
 Sneon 13 oktober 2018 
Familieboek IJSSELMUIDEN 

troch Piet Postma  

Postma hat earder Famyljeboeken útbrocht oer de 
famylje fan heitekant (Postma) en memmekant (Kramer). 
In oardel jier lyn is hy útein setten mei de famylje fan syn 
beppe (IJsselmuiden). Dêr hat er gjin spyt fan. It levere 
hiel wat nijsgjirrige saken op. De skiednis spilet him foar 
in grut part yn Frjentsjer  ôf, dêr’t Postma sels wennet. 
Alle IJsselmuidens blyke famylje te wêzen. Postma jout in 
oersjoch fan al bekende en nije feiten. Hy docht dat yn 
wurd en byld. Ien fan syn fynsten wie de prachtich opmakke Naamlijst van RK 
Armmeesters fan 1838 ôf fan Huize Theresia yn Frjentsjer mei û.o. 3x in 
IJsselmuiden en 2x ien dy’t mei in IJsselmuiden troud wie (achterkant boek). 
 

Piet Postma (1953) wie fan 1975-
2011 yn Frjentsjer learaar 
basisûnderwiis en dêrnei 
bibliothekaris yn Snits en 
Ljouwert. Hy is bestjoerslid en 
frijwilliger by de Stichting 
Archief- en Documentatie-
centrum voor RK Friesland yn 
Boalsert. Postma hat ferskate 
histoaryske en genealogyske 
publikaasjes op syn namme.  

 
 

Belangstellenden binne fan herte wolkom op dizze gearkomste! 

De lokaasje is Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden.  

Oanfang 13.30 oere. Tagong is fergees. Parkeare kinne jo yn de parkeargaraazjes 

Zaailand en de Klanderij en op it P+R parkearplak Wynhorsterstrjitte efter stasjon. 

Sjoch ek op de webside: https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy 

https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy


 zaterdag 13 oktober 2018 
Familieboek IJSSELMUIDEN 

door Piet Postma  

Postma heeft eerder Familieboeken uitgebracht over de 
familie van vaders- (Postma) en moederskant (Kramer). 
Anderhalf jaar geleden is hij begonnen met de familie van 
zijn oma (IJsselmuiden). Daar heeft hij geen spijt van. Het 
leverde veel nieuwsgierige zaken op. De geschiedenis 
speelt zich voor het grootste deel af in Franeker, waar 
Postma zelf woont. Alle IJsselmuidens blijken familie te 
zijn. Postma geeft een overzicht van al bekende en 
nieuwe feiten. Hij doet dat in woord en beeld. Een van zijn vondsten was de 
prachtig opgemaakte Naamlijst van RK Armmeesters vanaf 1838  van Huize 
Theresia in Franeker met o.a. 3x een IJsselmuiden en 2x een die met een 
IJsselmuiden getrouwd was (zie foto achterkant boek). 
 

Piet Postma (1953) was van 1975-
2011 in Franeker leraar 
basisonderwijs en daarna 
bibliothecaris in Sneek en 
Leeuwarden. Hij is bestuurslid en 
vrijwilliger bij de Stichting Archief- 
en Documentatie-centrum voor RK 
Friesland in Bolward. Postma heeft 
verschillende historische en 
genealogische publicaties op zijn 
naam. 

 
Belangstellenden zijn van harte welkom op deze vergadering! 

De locatie is Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden.  

Aanvang 13.30 uur. Toegang is gratis. Parkeren kunt u in de parkeergarage Zaailand 

en de Klanderij en op it P+R parkeerterrein Wynhorsterstraat achter het  station. 

Zie ook op de website: https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy 

https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy

