
Twa famyljes ien namme, mar wat is der mis mei dy 

namme? 

Us mem is in Bergsma. Dy binne der by’t soad yn 

Fryslân. Yn “Alle Friezen” binne se maklik te folgjen, mar 

sykje ús foarâlden net ûnder de Bergsma’s by de 

nammejouwing yn 1811. Dat freget in protte tiid en je 

fine gjin Evert of Ibe of Aan. Dy is nammentlik net te 

finen. It hat my wol eefkes pine yn ‘e holle koste om der 

achter te kommen dat de Bergsma’s har earder oars 

neamden. Myn  âldbetoerpake yn de manlike line fan 

mem har kant, Jan Everts fan Garyp, hiet net Bergsma. 

Hy keas op 29 desimber 1811 as syn fan de namme 

Bogemaker (gemeentehûs fan Burgum, Jan koe net 

skriuwe).  

 

Ik skriuw dit stikje omdat dy nammewiksel my 

yntrigearde, mar ek omdat der miskien minsken binne 

dy’t dizze begjinnende sneuper fierder helpe kinne. Wat 

my dwaande hâldt is wêr komt dy namme Bogemaker 

wei? Wêrom ha dy Bogemakers har namme feroare? En 

al sneupend kaam ik der achter dat der yn Fryslân yn 

1811 noch ien wie dy’t de namme Bogemaker 

oannaam, en wol yn Beetstersweach. En ek dizze 

famylje hat de namme feroare. Is dat tafal? Wat fierder 

opfalt is dat beide famyljes har woartels yn Drachten ha 

en beide famyljes wiene wevers. Je soene hast tinke dat 

it famylje fan elkoar wie, mar dêr koe ik krekt net achter 

komme.  

Yn de rest fan Nederlân komt de namme ek wol foar. 

Benammen yn de 18e ieu yn Leiden. Ik neam se hjirûnder 

wol neier. En wat dan hieltyd wer opfalt is dat gauris it 

stedsje Schüttorf (graafskip Bentheim, krekt oer de 

grins yn Dútslân) neamd wurdt. En ja hear, dêr komt de 

namme ek foar sels al in ieu earder, mar spitigernôch is 

Schüttdorf hielendal plat smiten yn de 2e Wrâldoarloch. 

Fan de argiven is net folle mear oerbleaun. Komme alle 

Bogemakers dêr wei? Dizze fragen hâlde jo wol eefkes 

dwaande. 

Earst wat oer dy namme Bogemaker.   

Bogemaker is in wat frjemde namme, mar wa’t eefkes 

gûgelt komt de namme ek al foar 1811 tsjin:    

• Sa wurdt der yn Boekholt op  22-11-1689 in 

Feemeke Bogemaker mei attestaasje fan Schüttorf 

(!!) ynskreaun. Boekholt liket my it hjoeddeiske 

Bocholt te wêzen, krekt oer de grins by Aalten. 

Schüttorp leit deun by Bad Bergheim.  

• Op 02.11.1721 trout der in “Berent Bogemaker, j.m. 

gebooren en woonende te Boekholt” mei in  

“Geertruij van Eck, j.d. geboortig van Boekholt”. 

(trouwboek Szutphen).  

• Yn in stikmannich stambeamen komme jo de 

namme fan Stine Bogemaker tsjin. Hja komt fan 

Schüttorf(!!) en is op 25 july 1746 trout mei Derk 

Harmens Visser yn Berkeap. It falt op dat de fiif bern 

dy’t berne wurde en yn de measte stambeammen 

taskreaun wurde oan Derk en Stine, berne binne 

tusken 1732 en 1745.  Dus foar it trouwen fan Durk 

en Stine. Der is ien dy’t tinkt dat Stine de twadde 

frou is fan Durk. Yn elts gefal falt op dat Stine ek fan 

Schüttorf ôfkomstich is.  

• Yn Scheepsma’s “Deemoed en devotie, De 

koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften” 

komt de namme Bogemaker of Bagemaker al oan de 

ein fan de midsieuwen foar. Yn it susterboek fan 

Sint-Agnes te Emmerik stiet yn de vite 

(libbensferhaal) fan Griete Bagemakers uit Dimter, 

it folchjende te lêzen: “Si [=de mem fan Griete] had 

enen soen die heite Barnerdus ende wart een 

regelier in Vrieslant, dat welck was een doerluchtich 

man”. Dizze Barnerdus is nei alle gedachten in 

sekere Beernt Arborstier. (arborst = boog, arborstier 

= boogmaker). Dêr is noch mear oer te sizzen mar 

dat docht der hjir net ta. 

• Hjir en dêr yn it lân komt de namme Bogemaker ek 

noch foar, û.o. yn Leijen, Amsterdam en ek wol yn 

Seelân. Fierder is opfallend dat de ferlatinisearre 

namme fan Bogemaker (Toxopeus: boogsnijder út 

taxushout) stamt út in dûmny’s laach yn West-
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Falen. Wer deselde streek yn de omgeving fan Bad 

Bentheim.  Om it ferhaal net nedeleas yngewikkeld 

te meitsjen behein ik my hjir earst ta de twa famyljes 

yn Fryslân. 

 

A. Us famylje Bogemaker, letter Bergsma 

(sjoch Bogemaker/Bergsma op de oare side).  

I.1 Evert Jans en Arendje Tjallings (ek wol Aantje 

neamd) trouden yn Garijp op 7 aug. 1763. Evert wie 

wever fan syn fak. Hy kaam fan Zuider Drachten 

(boarne: Pieter Nieuwland). De bertedata binne net 

bekend. Arendje is ferstoarn foar 31 jan. 1768. Dat 

moat sa wêze omdat Evert dan foar de twadde kear 

trout, mei Hiltje Jans. Hiltje komt fan Suwâld. Evert en 

syn earste frou Arendje krigen ien soan: Jan (Everts 

Bogemaker) op 15 maaie 1765 yn Sumar. Hy is de man 

dy’t him yn 1811 ynskriuwe liet as Bogemaker. Mei syn 

twadde frou Hiltje Jans kaam der in hiel rychje bern. 

Swaantje op 22 des. 1768 (letter troud mei Lammert 

Harrits fan Hurdegaryp), dan folget in jonkje Gerrit, 

doopt op 16 febr. 1772. Hy sil fuort dêrnei stoarn wêze 

omdat der in jier letter wêr in  Gerrit doopt wurdt op 

15 des. 1773. Letter sil dizze soan yn 1811 de namme 

Feenstra kieze. Dêrnei komt Arendje(Aantje), neamd 

nei de Evert syn earste frou? Se moat fan 1776 wêze 

mar wurdt krekt doopt op 23 april 1780. Miskien wol 

tagelyk mei har bruorke Jelle dy’t fan 20 feb. 1780 is. 

Dêrnei folgje noch Leentje (22 okt. 1782) en Evert op 

28 nov. 1783, mar dan is syn heit Evert krekt ferstoarn. 

II. De bern fan Evert Jans en Hiltsje Jans 

II.1 Wy slagge soan Jan Everts earst eefkes oer omdat 

wy fierderop mei him fierder geane. No eefkes de bern 

fan Evert en Hiltje.  

II.2 De âldste dochter Swaantje (22 des. 1768) wennet 

yn Readtsjerk as se op 12 maaie 1798 my Lammert 

Harrits fan Burdaard trout. Se trouwe yn Hurdegaryp en 

Swaantje is dan al 30 jier. Se krije op 21 jannewaris 

1799 in dochter Rinske (by har ferstjerren Rinske van 

der Veen) en wenje dan noch yn Hurdegaryp. Rinskje 

ferstjert yn Ljouwert op 20 augustus 1828. Yn de akte 

stiet dat se in dochter is fan Lammert Harrits van der 

Veen en Zwaantje Everts. De transkribearder hat fan 

Lammert Harrits “Lammert Itannites” makke. Rinske 

wurdt oanjûn troch twa minsken út it sikehûs, û.o. 

troch de “binnenvader” fan it Stadsburger ziekenhuis. 

De kâns is grut dat se yn it sikehûs stoarn is. Yn de akte 

stiet fierder noch “vader afwezig”. 

