagel op 11 
oktober 1961. Tjerk is geboren op 15 oktober 1938 te Minnertsga. Van beroep is 
Tjerk vertegenwoordiger in landbouwwerktuigen. Ze wonen in Minnertsga (1993). 
Tjerk overlijdt 17 november 2004.  Kinderen: Jan Tjerk, geboren 24 augustus 
1962; Jeltje Neeltje, geboren 11 oktober 1964; Rienik, geboren 24 februari 1969. 
De kinderen wonen volgens adv 2004 in resp Aldehaske, Minnertsga, Minnertsga. 
 
XV35 Hein Post, geboren 5 december 1939. Hij trouwt op 28 augustus 1963 met 
Hendrikje Meijer. Hendrikje (Hinke) is geboren op 5 december 1941. Ze wonen 
eerst in Minnertsga en daarna in Lemmer (1993). Hein is schipper van beroep. 
Hein overlijdt op 22 april 2010 te Lemmer. Ze hebben drie kinderen: Rienik, 
geboren 19 juni 1965; Aafke Jeltje, geboren 15 februari 1968; Jeltje (Jennie), 
geboren 9 juni 1970. 
 
XV36 Ane Post, geboren op 24 november 1947. Hij trouwt op 30 september 1970 
met Hinke Knol. Hinke is geboren op16 april 1950. Het beroep van Ane is 
reclameschilder. Ze wonen in Minnertsga (1993). Ane overlijdt op 29 januari 1989, 
41 jaar. Kind: Ingrid Karin. 
 
   

Generatie XIV-12 

Anna Post, dochter van Rienik en Trijntje, geborenop 9 november 1907 te 
Minnertsga. Als ze 22 jaar is trouwt ze met de 26-jarige Gerrit Jellema. Gerrit is 
geboren in Sexbierum op 9 januari 1904 als zoon van Jan Jellema en Janke de 
Haan. Van beroep is Gerrit bakker. Ze wonen in Tzum.  



 

Anna Post en Gerrit Jellema even voor hun trouwen 

Toen ze begonnen met de bakkerij waren er vier bakkers in het dorp. Nu nog één, 
hun kleinzoon. Ze hebben de bakkerij 31 jaar gehad, waarna deze werd 
overgenomen door Willem de Schiffart, getrouw met hun oudste dochter Trijntje. 
In 1988 werd de zaak overgenomen door Johannes, zoon van Willem en Trijntje. 
Gerrit overlijdt op 6 januari 1974, 69 jaar. Anna woont nog (1993) in Tzum. 
Kinderen: 

XV37 Trijntje Jellema, geboren op 9 januari 1932. Mooi verjaardagscadeau voor 
haar vader, die toen net jarig was. Ze trouwt op 2 juni 1955 met Willem de 
Schiffart. Willem is geboren op 4 december 1926. Zijn beroep is bakker. Ze wonen 
in Tzum en hebben 3 kinderen: 

1. Jan de Schiffart, geboren 20 februari 1957. Jan trouwt op 23 april 1980 in 
Leeuwarden met Cobi Groeneveld, die geboren is op 18 december 1959. Het 
beroep van Jan is computermonteur. Ze wonen in Leeuwarden en hebben 2 
kinderen: Jolanda, geboren 13 oktober 1982 en Sandra, geboren 27 mei 1985. 

2. Gerrit de Schiffart, geboren op 29 maart 1960. Het beroep van Gerrit is 
cultureel werker. Hij woont in Weesp en is ongehuwd. 

3. Johannes de Schiffart, geboren 20 april 1965. Hij trouwt op 8 juni 1988 in Tzum 
met Aukje Terpstra. Aukje is geboren op 14 juli 1968. Het beroep van Johannes is 
bakker. Ze wonen in Tzum. 

 



XV38 Janke Jellema, geboren op 11 maart 1934. Ze trouwt met Johannes van Dijk 
op 13 februari 1958. Johannes is geboren op 14 augustus 1929. Het beroep van 
Johannes is conducteur bij de spoorwegen. Ze wonen in Alkmaar en krijgen 2 
kinderen: 

1. Annie van Dijk, getrouwd met Louis Min en krijgen 2 kinderen. Annie overlijdt 
15 juni 1988. Louis woont in Alkmaar. 

2. Bonne van Dijk, getrouwd met Marjolein Wielinga. Van beroep is Bonne 
belastingambtenaar. Ze hebben 1 kind: Daniek, geboren rond 1991. 

XV39 Reintje Jellema, geboren op 17 maart 1938. Ze trouwt met Hilbrand Abma 
op 22 oktober 1959. Hilbrand is geboren op 28 januari 1935. Zijn beroep is 
tuinman. Ze wonen in Tzum en krijgen 3 kinderen: 

1. Annie Abma, geboren 7 januari 1961. Ze trouwt met Gert Klijnstra op 2 april 
1983. Gert is geboren op 19 oktober 1958. Zijn beroep is molenaar. Ze wonen in 
Stiens en hebben 3 kinderen: Feite, geboren 20 februari 1987; Hilbrand, geboren 
23 april 1989 en Regina, geboren 23 juni 1992. 

2. Ruurd Abma, geboren op 17 april 1963. Hij trouwt op 3 februari 1985 met 
Baukje Westra. Baukje is geboren op 8 februari 1963. Ruurd is kippenmester. Ze 
wonen in Tolbert en hebben 2 kinderen: Willemien, geboren 17 november 1990 
en Hilbrand, geboren 15 april 1991. 

3. Geertje Abma, geboren op 16 mei 1969. Ze trouwt met André Zuidema op 11 
september 1992. André is geboren op 27 november 1968. Zijn beroep is 
stratemaker, wonende te Tzum. 

XV40 Janna Geertje Abma, geboren op 13 december 1943. Ze trouwt op 13 
februari 1964 met Siebe van der Schaar. Siebe is geboren op 18 juli 1939 en van 
beroep administratief medewerker. Ze wonen in Franeker en krijgen 3 kinderen: 

1. Neno Siebe van der Schaar, geboren op 22 december 1964. Hij trouwt op 17 
september 1990 met Mon. L. de Vries, die geboren is op 21 maart 1968. Neno is 
adm. medewerker. Ze wonen in Franeker en hebben 1 kind: Siegrid Renate, 
geboren op 4 februari 1993. 



2. Gerrit van der Schaar, geboren op 18 maart 1967. Op 11 juni 1993 trouwt hij 
met Anneke Mook. Anneke is geboren op 31 december 1969. Ze wonen in 
Menaldum. Het beroep van Gerrit is logistiek medewerker. 

3. Adriaan Willem van der Schaar, geboren op 11 december 1971. Zijn beroep is 
elektromonteur. Hij woont in Franeker. 

 

Generatie XIV13 

Trijntje Post, dochter van Rienik en Trijntje, geboren op 23 februari 1914 te 
Minnertsga. Ze trouwt op 20 december 1954 met Tjitte Wiersma. Tjitte is geboren 
op 11 december 1922. Het beroep van Tjitte was o.a. metaalboorder bij de 
machinefabriek Hubert te Sneek. Later werd hij daar magazijnbeheerder. Ze 
wonen in Sneek.  

 

Trijntje Post en Tjitte Wiersma op 20 december 1954 

 

 



Kinderen: 

XV41 Tiete Ane (Theo) Wiersma, geboren op 25 oktober 1955. Hij trouwt met 
Sjirkje Kooistra op 2 oktober 1987. Sjirkje is geboren op 1 februari 1949. Ze wonen 
in Ysbrechtum. Theo is werkzaam als leraar aan een muziekschool. 

XV42 Rienik Wiersma, geboren op 14 augustus 1958. Hij is ongehuwd en 
wonachtig in Sneek. Rienik is werkzaam als eerste stuurman op de grote 
handelsvaart. 

Generatie XIII- 5    De tak van de familie Jensma 

Fetje Marra, dochter van Oepke en Antje, geboren op 24 maart 1884 te Firdgum. 
Ze trouwt als ze 22 jaar is op 19 mei 1906 met Jan  G. Jensma, geboren op 27 
januari 1883 te Minnertsga als zoon van Goffe Jensma en Wytske Helder. Zijn 
beroep is gardenier. Na hun trouwen wonen ze eerst op het eind van de 
ferniawei, links op naar Tzummarum, voorheen Westeinde genoemd. Na enige 
jaren verhuizen ze naar de zg. oude Hervormde pastorie. Ook in Minnertsga. Ze 
woonden eerst aan de voorkant en na 1918 in het achterste deel van dit huis.  

 

Fetje Marra met zonen Goffe en Oepke 



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 Jantsje wordt nog een dochter 
geboren: 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. 

Uit het huwelijk van Jan en Fetje worden drie kinderen geboren: 

 

Generatie XIV-14   

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. Het beroep van Goffe is eerst gardenier en later 
verlader bij de ZPC. Ze hebben gewoond in de Skoalstrjitte in Minnertsga, naast 
Sipke Wiersma, daarna op de Langedyk, in het huis waar zijn pake Oepke en 
beppe Antje hebben gewoond. Laatst nog in de P.B. Winsemiusstrjitte. Dus altijd 
in Minnertsga. 



 

Goffe Jensma en zijn vrouw Wytske de Jong in november 1939 

Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren:  

XV43 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 Aedze de Boer en Gaatske 
Miedema. Kinderen: Gerda, Winda en Goffe. Ze wonen in Minnertsga. 

XV44 Willem Jensma, geboren op 21 augustus 1943 te Minnertsga. Hij overlijdt 
twee maanden later op 21 oktober 1943. 

XV45 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. 

 

Generatie XIV-15 

 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.  

 

Oepke Jensma en Rieke Prikken in juni 1940 

Het beroep van Oepke was eerst veldarbeider. Als hij bij zijn vader op het land 
aan het werk was had hij meer oog voor wat er op de weg reed dan voor de 
aardappelen en de bieten op het land. Het beroep, waar hij later voor koos is dus 
niet zo moeilijk te raden. Hij werd chauffeur o.a. taxi-, touringcar- en 
buschauffeur. Vanaf januari 1951 was hij buschauffeur bij de Labo, later Fram. Dit 
heeft hij gedaan tot hij in 1979 65 jaar werd en dus met pensioen ging. 

Nadat Oepke en Rieke getrouwd waren, woonden ze eerst 10 jaar in een huis van 
Leendert Bekius aan de Ferniawei van 1940 tot 1950. Toen de zoon van Leendert, 
Doeke Bekius, trouwde, kwamen die in dit huis en verhuisden Oepke en Rieke 
met hun 2 kinderen naar het Molenpaed (Moledyk), ook in Minnertsga, tegenover 
de reed. Na hier 2 jaar te hebben gewoond, verhuisden ze in 1952 naar de 
Tsjerkestrjitte, waar ze anno 1993 nog wonen. 

 



Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren: 

XV46 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 

XV47 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. 

XV48 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. 

 

Generatie XIV-16 

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

 

  

Zoektocht naar de avondmaalsbeker van Fedde Auckes Reynalda. 

Omdat een familiewapen zonder helmteken eigenlijk niet kompleet is zijn we 
hiernaar op zoek gegaan. Een helmteken, het woord zegt het al, is een symbool 
op een helm, die gedragen werd op toernooien of als men ten strijde trok, als 
teken van herkenning. We waren er inmiddels achter, dat het teken een 
kraanvogel moest zijn, het symbool van duizend jaar leven. Volgens de gegevens, 
die we vonden in het Rijksarchief in Leeuwarden zou Fedde Auckes Reynalda een 
beker hebben geschonken aan de kerk van Oldeberkoop in het jaar 1590. In de 



bodem van deze beker zou niet alleen het familiewapen staan, maar ook het 
genoemde helmteken. Dus wij (Ruurd Zwart en vrouw Sjieuwke Stapert) op zoek 
naar de beker. 

Op paasmaandag, 12 april 1993 zijn wij het kerkje in Oldeberkoop gaan zoeken. 
Het kerkje was gesloten, dus wij op zoek naar de koster, die helaas niet thuis was. 
Na wat “gestruind” te hebben rond het oude kerkje besloten we het een volgende 
keer opnieuw te proberen. Die volgende keer werd 14 mei 1993. Weer was de 
koster niet te vinden. We konden wel in het kerkgebouw omdat door de week de 
deur geopend is voor iedereen, die het kerkje wil bezichtigen. Maar ja, een beker 
stond hier natuurlijk niet “te pronk”. Aan een voorbijganger hebben we toen 
gevraagd naar eenkerkvoogd of tenminste iemand die ons verder kon helpen. We 
werden verwezen naar de eigenaar van een elektrowinkel, ik denk een diaken. 
Deze vertelde, dat de avondmaalsbeker altijd opgeborgen was in de kluis. Van 
hem kregen we het adres van iemand, die de sleutel van deze kluis in bezit had. 
Wij hebben deze meneer opgezocht en nadat we voor de derde keer ons verhaal 
hadden gedaan, was deze bereid om met ons mee te gaan naar de kluis. De kluis 
werd geopend en ja hoor, daar kwam de avondmaalsbeker tevoorschijn. Ook in 
deze beker stond de naam van degene,die hem geschonken had, maar deze 
schenking was van veel latere datum, ongeveer 1900 ipv 1590. 

Opnieuw de vraag, waar de beker zou kunnen zijn. Erg hoopvol waren we niet 
meer, hoewel wij ook niet konden geloven, dat men iets van een behoorlijke 
historische waarde zo maar weg zou doen. De kerkvoogd was echter van goede 
wille en beloofde ons navraag te zullen doen bij de medebestuurders. Bij navraag 
bleek, dat niemand van de kerkeraad ooit van ons verhaal gehoord had en dus 
ook niet wist waar de beker was. Er werd voorgesteld om te zoeken  in een 
gebouw, waar hun archief (notulen, oude bijbels enz.) naar toe was verhuisd.  

Er was weer hoop. Na enkele dagen het zoveelste telefoontje naar Oldeberkoop, 
maar helaas geen beker. De laatste strohalm was dat een oud-kerkvoogd nog 
gevraagd kon worden. Zo gezegd, zo gedaan en inderdaad wist deze man te 
vertellen, dat er nog een kast was, waar ook nog wel eens wat werd opgeborgen. 
Onze speurder uiit Oldeberkoop ging op zoek en ja hoor: hij vindt de beker. Deze 



zag er ongepoetst niet uit, maar er stond wel op de bodem gegraveerd, wat wij 
zochten. 

 

De onderkant van de avondmaalsbeker. Het volledige wapen met daaromheen Fedde Auckes 
Rengnalde – Grietman D.W.. Het jaartal staat naast de kraanvogel:590. 

Op 29 mei 1993 zijn we er weer naar toegegaan en hebben foto’s gemaakt van 
deze 403 jaar oude beker. De kwaliteit laat te wensen over, maar het verhaal is 
rond. De beker zal nu vast wel in ere worden hersteld en is opgeborgen op de 
plaats, waar hij hoort: in de kluis met daarbij gevoegd enige gegevens over de 
schenker en zijn familiewapen zodat volgende generaties ook kunnen weten, wie 
de Reynalda’s waren. 

Minnertsga, juni 1993   

Ruurd Zwart (overleden vlak daarna op 19 augustus dat jaar, 60 jaar).        

 



 

De zilveren beker van Fedde Auckes Reynalda met daarachter een tekening van de kerk in 
Oldeberkoop. 

 

Het wapen van de Reynalda’s. Links (in de wapenkunde rechts) de zwarte adelaar in goud. 
Rechtsboven een gouden zespuntige ster in zwart. Rechtsonder een zilveren gewende 
wassenaar in blauw. Het helmteken, dat te zien is op de foto van de beker, is een zilveren 
kraanvogel met een rode bek, poten en oog. De dekkleden zijn blauw en zwart. Wapen 
samengesteld door Ruurd Zwart aan de hand van deze gegevens. 



 


