Oan de leden fan it Genealogysk wurkferbân fan de F.A.,
Twellegea, 17 jannewaris 2022.

Rju achte leden,
In moanne lyn hiene wy de stille hope dat ús gearkomste op 29 jannewaris trochgean koe.
Spitigernôch moatte wy beslute om dy ek net trochgean te litten. It is ûndúdlik wat de
parsekonferinsje op de 25e oan moochlikheden biede sil. Dêrnei moat Tresoar noch beslute oft
der wer gearkomsten hâlden wurde kinne yn de GJ-seal. Yn oerlis mei de ynlieder Piet Nieuwland
wolle wy it net noedzje om it der op oan komme te litten. It earste treffen dêrnei is de
mienskiplike gearkomste mei de “NGV afdeling Friesland” op 12 maart. Miskien dat de wrâld
der dan wat potiver útsjocht. Jimme krije dêr oer op tiid berjocht.
-

Wy ha twa fragen binnen krigen foar it fragerûntsje. Dat moat dan ek mar digitaal ôfhannele
wurde mei de fragestellers. (sjoch hjiernei)
Fierder hat Piet Nieuwland wat dûbele boeken yn de kast stean dy’t er wol kwyt wol. Se
binne fergees ôf te heljen. Fierop stiet it listke mei boeken. Kontakt:
p.nieuwland@upcmail.nl.

Mei freonlike groetnis foar it bestjoer,
Jabik van der Bij (skr. GWF)

1e Fraach (fan de hear Rijpkema)

Achte leden fan it Genealogysk Wurkferban,
Ik bin al in skoft dwaande mei myn stambeam fan de Rijpkema’s en ik kin net
fierder komme dan Sjoerd Rijpkema. Hy wurd neamd ien de Fryske oarkonde
OFOI 103 wer de ferdieling regele wurd fan syn besittingen.
By myn ûndersyk bin ik stuit op in stik fan Rients Faber “De 15 ieuwse
landeigenaren te Birstum” wer in hiele boel weardefolle dingen ien stjin.
In myn syktocht bin ik earst mar es opsyk gien nei de besittings fan Sjoerd. Ade
Sjoerds ruile syn oandiel fan de erfenis ien tsjin lân by Obba Jukema sate. OFO I
139. Oebele Vries is sa freonlik west om een pear oarkonden foar my oer te
setten. Ut disse oarkonde blykt dat it guod besteane ut: Syengha-goed,
Bruynsma-goed, Hottynga-goed, Gerbrands-goed en twa sate’s by Birstum.
Dat it Bruynsma-goed ien de erfenis sit kin duide dat , de ien oarkonde 103
neamde Feyka styfheit, Feyke Bruynsma wêze kin. Hoewol Faber tinkt dat it
Feyke Camstra wêze kin. Ien die selde oarkonde wurd Hepka as omke neamd.
Ik ha in Hepka fun ut Smellebrege mar de efternamme wurd net neamd.
Fan Stinnert Sjoerds Rijpkema bin der ferskate oarkonden, hy sil it head fan de
famylje west ha. Ik ha de oarkonde OFO I 163 wer in Ema dea make is, in
skoansoan fan Gerrit Camminga. Der is zoengeld foar betelle troch de
gemeente Liowerd. Dit skynt Stinnert dien te ha.
Ha jimme hjir ek wat oanwizings fan, foar sa fier ik lez moat it op it hoeksterend
pleats foun ha in belangryk punt nei Grins ta en net fier fan de burght fan de
Camminga’s.
Kin dit te krijen ha mei de skieringen en de fetkeapers?
It so moai wêze as jimme hjir oar bûge wolle en my in rjochting oan jaan kin
wer ik it beste sykje kin. Miskien komme wy der net ut mar dan is dat sa.
Mei freonlike groet,
Johan Rijpkema
Sjouke de Zeestrjitte 3
9033XB
Deinum
jrijpkema@home.nl