Rinske hie in broer Evert dy’t mar 5 jier wurden is. Hy is 

stoarn op 10 april 1813. Ik kin him yn de boeken net 

fine. Yn de akte fan syn ferstjerren stiet: “zijnde de 

vader onder den militairen stand”. De heit wurdt hjir 

Lammert Jans neamd, dat krij jo as je der sels net by 

binne en mei der Napoleon op en út binne. 

Lammert Harrits (berne op 6 oktober 1778 yn 

Burdaard) hat mei Napoleon nei Ruslân west. Yn de 

kolleksje Visser wurdt fan him sein: “vrijwilliger; 

14.05.1807 grenadier Kon. Garde; 01.10.1810 2e 

Garderegt. gren. te voet onder nr. 920, 2e bat., 1e 

comp.10.11. 1812 in Rusland krijgsgevangen 

genomen”.  

De earmoede brocht guon der ek wol ta om mar yn 

tsjinst fan Napoleon te gean. Fan Swaantje is net folle 

te finen likemin as fan har dochter Rinske. Ek by it 

oannimmen fan nammen yn 1811 is der gjin spoar fan 

Zwaantje en Rinske. Ik bin dat wol faker tsjin kaam dat 

as der gjin man wie de frou har net altyd registrearje 

liet. 

Nei Rinske wie der ek noch in jonge berne: Jan 

Lammerts (*7 des. 1801, Alle Friezen, reg. Bergum).  

Zwaantje libbet noch yn 1813. Dan wurdt der oanjefte 

dien fan it ferstjerren fan Evert Lammerts, 5 jier âld en 

wenjend ûnder Burgum. Der stiet by dat de heit noch 

yn militêre tsjinst is. Syn patronym is Jans yn “Alle 

Friezen”. It is ferkeard oerskreaun. Wa’t de orizjinele 

akte goed besjocht kin der Harrits út helje. Opfallend is 

ek dat Zwaantje noch net in achternamme hat. Dat 

Lammert noch gjin achternamme hat is te begripen. Hy 

wie yn 1811 noch ûnderweis nei Ruslân.  

Zwaantje Everts ferstjert op 16 juny 1813. Dat is twa 

moanne neidat har soantsje Evert stoarn is. Je soenen 

hast tinke dat Zwaantje net sa’n maklik libben hân hat. 

It grutste part fan har houlik wie se allinne.  

Op 12 maaie 1830 komt Zwaantje nochris foar as mem 

fan har soan Jan Lammerts dy’t dan trout mei Nieske 

Sikkes Sikkema. No docht bliken dat de bern fan 

Lammert en Zwaantje F(V)eenstra hjitte lykas Zwaantje 

har jongere broer Gerrit (sjoch hjirnei). Zwaantje en 

Lammert binne der net by omdat se net mear libje. Fan 

Lammert moat hast wol oannommen wurde dat hy net 



werom kommen is út Ruslân. Yn it boek fan de 

Boarchlike stân fan Burgum folget op de trouakte fan 

Jan Lammerts en Nieske Sikkes de akte fan Ritske 

Gerrits Veenstra, in neef fan Jan. Beide trouwe se op 

deselde dei en tagelyk om alve oere. Jan is 

“boereknecht” en Ritske “heereknecht”. Mei de V en 

de F stekt it net sa nau. De iene kear is it mei in v en dan 

wer mei f. Soan  

LL.3 It trêde jonkje Gerrit is op 13 febr. 1772 berne en 

fuort dernei ferstoarn omdat koart derop noch in 

jonkje mei deselde namme berne wurdt. 

II.4 Gerrit Everts (*15 des. 1773 ǂ15 juny 1827) fan 

Evert en Hiltsje neamt himsels yn 1811 Feenstra (ek wol 

Veenstra). Hy is arbeider op it Burgummerfean, dat leit 

tusken Burgum en Hudergaryp.  (Oer dit fean is in 

artikel skreaun troch J. H. Holsbrink yn Bydragen ta de 

Pleatslike Skiednis diel III.) Gerrit is troud op 16 maaie 

1796 mei Antje Harts fan Hurdegaryp (berne op 16 jan. 

1775 yn Droegeham). Omdat se net in eigen 

ynkommen hat wurdt se “gealimenteerd” út Garyp wei. 

De regel wie doe dat it plak dêr’t je wei kamen foar it 

ûnderhâld stie as jo josels net rêde koene. Der komme 

in stikmannich bern: Evert  (Hardegarijp, *31 maart 



1797, stoarn. û. Burgum op 5 april 1810); Hiltje *6 des. 

1799, ǂ20 july 1875; Ritske yn 1802; Jan yn 1804; Jelle 

en Yfke yn 1808; Antje op 17 april 1811. Fiif dagen nei 

de berte fan de lytse Antje ferstjert mem Antje. Hja sil 

wol in dreech libben hân ha. In hok fol bern en 

klearebare earmoede yn de feanen.  

Gerrit moat him melde foar de “burgerwapening yn 

1797: as nr. 77. Fan him wurdt sein dat hy “geschikt en 

verplicht” is.; rég. civ. Bergum nr. 327. Hy is dan 

journalier, wy soene sizze los arbeider of op syn 

Hollânsk dagloner. Dat hy him yn 1811 net lyk as syn 

healbroer Jan Bogemaker mar F(V)eenstra neamt sil 

wol komme omdat hy doe op it Burgummerfean 

wenne. Gerrit trout op 4 april 1816 mei Rinske Jans 

Klompmaker. 

Fan II-5 Arendje, II-6 Jelle en II-7 Leentje ha ik fierder 

neat fine kinnen. Miskien binne se jong stoarn mar se 

kinne ek gewoan net oantekene wêze yn de 

tsjerkeboeken.  

Fan de jongste soan II-8 Evert koe ik eerst ek neat fine 

mar by tafal stuitte ik op Evert Everts Postma út 

Hurdegaryp. Yn de akte van ferstjerren wurde Evert syn 

heit en mem neamd  en dêrtroch wit ik dat hy de soan 

fan Evert en Hiltje wêze moat. Dat lêste soe wolris 

klopje kinne. Yn de trou-akte stiet dat hy trout mei 

Aukje Jans. Pieter Nieuwland meldt de troudatum fan 

Aukje Jans op 7 maaie 1809 mei Evert Everts Postma 

(beide fan H’garyp): “zij wordt 1810 vermeld als Houkje 

Jans, hij neemt 1811 naam Feenstra aan”.  

Yn 1811 wurdt yn it nammeregister yn Hurdegaryp in 

Evert Everts ynskreaun mei de namme Feenstra. Hy hat 

dan 1 bern, Jan (nei Aukje har heit). Mar wêrom dan 

letter de namme Postma freegje jo jo ôf. Us Evert is 

berne nei ’t syn heit Evert krekt dêr foar ferstoarn wie, 

postúm soene jo sizze kinne. Dat soe de ferklearring 

wêze kinne. Dat it hjir giet om de jongste soan fan Evert 

en Hiltsje wurdt nochris fersterke troch de 

persoansbeskriuwing fan Nieuwland: “Evert Everts 

Feenstra (EVERT EVERTS VEENSTRA) geboren 1783 

arbeider te Hardegarijp; rég. civ. Hardeg. nr. 1035 (als 

"Posthumus"), journalier”. It bertejier kloppet mar yn 

plak fan Postma stiet der no Posthumus. By alle 

oanjeftes fan de bern wurdt de namme Postma brûkt. 

Dat Feenstra is dus wol opskreaun yn 1811 mar is samar 

oergien yn Postma. Aukje wurdt ek wol Akke neamd en 

yn 1826 by de berte fan dochter Swaantje is har namme 

Aukjen Jans van der Veen (ek in kear Veeninga).  

Der komme in hiel keppel bern: Jan *1810 - ǂ24-5-1815 

( 5jier), Gerben * 18-1-1812 - ǂ7-3-1827 (12 jier), Evert 

* 22-2-18,14 - ǂ.., Jan * 12-5-1816 - .., Hiltje * 12-11-

1818, Aaltje * 11-11-1829- .., Wybe * 14-5-1823 -.., 

Swaantje * 4-11-1826. 

Evert Everts Postma ferstjert op 29-1-1827 (43 jier). Syn 

frou Aukje Jans van der Veen op 26 augustus 1852 yn 

Jistrum. 

Konklúzje: de namme Bogemaker giet net fierder yn de 

takke fan Evert en Hiltje. Net dúdlik is oft de âlde Everts 

Jans de namme Bogemaker al hie want hy stoar foar 

1811 (yn 1783).  

De soan fan Evert Jans en Arendje Tjallings 

Hjirfoar ha wy earst de húshâlding fan Evert Jans en syn 

twadde frou Hiltje Jans beskreaun. No komt it iennichst 

bern fan Evert Jans en syn earste frou Arendje Tjallings 

oan bar. Dizze Jan is ien fan ús stamheiten. Jan Everts 

(*15/5/1765-ǂ26/4/1830) wie it iennigst bern fan 

Arendje: berne op 15-05-1765 yn Sumar en stoarn op 

26/4/1830 yn Garyp.  

 

Ut it doopboek fan Garyp: “Den 9 den juni 1765 heeft 

Evert Jans Wever en Hiltje Jans zijn kind laten dopen 

en is geboeren den 15 may 1765 met name Jan. 

Der is hjir wat frjemds oan ‘e hân. Hjir stiet de namme 

fan Evert syn twadde frou Hiltje Jans by. De stjerdatum 

fan Arentje (de mem fan Jan) is net bekend mar hjir 

kinne je hast út op meitsje dat Arentje fuort nei de 



berte fan Jan stoarn is. Evert trout mei Hiltje Jans yn 

1768, trije jier letter. Se ha elkoar earder al kinnen. 

II-1 Jan Everts is it dy’t yn 1811 kiest foar de namme 

Bogemaker (sjoch hjirfoar by de ynlieding).  

Wy meie hast wol oannimme dat dy namme al yn de 

famylje siet. Sa’n ûnbekende namme betinke jo net 

samar yn Fryslân. Jan Everts Bogemaker is berne op op 

15 maaie 1765 yn Sumar. Pieter Nieuwland seit: “Jan 

Everts (1811: Bogemaker, later: Bergsma) “. Dat is wat 

te koart troch de bocht . Ik bin nearne tsjinkommen dat 

hij him letter Bergsma neamt lyk as guon fan syn 

neikommelingen.  

Jan troude op 10 juny 1787 yn Garyp mei Geertje 

Thijsses en wie doe arbeider. Geertje wie ien fan Thijs 

Tjebbes en Marijke Arends. Dy wiene yn 1762 troud, 

beide kamen fan Beetstersweach. T(h)ijs is der ek 

begroeven want op 1 maaie 1792 wurdt der yn it 

rekkenboek fan de diakony yn Beetstersweach 

opskreaun: “op de Zwaag in de bekken ontvangen bij 

het begraven van Tijs Tjebbes. Ontvangen 0-5-0 wegens 

collecte”. Fierder wurdt der ek noch byskreaun "aan 

Tjeerd Jeens een laaken betaalt tot het laaste gebruik 

van Tijs Tjebbes. Betaald 2-0-0 wegens 

begrafeniskosten”. Dat wiene net alle kosten. Der 

wurdt ek noch optekene: 

✓ "aan Jan Bakker betaalt bij het beklede en beluiden 

van Tijs Tjibbe”’ 

✓ "aan Hans Markes betaalt voor een vandel bier op 

de lee van Tijs Overleden: TIJS TJEBBES”, 

✓ "van mijnheer de grijtman ontvangen wegens de 

tausasie van Tijs Tjebbes nagelaatene goederen", 

✓ "aan Anne Hedmans betaalt voor twee doodkisten, 

een voor Tijs Tjebbes, een voor Japke Linses en 

geleverde meedrialen en arbeidsloon aan de kist”. 

Wat meedrialen binne? It soene matrialen wêze kinne. 

Oer Thijs syn frou, Marijke of Maria, is neat te finen of 

it soe al wêze moatte dat hja deselde is as de Maria dy’t 

20 desimber 1740 yn Beets of Beetstersweach berne is 

                                                           
1 Arend Tabes stjert op 13 april 1782. By de begraffeniskosten stiet: “aan 

Marten Gierrets betaalt dat hij het doode lichaam van Aan Tabes met de 

as dochter fan Arent Tabes. 1Dan soe se 22 jier west ha 

by har trouwen.  

(By it fersterren fan Jan yn 1830 is Romke Cornelis Bergsma 

tsjûge. Opfallend is dat hy ek fan namme feroare is. Syn mem 

nimt yn 1811 yn Eastermar de namme De Kat oan. Romke is 

dan 13 en hjit dus dan Romke de Kat). 

Jan Everts Bogemaker en Geertje Thijsses krije 

fjouwer bern:  

III-1 Evert is âldste soan. Hy waard berne op 28 

desimber 1788 yn Garyp en is dêr ek stoarn op 6 maart 

1874 op de leeftiid fan 85 jier.  Evert hjit by syn 

ferstjerren noch altyd Bogemaker en net Bergsma. 

Evert troude op 18 novimber 1818 mei Grietje 

Zandberg (ek wolris Zandbergen) fan Earnewâld. De 

âlden fan beide kanten kinne net skriuwe. Evert en 

Grietje ûndertekenje wol (mei hoannepoaten). By de 

ynskriuwing fan syn dochter Hinke is it Evert blykber te 

folle muoite. Hy seit dat hy net skriuwe kin. 

Op 13 april 1858 wurde Evert en Grietje útskreaun yn 

Warten op húsnûmer 188. Wannear’t se dêr kommen 

binne is net ynfolle. Hja binne herfoarme en Evert is 

arbeider. Letter is har namme trochhelle en se soene 

nei Smellingerlân gien  wêze. 

Evert en Grietje krigen seis bern: 

➢ IV-1 Geertje (of Gertje) Bergsma (1819-1838) 

neamd nei Evert syn mem. Heit Evert jout it bern 

oan tegearre mei syn broer Arend, dy’t him dan 

Bergsma neamt. Beide binne se arbeider en wenje 

yn Warten. Evert lit him ek Bergsma neame of soe 

broer Arend dit eefkes regele ha? Gertje is stoarn yn 

har âlderlik hûs yn Garyp op 22 novimber 1838, 19 

jier âld stiet der yn de akte by har ferstjerren. 

Geertje wie arbeidster en net troud. Heit Evert lit it 

wagen van de Dragten gehaalt heeft, Betaald 0-10-0 wegens 
begrafeniskosten”. 



fertsjerren oanjaan op it gemeentehûs oer oan twa 

buorlju. 

➢ IV-2 Hinke Bogemaker (1821-1843), berne yn 

Earnewâld op 13 desimber 1821 en ferstoarn yn 

Garyp 26 juny 1843. No neamt Evert him by har 

oangifte wer Bogemaker. Broer Aan kin de boel net 

bedjerre want dy is dernet by. Ek Hinke is net troud. 

Opfallend is dat Harmen Arends van der Bij, ien fan 

ús foarâlden fan heite kant, it ferstjerren oanbringt 

op it gemeentehûs yn Burgum. Se soene wolris 

buorlju wêze kinnen hawwe, mar omdat Harmen 

Arends lanbouwer neamd wurdt is it ek net 

ûnmooglik dat Hinke of har heit by him arbeiderwie.  

By har ferstjerren binne sy en har heit Bogemakers. 

Hinke is 21 by har dea en wennet yn Garyp, miskien 

by har âlden.  

➢ IV-3 Jantje Bergsma (1824-1840) is de trêde 

dochter. Hja is fan 17 augustus 1824. De famylje 

wennet dan yn Aldegea. Ek hja wurdt net âld want 

sy ferstjert op 8 maaie 1840 (16 jier âld). Yn de 

berte-akte en de akte fan ferstjerren fan Jantje 

wurdt sprutsen fan Evert Jans Bergsma. Aan is der 

no ek net by as tsjûge. Kennelik hat Evert him doe 

ek al Bergsma neamd. Miskien brûkte hy beide 

nammen wol njonken elkoar.  

Sa ferlieze Evert en Grietje yn fiif jier tiid trije grutte 

dochters. Geertje, berne as Bergsma en stparn as 

Bogemaker en Hinke binne by har ferstjerren beide 

noch Bogemakers mar Jantje wurdt Bergsma 

neamd. By har berte yn 1824 wurdt se ek al sa 

neamd en Evert Jans is dan ek in Bergsma, omdat 

mem Grietje Zandberg ek yn de akte opskreaun is 

kin der hjir net sprake fan in misferstân wêze. Evert 

seit hjir wer dat hy it skriuwen net leard hat en 

tekent net, mar de akte is wol foarlêzen. Hy moat 

dus wol heard ha dat hy Bergsma neamd wurdt yn 

plak fan Bogemaker. Dan wurdt folgjende dochter 

wol wer ynskreaun as Bogemaker. 

➢ IV-4 Wypkje(n) Bogemaker (1827-1889) is fan 23 

novimber 1827 yn Garyp. Hja trout op 17 augustus 

1858 (29 jier) yn Warten mei Hijltje Gerbens de Jong 

(30 jier). Hy skriuwt syn namme mei ie mar de 

amtner docht it mei in ij.  Wypkje (sûnder n) wie yn 

1855 nei Wergea ferhuze.  Yn 1861 steane se 

ynskreaun yn Wergea en yn 1869 ferhuzet de 

húshâlding nei Huzum mei trije bern, it âldste jonkje 

is dan al ferstoarn. Hieltje is ferversfeint. Op 6 

septimber 1889 komt Wypkje(n) yn Ljouwert te 

ferstjerren. Yn de akte stiet dat se 59 jier is mar har 

berte-akte en de akte fan stjerren jouwe in ferskil 

fan 61 jier. Somtiden leannet it om de 

oanbelangjende akte noch eefkes yn te sjen. Dat ha 

ik by Wypkje noch eefkes dien. Ta myn fernuvering 

stiet dêr as namme fan Wypkje har mem Grietje 

Bergsma. Dat moat dochs Zandbu(e)rg wêze? As jo 

it dan ek noch eefkes by it ferstjerren fan har suster 

Zwaantje neisykje dan stiet der yn de akte dat de 

namme fan har mem ûnbekend is.  

Der komme trije bern by Hieltje en Wypkje: 

Jehannes, 2X 1858 en 1862 en Grietje yn 1864 (nei 

Wypkje har mem neamd. 

➢ IV-5 Swaantje Bogemaker is de fyfde dochter fan 

Evert en Grietje is, berne 7 maart 1832. Swaantje 

bedarret yn de Dokkummer Wâlden oan it 

advertinsje te sjen. Yn desimber 1865 wurdt de 

húshâlding fan Jan Baukes (de Jong) en Swaantje 

ynskreaun yn Earnewâld mei 5 bern (Freerkje, 

Grietje, Evert, Bauke en Tjeerd). Se wenje dêr yn in 

“veentent” (sjoch it foarbyld fan sa’n feantinte). Dat 

sil wol heukerjen west ha. Jan is arbeider. Op 10 july 

1865 ferhúzje se nei Garyp. Letter bedarret de 

famylje yn Driesum/Wâlterswâld. Dêr stjert 



Zwaantje yn 20 febrewaris 1915 (82 jier) nei dat se 

earst noch 50 jier troud wiene.  

Dat is dan ek tagelyk de lêste mei de namme 

Bogemaker. Soannen om de namme troch te jaan hiene 

Evert en Grietje net. En dêrmei stjert hjir de takke fan 

de Bogemakers út, want Evert syn broer Arend miende 

dat hy Bergsma neamd wurde moast. 

➢ Berber (Baaije) Bergsma is (1835-1854) de jongste 

dochter. Se wie in Bergsma, op 3 nov. 1835 berne yn 

Garyp. Se stoar as Baukje  Bogemaker op 18 april 

1854 yn Aldegea 18 jier âld. Yn de berte-akte hjit har 

heit Evert Jans Bergsma en yn 1854 wurdt hy wer 

Evert Jans Bogemaker neamd. En ek hjir moetsje de 

famyljes Bogemaker/Bergsma de Van der Bij’s inoar 

wer. No is Hindrik Aans van der Bij, in jongere broer 

fan de earder neamde Harmen Aans de tsjûge by de 

berte fan Berber. De twadde kear dat de beide 

famyljes inoar moetsje. Sa wurde jo berne as Berber 

Bergsma en stjerre jo as Baukje Bogemaker.  

 

En Evert en Grytsje ferlieze foar de fjirde kear in 

dochter om en by de 20 jier. 

Konklúzje: De namme Bogemaker stjert út yn de takke 

fan dizze Evert Jans Bogemaker, der wiene allinne 

dochters. 

It trêde bern fan Jan Everts en Geertje Thijses is 

III-3 Marten Bogemaker. Ik slach de twadde 

(Arend/Aan) eefkes oer omdat dy ta ús direkte 

foarâlden heart. Dêr geane wy straks mei fierder.  Fan 

dizze Marten is net safolle te sizzen. Hy is berne op 15 

maart 1794. Wêr’t Marten bedarre is kin ik net neigean. 

As heit Jan yn 1811 syn namme Bogemaker fêstlizze lit 

stiet der by him: “Marten woonachtig te Warrega”. Hy 

wie doe 17 jier. Hy wie der al út, soene wy sizze. 

Miskien wurke hy dêr wol by de boer. De kâns is grut 

dat hy foar 1824 stoarn is omdat syn broer Arend syn 

twadde soan net nei syn skoanheit neamt mar nei syn 

broer Marten.  

De jongste fan Jan Everts en Geertje Thijses wie 

III-4 Swaantje Bogemaker, berne op 25 feb. 1796 yn 

Garyp en stoarn op 22 sept. 1830 yn Garyp, krap in jier 

neidat har jongste bern (Gertje) berne wie. Z(S)waantje 

(28 jier) trout op 11 oktober 1824 mei Engbert Jans 

Stelwagen (25 jier). Engbert is berne yn Garyp en is dêr 

by syn trouwen skuonmakker. By har trouwen kinne 

Zwaantje en har beide âlden net tekenje omdat se net 

skriuwe kinne. Der komme trije bern: Jan (9 april 1825), 

Minke (24  aug. 1827), Gertje (15 nov. 1829). Swaantje 

bliuwt Bogemaker hjitten mar jout dy namme fansels 

net troch. Swaantje Jans Bogemaker de suster fan ús  

âldbetoerpake Arend (tr. Mei Engbert Stelwagen) is by 

de berte fan soan Jan yn 1825 noch Bogemaker. Arend 

Harmens van der Bij, Bijker (ymker) , docht oanjefte. 

Sadwaande witte wy no ek hoe’t wy oan dy namme 

komme. As Jan yn 1840 stjert hjit syn mem Swaantje 

Jans Bergsma. 

 

Dizze Arend Harmens van der Bij wie njonken Bijker ek 

skuonmakker. Dat wie Engbert Stelwagen ek. Je soene 

se kollega’s neame kinne. It is ek moocjlik dat Engbert 

de skuonmakkerij oernommen hat. Aan wie al 66 jier. 



III-2 Arend Jans Bogemaker/Bergsma (1791-1873) is 

de twadde soan fan Jan Everts en Geertje Thijsses en 

mei him sitte wy wer yn spoar fan ús eigen staach (Evert 

Jans → Jan Everts → Arend Jans). Arend sil wol neamd 

wêze nei syn beppe Arendje (Thijsses) dy’t jong 

ferstoarn is. Arendje hat mar ien bern hân (Jan). Omdat 

dy fan 15/5/1765 is en Evert op 31/1/1768 wer trout sil 

Arendje tusken dy twa data ferstoarn wêze. Har 

stjerdatum ha ik noch net fûn. In grutte kâns dat sy yn 

Sumar ferstoarn is omdat har soan Jan dêr berne is. 

Sumar, Garyp en Earnewâld wiene doe ien tsjerklike 

gemeente. De namme Arend is noch altyd yn de 

famylje, meastal yn de foarm fan Aan.  

Lykas wy sjoen ha yn de akte fan nammejouwing krige 

Arend(Aan) ek de namme Bogemaker mei fan syn heit. 

Dy hat hy earst ek wol in hoartsje brûkt. As hy op 24 

oktober 1818 trout mei Maaijke Lieuwes Kooistra hjit 

hy noch Bogemaker. 

 

Arend (Aan) bleau dy namme net lang trou, want al 

rillegau neamt hy him Bergsma. As hy yn 1822 soan Jan 

oanjout tekent hy mei Bergsma. 

Lykas wy earder seagen waard Aan syn âldere broer 

Evert sa no en dan ek Bergsma neamd, mar it meast is 

it by him dochs Bogemaker. Omdat it allegearre famkes 

wiene gie de namme yn Evert syn skaai ferlern: Geertje, 

Hinke, Jantje, Wypkjen, Swaantje en Baukje (Berber). 

Allinne Jantje wie net in Bogemaker mar in Bergsma. De 

earste trije bern wurde boppedat net âld: Geertje 19 

jier, Hinke 21 jier en Jantje mar 15 jier. Ek de jongste 

dochter Berber wurdt mar 18 jier.  

 

 

IV De bern fan Arend en Maayke binne allegearre 

Bergsma’s wurden: 

IV-1 Jan Aans Bergsma (1822-1902. Jan Aans, de âldste 

soan  is yn Warkum bedarre en is dêr de rest fan syn 

libben hingjen bleaun. Earst as boere-arbeider yn 

Koudum en letter as fisker. Dat lêste berop naam syn 

soan Aant letter oer. 

Jan trout op 18 july 1852 yn Warkum mei Sybrich 

Fokkes Hamstra. De heit en mem fan Jan binne der net 

by, Garyp Warkum hat te fier west. De bern fan Jan en 

Sybrich:  

Antje wurdt berne op 12 maaije 1853. Jan koe net lêze 

en skriuwe, berop werkman. Trout 06-10-1878 mei 

Klaas Venema. 

Maaike * 14 jan 1855 , ǂ 1 maart 1855, 

Aant  *27 jan. 1864. Trout mei Zwaantje van der Meer 

op  17-10-1885. Foar de twadde kear mei Wiepkjen 

Bouma yn Parregea. 

IV-2 Marten Aans Bergsma (1824-1898) de twadde 

soan fan Arend en Maaike trout op  05 juny 1852 mei 

Minke Sybes Veenstra. Marten is ek arbeider en hat it 

skriuwen net leard. Marten en syn broer Lieuwe steane 

op 20-12-1843 (Rolboek 1239, 261) foar de rjochtbank 

foar dieverij. Marten is dan noch mar 19 jier en Lieuwe 

16. Marten bliuwt yn de buert wenjen: Earnewâld, 

Warten en Garyp. Der komme seis bern: 

Maaike *11 maaije 1853. 

Sybe *19 juny 1856. 

Trijntje *28 aug. 1859. 

Arend * 5 maart 1863. 

Ypkje *28 july 1865. 

Akke *12 maaije 1871. 

IV-3. Lieuwe Aans Bergsma (1827-1901), de trêde soan 

fan Arend en Maaike is ek fisker lykas syn broer Jan. As 

hy trout mei Murkjen Romkes van Helder op 19 okt. 

1861 wennet hy yn Wâldsein> Romkje har heit en mem 

binne dan al dea. Der is ien beppe as tsjûge en fierder 

in klerk en twa plysjemannen (û.o.) plysje Heringa fan 

Toppenhuzen). Beppe en Lieuwe en Romkje kinne net 

skriuwe. Lieuwe en Romkje skille nochal wat: hy 34 en 

sy 21 jier.  

Op 27 juny 1862 komt in dochterke Maaike. 

Liuwe wie net in “lieverdje”. Op 12 olt. 1878 wurdt er 

feroardiele omdat hy in amtner yn funksje beledige hat 



“door woorden”. De boete liicht der net om f 25 en 7 

dagen achter de traaljes.  

In jier letter: Lieuwe moat mei syn maat Cornelis Visser, 

beide fan Wâldsein op 29 jan. 1879 voorkomme omdat 

se mei “verboden vischtuig” fiske ha. Vonnis twa dagen 

opslute en in boete fan f 6. Wer in jier letter is it wer 

raak. Lieuwe begiet trije oertredings: “1e vervoer van 

visch in gesloten vischtijd, 2e zoeken en rapen van 

eieren van kievitten en watervogels, 3e vischen in een 

andermans water”. Hy kriget ek trije boete fan f 3, f 10 

en f10. En hy 1,2,en 2 dagen it kasjot yn.  

Dêrfoar wie hy as feint by Abraham Minzes Visser ek al 

in pear kear mei justysje yn oanrekking kommen. 

Lieuwe is stoarn op 7 desimber 1901 yn Wâldsein. 

Dochter Maaike komt yn 1884 foar it gerjocht omdat se 

stellen hat fan haar “meester”. Vonnis: trije moanne 

sel. 

Ik ha net mear bern fine kind fan Lieuwe. 

IV-4. Akke Aans Bergsma ús bet-oerbeppe! (1829-

1922). Akke is it iennige famke tusken fjouwer broers. 

Op 19 febr. 1854 krijt Akke in soan Arend (Aan) sûnder 

dat de heit yn ‘e boeken komt. Aan wurdt nei pake 

neamd. Akke wennet by heit en mem Arend en Maaike 

yn. As se letter yn Warten wenje stiet Aan ek yn it 

rychje bern. Akke wie krekt 25 jier doe’t se Aan krige. 

Wa’t de heit wie sille wy nea achter komme. It kin wêze 

dat se earne yn it tsjinst wie en dat it de boer of in feint 

is. It earste is it meast wierskynlik. Mei in frij feint soe 

se wol troud wêze mar as it de boer wie dan koe de 

faam oppakke. Wy sille der net achterkomme want 

soks waard eartiids stilhâlden.  

Tsien jier letter (16 aug. 1862) trout Akke mei Teake 

Freerks van der Wal (*13 maart 1827, ǂ17 april 1871). 

Akke wie doe al 33 en Taeke al 35 jier. Beide wiene net 

earder troud west.In jier letter (*19 sept. 1863, ǂ28 jan. 

1901) wurdt Dettje berne. Yn 1866  de twilling Freerk 

(*27 okt. 1866, ǂ20 okt. 1949) en Jan (27 okt. 1866, ǂ30 

juny 1950). Yn 1870 Marten (*12 okt. 1870, ǂ11 aug. 

1871). Dit jonkje is mar in heal jier wurden. Trije 

moanne foar syn dea ferstjert syn heit Taeke, noch mar 

44 jier âld.  

Akke (42 jier âld) bliuwt mei trije lytse bern achter. Us 

pake Aan wie doe al 17 en sil it hûs miskien al út west 

ha. Binnen it jier (24 febr. 1872) trout Akke wer. No mei 

Pieter Wybrens Herder. Dy hat sels ek twa bern. Syn 

frou Frederica van der Kooi is op 31 jierrige leeftyd 

stoarn, fiif jier earder). Frederica hie al twa kear in 

poppe ferlern fan noch gjin jier. Mar fan dy twa ferstjert 

it jongste famke Sjoukje ek yn har 10e jier. Pieter en 

Akke hâlde sa fiif bern oer, as wy pake Aan ek 

meirekkenje.  

 IV-5. Age Aans Bergsma (1832-1909). Akke har 

jongere broer Age trout (19 maaije 1860) mei Saapke 

Hooijenga yn Burgum. Age wie ek arbeider en Saapke 

tsjinstfaam. Har bern binne: Sjoerdtje (19 febr. 1862). 

Age kin net skriuwe. Aan (20 juny 1864), Hedzer (6 april 

1867), Evert (6 aug. 1870), Jantje ( 8 maaije 1873),  

Maaike (14 maaije 1876),  

Yn 1877 kriget Age in boete fan f 10 omdat hy mei in 

“schijtgeweer” jage hat sûnder fergunning. Age wenne 

doe op de Sumarreheid. Yn 1901 is Age “vischer” yn 

Aldegea. 



Saapke ferstjert op 27 desimber 1877, 40 jier âld.  Age 

bliuwt sitten mei seis lytse bern dêr’t de jongste noch 

gjin twa jier is.  