2e Fraach (fan Gosse van der Plaats) g.vanderplaats@knid.nl (06 13788311). Hy siket de âlders
fan sawol Evert as Bregtje. Alle oanwizingen, dy’t net neamd wurde yn ûndersteand gesinssteat
wurde mear as wolkom!
Eyse Everts, veenbaas, geboren rond 1744, gedoopt te Ureterp-Siegerswoude op 7 februari 1773 (op
belijdenis oud in het 29e jaar, geboren op zee), wonende te Ureterp, te Siegerswoude en De Wilp onder
Siegerswoude, overleden aldaar op 10 juni 1807 de overledene was gehuwd en laat drie kinderen en een
kleinkind na, ongeveer 63 jaar oud, zoon van Evert N.(Geraadpleegd 2021-11-30).
Eyse Everts komt bij zijn eerste huwelijk (1767) uit Ureterp, bij zijn tweede huwelijk (1800) uit
Siegerswoude. Eyse Everts betrekt in 1774 huis speciekohiernummer 20 te Siegerswoude vanuit "de
schuite". Hij komt voor het eerst voor in de reëelkohieren van Siegerswoude in 1775 op nummer 3 1-4
huur 8; 5 1/2 penning 1-9. . Hij laat bij zijn overlijden drie kinderen en een kindskind, uit een huwelijk
na. Bij zijn doop op belijdenis (1773) is hij in zijn 29e jaar; dus geboren in 1744; bij zijn overlijden
(1807) 62 jaar; dus geboren circa 1745. Hij of zijn vader komt niet voor in het overzicht van bijlbrieven
van de heer S.L.van Albada; antwoord desgevraagd d.d. 2021-11-14
Hij is getrouwd te Ureterp op 17 mei 1767 (Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude) beide
afkomstig van Ureterp, op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met
Bregtje Eebeles (27 jaar oud), gedoopt te Nuis op 5 juni 1739, wonende te Ureterp en te
Siegerswoude, overleden De Wilp onder Siegerswoude op 11 februari 1796, begraven te
Siegerswoude op 16 februari 1796, 56 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1
Trijntje Eijses Palsma, tappersche, gedoopt te Ureterp op 20 maart 1768, wonende aldaar, te
Siegerswoude en te Marum, overleden aldaar op 13 november 1837, 69 jaar oud.
Zij had een buitenechtelijke relatie met Roelf Jans Randel, landbouwer en herbergier, gedoopt
te Marum op 4 september 1757, wonende aldaar en te Westerburen onder Marum, overleden te
Marum op 22 maart 1813, 55 jaar oud, zoon van Jan Roelofs Randel en Aukje Hendriks.
2
Evert Eijses, geboren te Ureterp op 12 juli 1770, gedoopt aldaar op 7 februari 1773, wonende
aldaar en te Siegerswoude, ongehuwd overleden aldaar op 24 oktober 1791, 21 jaar oud.
3
Maaike Eijses, geboren te Ureterp op 1 april 1773, gedoopt aldaar op 30 mei 1773, wonende
aldaar en te Siegerswoude, begraven aldaar op 25 maart 1795, 21 jaar oud.
Ontvangen van deselve (Heine Euwes vrou) van het laken 0.11.0 wegens laken huur laken. En
ontfangen van die begrafenisse van Heine Euwes vrou tot Sijgerswoud 1.5.6. wegens collecte.
Zij is getrouwd te Siegerswoude op 15 mei 1791 (Hervormde gmeente Ureterp-Siegerswoude)
beide afkomstig van Siegerswoude, op 18-jarige leeftijd met Heine Eeuwes Rozema (26 jaar
oud), geboren te Siegerswoude op 19 mei 1764, gedoopt te Ureterp-Siegerswoude op 31 juli
1764, wonende te Siegerswoude, overleden te Zevenhuizen op 22 juli 1838, 74 jaar oud, zoon
van Eeuwe Jans en Sjoukje Heines.
(Hij is later ondertrouwd te Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen op 21 oktober 1798 attestatie
afgegeven naar Ureterp (Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen) hij
afkomstig van Siegerswoude, zij van Bakkeveen en getrouwd te Ureterp op 21 oktober 1798
(Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude) hij afkomstig van Siegerswoude, zij van
Bakkeveen, op 34-jarige leeftijd met Maaike Roels (20 jaar oud), geboren te Beetsterzwaag op
14 januari 1778, gedoopt te Beets-Beetsterzwaag-Olterterp op 15 februari 1778, wonende te
Beetsterzwaag, te Bakkeveen en te Siegerswoude, overleden te Leek op 23 februari 1855, 77
jaar oud, dochter van Roel Jans en Maijke Annes.)
4
Ebele Eises Palsma, veenbaas, zonder beroep en landbouwer, geboren te Siegerswoude op 5
maart 1776, gedoopt te Ureterp op 11 maart 1776, wonende te Siegerswoude en De Wilp onder
Siegerswoude, overleden te Siegerswoude op 29 april 1862 om 15.00 uur in het huis met nummer
45, 86 jaar oud.
Ebele Eises komt bij zijn huwelijk van Siegerswoude. Hij neemt in 1811 de achternaam Palsma
aan, tevens voor zijn kinderen Eise (8 jaar), Bregtje (13 jaar) ,Wytske (11 jaar) en Evertje (6
jaar). Ebele ondertekent de huwelijksacte van zijn dochter Evertje op 20 september 1827 met
"Palsma". Hij is dan veenbaas te Siegerswoude. Bij het overlijden van zijn echtgenote Wimke
Ezes Boonstra op 15 april 1850 is hij landbouwer te De Wilp onder Siergswoude. Ebele overleed,
zonder beroep, te Siegerswoude.(Heeft de familienaam met grenspaal te maken? Het werkgebied
van de familie Palstra/Palsma lang op de Fries-Groningse grens).

5

6

Hij is getrouwd te Ureterp op 21 oktober 1798 (Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude)
beide wonende te Siegerswoude, op 22-jarige leeftijd met Wimke Eizes Boonstra (32 jaar
oud), zonder beroep, geboren te Siegerswoude op 29 juni 1766, gedoopt aldaar op 30 juli 1766,
wonende aldaar, overleden aldaar op 15 april 1850 om 13.00 uur in het huis met nummer 35, 83
jaar oud, dochter van Eyse Pieters Boonstra (brouwer, herbergier en handelaar) en Wytske
Sweytses.
Wimke komt bij haar huwelijk uit Siegerswoude. Zij overlijdt, zonder beroep, te Siegerswoude.
Albert Eijses Palsma, landbouwer, herbergier, raadslid, assessor gemeente Marum en
wethouder gemeente Marum, geboren te Siegerswoude op 13 oktober 1779, gedoopt te Ureterp
op 31 oktober 1779, wonende te Siegerswoude en te Nuis, overleden aldaar op 18 maart 1870,
90 jaar oud.
Hij is getrouwd te Marum op 27 december 1812, op 33-jarige leeftijd met Grietje Mints
Ybema (18 jaar oud), dienstmaagd en landbouwerse, gedoopt te Niebert op 13 april 1794,
wonende aldaar, te Nuis en te Niebert, overleden aldaar op 23 november 1869, 75 jaar oud,
dochter van Mint Tjeerds Ybema (landbouwer) en Aaltje Jans (landbouwersche).
Rintsche Eijses, geboren te Siegerswoude op 8 december 1782, gedoopt te Ureterp op 5 januari
1783, ongehuwd overleden voor juni 1807, hoogstens 24 jaar oud.
Hij is getrouwd te Siegerswoude op 26 oktober 1800 (Hervormde gemeente UreterpSiegerswoude) hij afkomstig van Siegerswoude, zij van Leek, op ongeveer 56-jarige leeftijd (2)
met
Trijntje Menzes, wonende te Leek en te Siegerswoude.

Listke fan boeken:
Dubbele boeken en Gen. Jierboekjes
P. Datema, Suawoude
Grafschriften tussen Flie en Lauwers IV, Menaldumadeel
Dr. J. Botke, De Gritenij Dantumadiel
O. Santema en dr. Y.N. Ypma, Skiednis fan Menameradiel
Index op Genealogyske Jierboeken 1987-1991 (1998)
Genealogysk Jierboekje
Index op Genealogyske Jierboeken 1987-1991
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