Op  15 maaije 1880 trout Age foar de twadde kear mei 

Sietske Oedzes Kuperus. Yn de akte lit Age syn namme 

Age Aans feroarje yn Age Arends. Op 24 maart 1881 

krije Age en Sietske in soan Oeds. Se wenje dan yn 

Aldegea. Oeds wurdt mar seis en in heal jier. In pear jier 

letter komt der in Jan (29 april 1884), Marten (02 maart 

1887). 

IV-6. Evert Aans Bergsma (1841-1923). Dizze man witte 

wy net folle fan. Hy wie arbeider en hat net troud west. 

Doe’t syn heit stoarn wie wenne hy noch by syn mem 

mei Aan fan Akke. Ut de registraasjes moat wol 

opmakke wurde dat Aan by syn pake en beppe 

opgroeid is. Letter is Evert Aans ferhuze nei Nijegea 

mar dat kin ek wol De Tike wêze omdat De Tike eins in 

stikje fan Nijegea wie en noch net in selsstannich doarp. 

Eins soene wy no trochgean moatte mei de folgjende 

generaasjes: 

V Aan Akkes Bergsma (1854-1939) 

VI Iebe Aans Bergsma (1884-1975) 

VII Grietje Iebes Bergsma (1917-2006) 

VIII Jabik Gjerts van der Bij (1941) 

IX Gert Jaap van der Bij (1966), Baukje van der Bij 

(1970) 

X Almer en Mertan Aydogan 

Dat dogge wy hjir net omdat wy dwaande wiene mei it 

ûndersykjen fan de namme Bogemaker en de oergong 

nei Bergsma. Hjirfoer ha wy it earst hân oer de lêste 

generaasje Bogemakers en de earste generaasje mei de 

namme Bergsma. Boppedat sille wy miskien inkelen hjir 

boppe in apart haadstikje jaan.  

Wy rjochtsje ús no op dy oare Bogemakers yn Fryslân. 

  



② Ynskje Martens dy’t de namme Bogemaker 

oannimt.  

Yn 1811 is der noch immen dy’t de namme Bogemaker 

oannimt yn Fryslân. It is Ynsk(j)e Martens fan 

Suyderdragten 72. Dat wie in moanne earder as Jan 

Everts, op 27 novimber 1811. Hja moast der foar nei 

Beetstersweach. Eins is it wat in frjemd ferhaal want 

Ynsk(j)e (sy ûndertekenet trouwens mei Yenske) har 

twadde man, Berent Harmens, giet mei har nei de 

Sweach en lit him ynskriuwe as Engeling.  De amtner 

merkt fyntsjes op yn de akte fan Berent “heeft dezelve 

verklaard dat hij zijn familienaam Engeling wil 

behouden”. Hy hie dy achternamme nei alle gedachten 

dus al earder. Berent tekenet net mei Engeling mar mei 

Engling. Wa fersint him hjirre? Fierderop wurdt dúdlik 

werom Ynskje de namme Bogemaker ynskriuwe liet.  

De bern fan Ynsk(j)e, dy’t har nije fan ek krije, binne fan 

har earste man, Geert Lefferts. Dêr sit ek har 

beppesizzer fan fiif moannen Berend by, soantsje fan 

har dochter Aukjen. Dy is dan 5 moanne. Soe dy neamd 

wêze nei Ynskje har twadde man: Berent Engling? 

Berent en Ynskje wiene trije jier dêrfoar al troud neidat 

Ynskje 4 jier widdo west hie.  

Ek dizze famylje Bogemaker is net nammefêst want 

guon fan de neiteam feroarje de namme yn Bogema of 

Bogeman. Al mei al nijsgjirrich genôch om wat fierder 

te sneupen, want al puzeljend komme der stadichoan 

mear fragen boppe. 

Ynske of Ienske Martens (03/05/1768-4/2/1843) is yn 

Drachten berne en stoarn yn Bûtenpost. Ynskje docht 

op 3 juny 1816 belidenis, 48 jier. (Tresoar 28-625, Herv. 

Gemeente Drachten 1674-1721 en 1740-1850)  

Fan har âlden is allinne mar bekend dat it Marten 

Teunis (ǂ1795) en Antsje Jans (ǂ1805) west ha en dat 

hja trouden op 7 july 1765 Yn Drachten. Antsje kaam 

fan Aldegea. Yn it lidmateboek fan Drachten stiet dat 

Marten Theunis Bogemaker yn 1751 mei attestaasje 

ynkommen is út Akkrum. Marten draagt dan de namme 

Bogemaker en syn namme is op syn Dútsk skreaun mei 

ö. De famylje hie dus de namme Bogemaker al foar 

1811. 

Kennelijk wie de frou fan Marten earst net lidmaat 

want yn itselde tsjerkeboek fan Drachten  stiet dat 

“Antje Jans vrouw van Marten Teunis” op 10 aug. 1788 

belidenis dien hat. No stiet der gjin achternamme by. 



Yn 1804 giet Antje mei attestaasje werom nei Aldegea 

dêr’t se ek berne wie. Hja wie doe al 9 jier widdo. En sa 

is dúdlik dat Ynskje de namme fan har heit Marten 

Bogemaker ynskriuwe liet by de nammejouwing yn 

1811. 

Marten is fan deselde generaasje as Evert Jans en 

Ynskje fan de generaasje fan Jan Everts, soan fan Evert 

Jans. Yn Schüttorf stiet wol in Märten Bogenmacher 

(getauft: 11.05.1721 in Schüttorf), soan fan Tönis 

Bochenmacher. Soe dat deselde wêze as Ynskje har 

heit? Dan is er wol let troud (44 jier), twadde kear? 

Neffens Pieter Nieuwland wie hy earst troud west mei 

Bontje Sytses. Hy hie letter in soan Theunis. Dat kin dus 

net misse. Ynskje har pake en beppe wenje yn 

Schüttorf. 

Neffens de Collectie Pieter Nieuwland hat heit Marten 

twa kear troud west. Ut syn houlik mei Bontje Sytses 

hie hy in soan Theunis (doopt op 26 jan. 1749). Dat wie 

dus noch foar hy him yn Drachten ynskriuwe liet yn 

1751 en op 6 jannewaris 1754 wurdt soan Jan berne yn 

Suyder Dragten.  

Op 7 july 1765 trout Marten Bogemaker foar de twadde 

kear, no mei Antje Jans. Fan har binne de folgjende 

bern bekend: Jan (25 nov. 1766), Ynskje (22 maaie 

1768), Hendrik (doopt op 20 maaie 1770, Antje (26 juny 

1772), Theuntje (12 sept. 1779), allegearre yn Suyder 

Dragten. De konklúzje moat wol wêze dat de bern fan 

Bontje net âld wurden binne omdat de beide nammen 

Theunis en Jan ek yn it twadde rychje foarkomme. 

Oer dizze bruorren en susters is neat te finen. 

Sadwaande wie ek net nei te gean hoe’t dy harsels 

neamden yn 1811. Miskien libben se net mear mar de 

kâns is grut dat se net Bogemaker hjitten. 

De bern fan Ynskje Bogemaker 

Ynskje hat trije kear troud west: 

1e man fan Ynskje: op 15 Maaie 1791 trout Ynskje mei 

Geert Lefferts (24/5/1761-15/8/1804 neffens de 

trouakte fan dochter Beertje). Beide komme se fan 

Aldegea. Har bern binne: 

- Aukje (28 maart 1792, Aldegea - ǂ Aukje Geerts 

Bogema, op 10 novimber 1875, 83 jaar)) 

As Aukje har soan Berend trout yn 1837 neamt 

se harsels al Aukje Geerts Bogema. Wat dan 

fierder noch opfalt is dat har soan dan Berend 

Meis Lammers hjit en syn heit stiet no ek yn de 

trouakte as Meis Lammers. Berend hie dochs fan 

syn beppe de namme Bogemaker krigen by de 

nammejouwing? Foutsje: Berend wie allinne mar 

útfanhûs by beppe Ynskje. Meis Lammers hie yn 

Oerterp op 21 feb. 1812 de namme Lammers 

oannommen en melde in soan Berend fan ¾ jier. 

Berend trout (17-04-1837) letter mei Grietje 

Gaukes Halbesma. 

Meis en Aukje krije letter noch in Geert (*18-07-

1813), Geertje (* 29-04-1816), Jan (*26-10-1818, 

Aukje hjit dan Geeles), Inskje (*11-07-1821), 

Durkje (*24-01-1825). Meis wurdt dan wever 

neamd, Antje (*09-10-1827), Geert (*13-10-

1830) Aukje is no Bagema), Marten (*17-10-

1833). 

- Antje Geerts Bogema (*29 desimber 1793). Yn 

1920 trout. Sy en har mem neame har dan 

Bogema. As Antje ferstjert (1847) hjit se Bogema 

(n=ferkeard oerskreaun yn Alle Friezen). 

- Marten (28 nov. 1795-06 jan. 1833) is berne yn 

Zuider Drachten. Hy neamt him by syn trouwen 

yn 1819 Bogema en is dan weversfeint yn 

Drachten. Hy tekenet ek mei Bogema (22 maaije 

1819 X Anna Geertuida Schultens [dochter fan 

Hendrik Schultens (oud medicijne dokter) en 

Anna Geertruida Heidema]. Hendrik Schultens is 

troch “innocentie” net oanwêzich by de 

trouwerij. Marten syn earste dochter hjit Ienske 

Bogema (1821). 

Yn  Marten syn overlijdensakte stiet: “…. Ontvangen 

een extract uit het register des akte van overlijden 

gehouden binnen de stad Delft in den jare duizend acht 

honderd drie en dertig van den achtiende februari dezes 

jaars houdende dat Marten Geerts Bogema oud zes en 

dertig jaren sergeant van de vierde kompagnie derde 

bateljon eerste afdeling vriesche schutterij geboren en 

laatst gewoond hebbende te Dragten zoon van Geert 

Bogema en Ienske (Lepke stiet der yn Alle Friezen) 

Mientje Martens waaromtrent verder niets bekend is 

zijnde overleden doch aangaande zijn vrouw niets 

bekend. (frjemd want Ienskje stoar krekt 10 jier letter 

en syn frou Anna Schultens ek yn 1843 in trije moanne 

letter). 

http://www.allefriezen.nl/personen-zoeken?q_persoon_achternaam_t_0=Lammers&q_persoon_voornaam_t_0=Berend&q_persoon_patroniem_t_0=Meis
http://www.allefriezen.nl/personen-zoeken?q_persoon_achternaam_t_0=Lammers&q_persoon_voornaam_t_0=Berend&q_persoon_patroniem_t_0=Meis


Op 17/2/1844 wurdt it hûs fan Marten Bogema 

dêr’t syn bern yn wenje yn it iepenbier 

ferkocht.(LC), der is f 203 bean. 

- Beertje (*6 augustus 1798 in Zuider Drachten). Yn 

de trouakte ek Bogema yn 1833. Hendrik Jans 

Roolvink (linnenwever, des bruids stijfvader) is 

tsjûge. Ynskje is dan foar de trêde kear troud. 

Beertje stoar op 17/1/1892 yn Bûtenpost (widdo fan 

Binne Oebeles Sipma). 

- Jantje (*5 juny 1801 in Zuider Drachten) ǂ 1815 en 

hjit dan noch Bogemaker, dus noch de âlde 

namme. Se is mar 14 jier wurden. 

- Geertje (*13 oktober 1804 yn Zuider Drachten). Ek 

Geertsje neamt har yn 1824 by har trouwen 

Bogema.  Geertje trout yn Drachten 11 febr. 1824 

mei Frederik Schreurs (wever). Hy komt fan 

Winterswyk dêr’t syn heit “landbouwer” is en de 

tastimming fia de notarissen Jan Berent Roelving en 

Balthasar Gerrit Dericks residearjende yn 

Winterswyk te kennen jûn hat. Fierderop komme 

wy in fariant fan de namme Roelving tsjin. 

 

Noch mear famylje 

Yn in minútakte fan 02-06-1838 wurdt de hiele famylje 

Boyema (= Bogema) neamd. It giet om de neilittenskip 

fan in Berentje (ek wol Beertje) Lefferts. Dizze Berentje 

moat wol in suster wêze fan Geert Lefferts, de earste 

man fan Ynskje Bogemaker. De erfenis moat ferdield 

wurde ûnder Ymkjen (suster fan Leffert en Berentje) en 

de bern fan Geert en Ynskje: Aukje, Antje, Beertje 

(Berendje har genaamd?), Geertje en Anna (widdo fan 

Marten, soan fan Geert en Ynskje). Sa witte wy no ek 

dat Geert Lefferts(*1761) noch twa susters hie: Ymkjen 

(*1765) en Berentje (*11769) en binne wy der achter 

kommen dat de heit en mem fan Geert (wever), Ymkje 

en Berentje, Leffert Frankes en Aukje Geerts wêze 

moatte. Wer in puzzel oplost.  

Berentje Lefferts hat kenlik net troud west. Se is berne 

yn Aldegea en hat neffens de tsjerkeboeken wenne yn 

Skearnegoutum en is yn 1817 nei Raard/Jirnsum gien, 

yn 1824 nei Stellendam en is yn 1838 ferstoarn yn 

Hellendoorn. Hokker berop soe se hân ha? Nei eefkes 

sykjen yn Hellendoorn fûn ik Berentje Lefferts Frankes 

dy’t stoarn is op 20 maaie 1838, dienstmaagd en 

ongehuwd. Har achternamme is Frankes. Har heit hiet 

Leffert Frankes. It kin bêst dat se nea in officiële 

achternamme krigen hie. Berendje wie 42 jier yn 1811. 

As frijfaam sûnder âlden is it de fraach oft se doe wol 

registrearre is. 

2e man fan Ynskje: Ynskje trout op 17 Jan 1808 mei 

Berent Harmens Engeling (*1773 - ǂ1/1/1823. Berend 

hat al foar 1811 de namme Engling lykas wy hjirboppe 

al seagen. As Berent trout wenje syn heit en mem yn 

Schüttorf.  

Op 4 septimber 1808 komt “Baarnd Engeling” (sjoch 

hjir njonken: út it tsjerkeboek) tegearre mei Jan van 

Wijk mei attestaasje út Schüttorf yn Suyderdrachten. 

Of soe dy Jan dêr net weikomme? It is net in namme 

Yn Musquetier fûn ik oer Marten it folgjende noch: 

Bogema Marten Geerts---- Martens IJnske thams 

huisvrouwe van Engeling Berend Harmens wonende 

in de Zuiderdragten ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat hare zoon Bogema Marten 

Geerts is ingelijfd geworden in de Nationale Militie en 

nu reeds 2 jaar dient en de rang van Korporaal heeft 

bij de  enz.  en verzoekt ontslag omdat hij haar enigst 

zoon is enz. zij ondertekent als IJenske Martens jaar 

1816 (2) 

Bogema Marten Geerts staat vermeld in een 

document van Rost van Tonning ….? Luitenant 

Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie 

No. ondertekent een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 

Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke 

overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den 

Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april 

door Honorabele Demissie van den dienst zijn 

ontslagen met vermelding van geboorte en 

woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)  

 



dy’t fierder foarkomt yn Schüttorf. Berend wie ien fan  

Herman Hindrich ENGELINK en Anna KERKHOFF. Hy hie 

noch in broer Gerhard en in suster Helena (Lena) as ik 

de site fan Schüttorf leauwe mei. Dy komt my net sa 

betrouber foar. Berend syn mem soe yn itselde jier 

stoarn wêze as dat se berne is. Op dy site wurd Berend 

Jan Bernd neamd. 

 

(Twa jier foar de komst fan Berend Engeling stiet der ek 

al in Jan Gruttrop mei attestaasje út Schüttorf, wever). 

Berent wie ek wever lykas Ynskje. Berend ferstjert op 

nijjiersdei 1823 en lit it hûs oan Ynskje nei. Dat is oars 

as wat Pieter Nieuwland meldt “Er behoorde geen 

onroerend goed tot de nalatenschap”. Yn 1832  stiet 

Ynskje as eigener fan legger nr: 122  te boek as “Wed. 

Berend Engeling”.   Hûs en grûn binne 720 m2 grut. It 

húske stie eefkes noardliker as it begraafplak oan wat 

hjoed de Burg. Wuiteweg is.Ynskje is foar de twadde 

kear widdo. 

3e  man is Hendrik Jans Roolving (Rolfing), (*1767- ǂ20 

maaije 1847), troch ferdrinking. Hendrik en Ynskje 

trouwe yn Bûtenpost op 18 Apr 1830 (hij is dan 63 en 

sy 62 jier). De houliksakte is tige wiidweidich. Dêr stiet 

ek mear yn oer de âlden fan breid en brêgeman. Sels 

syn pake en beppe fan heite- en memmekant (yn 

Schüttorf) wurde neamd. Jan is berne yn Schüttorf by 

Bentheim. Hy is sels lykas syn heit meester linnewever 

fan berop. Heit is Jan Rolfing (soan fan Hendrik Jan 

Rolfing en Christina Storf) en dy is stoarn op 24/5/1812 

yn Schüttorf, mem is Fenne Brinkman (dochter fan 

Freerk Brinkman en Geesiena Leerkenkamp) en stoarn 

op 25/11/1816. Foardat Hendrik mei Ynske trout wie 

hy troud mei Fokjen Hendriks (ǂ 29/10/1828). Dêr hie 

Jan twa dochters by: Fentje en Froukje (de lêste troude 

mei Marten Hoekstra, dy’t net skriuwe koe doe’t hy 

tsjûge wie by syn skoanheit syn twadde houlik mei 

Ynskje).  

Yn de trouakte (op 13 juny 1829)  fan dochter Froukje 

is it Hendrik Jan Roolving, mar yn syn eigen trouakte 

stiet dúdlik Jan Hendrik. Hendrik (want sa stiet it yn 

1811 yn de akte) syn oare dochter (Fentsje) troude 

letter mei in Waltje. 

Yn de trouakte fan Beertje Bogema (dochter fan Ynskje) 

yn 1833 yn Bûtenpost) wurdt hy as “stijfvader” Hendrik 

Jans Roolving neamd. Hjir dus wol wer goed.  

Hendrik trout foar de trêde kear as hy al 78 jier is yn 

1845 mei Bintje Halbes van der Heide (55 jier) yn 

Bûtenpost. Twa jier letter ferdrinkt hy dus. Yn de LC fan 

26-12-1845 is it wer J.H. Roolving.  

 

Dat hûs stiet dêr’t letter kafee Klamer siet en no de 

Kapenga’s har saak ha. 

③ Bogemakers bûten Fryslân 

Yn de rest fan Nederlân komt de namme ek wol foar. 

Benammen yn de 18e iuw yn Leiden. Ik neam se 

hjirûnder wol neier. En wat dan hieltyd wer opfalt is dat 

gauris it stedsje Schüttorf (graafskip Bentheim, krekt 

oer de grins yn Dútslân) opdûkt. En ja hear, dêr komt 

de namme ek foar. Sels al in iuw earder, mar 

spitigernôch is Schüttdorf hielendal plat smiten yn de 

2e  Wrâldoarloch. Fan de gemeentlike argiven is net 

folle mear oerbleaun. It stedhûs is letter wer yn deselde 

styl wer opboud.  

Komme alle Bogemakers dêr wei? Dizze fragen hâlde 

jo wol eefkes dwaande. 
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De namme Bogemaker.   

Bogemaker is in wat frjemde namme, mar wa’t eefkes 

googelt komt de namme ek al foar 1811 tsjin: Sa wurdt 

der yn Boekholt op  22-11-1689 in Feemeke Bogemaker 

mei attestaasje fan Schüttorf (!!) ynskreaun. Boekholt 

liket my it hjoeddeiske Bocholt te wêzen, krekt oer de 

grins by Aalten. Schüttorp leit deun by Bad Bergheim.  

Op 02.11.1721 trout der in “Berent Bogemaker, j.m. 

gebooren en woonende te Boekholt” mei in  “Geertruij 

van Eck, j.d. geboortig van Boekholt”. (trouwboek 

Szutphen).  

Yn in stikmannich stambeammen komme jo de namme 

fan Stine Bogemaker tsjin. Hja komt fan Schüttorf(!!) en 

is troud mei Derk Harmens Visser yn Berkeap op 25 july 

1746. It falt op dat de fiif bern dy’t berne wurde en yn 

de measte stambeammen taskreaun wurde oan Derk 

en Stine, berne binne tusken 1732 en 1745.  Dus foar it 

trouwen fan Durk en Stine. Der is immen dy’t tinkt dat 

Stine de twadde frou is fan Durk. Yn elts gefal falt op 

dat Stine ek fan Schüttorf ôfkomstich is.  

Yn Scheepsma’s “Deemoed en devotie, De 

koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften” 

komt de namme Bogemaker of Bagemaker al oan de 

ein fan de midsieuwen foar. Yn it susterboek fan Sint-

Agnes te Emmerik stiet yn de vite (libbensferhaal) fan 

Griete Bagemakers uit Dimter, it folchjende te lêzen: 

“Si [=de mem fan Griete] had enen soen die heite 

Barnerdus ende wart een regelier in Vrieslant, dat 

welck was een doerluchtich man”. Dizze Barnerdus is 

nei alle gedachten in  sekere Beernt Arborstier (fan 

arcus [boog] + ballista [gooimasjine] = boog, yn it 

âldfrânske arbaleste of arborst en letter ferbastere ta 

armborst). In   armborstier wie in boochmakker mar 

letter ek de beheerder fan wapentúch). Yn ús lân hie 

elke lânhearre en elke grutte gemeente in 

“armborstier”, belêste mei it tafersjoch op it 

wapentúch, mei it leverjen of meitsjen enit ûnderhâld 

fan de “armborsten”, bôgen, pylken, ensf. 

Beernt Arborstier (oarspronklik: Bagemaker) wie prior 

van het Windesheimse Thabor by Tirns yn  Fryslân fan 

1449 oant 1454.  Hy hat in stikmannich refterpreken 

neilitten dy’t bewarre yn de Diepenveense hânskriften. 

Dêr is noch mear oer te sizzen mar dat docht der hjir 

net sa bot ta. Miskien noch dat Griete en Beernt noch 

in broer Wilm hiene dy’t wat oars yn elkoar stiek. Hy 

wie wat in rûchhouwer dy’t syn rûzjes met it mes 

besljochtsje woe. Of dizze Wilm deselde is as de Willen 

Bagemaker dy’t yn it schepenboek fan Deventer yn 

1447 neamd wurdt as ien fan de testamintêren fan in 

sekere Mette Lange Hermans, is net krekt nei te gean. 

Om de tiid soe it kinne. It sil wol deselde Willem wêze 

dy’t mei syn frou  Heylwich oan it Sint Antoniusgilde 

jilde jout om dêrmei trije earmen in jier lang klean te 

keapjen (yn: Het Kerkelyk en wereltlyk Deventer – 

Gerhard Dunbar).  

Yn deselde snuorje (1443) wurdt yn itselde boek ek 

noch in Euert (Evert) Bagemaker neamd  by de 

ferkeaping fan in hûs neist him. Húsnûmers wiene de 

noch net en dêrom waard in hûs oantsjutten troch de 

buorlju te neamen. De strjitte dêr’t it him ôfspile wie de 

Rijckmoedestraat. It falt op dat it hjir ek giet oer in Evert 

Bagemaker (Bogemaker). 

Noch mearBogemakers 

Hjir en dêr yn it lân komt de namme Bogemaker ek 

noch foar, û.o. yn Leijen, 

Amsterdam en ek wol yn Seelân. 

Fierder is opfallend dat de 

ferlatinisearre namme fan 

Bogemaker (Toxopeus: boogsnijder 

út taxushout, toxon = boog) stamt 

út in dûmny’s laach yn West-Falen, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boog_(wapen)
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Burgsteinfurt oan it begjin fan de 17e iuw. Dûmny’s 

hiene doe de gewoante om har namme te 

ferlatinisearjen. Yn it famyljewapen sit ek wêr in bôge.  

It is wer deselde streek yn de omjouwing fan Schüttorf, 

sa’n romme 20 km by elkoar wei.   

Mei noch eefkes wat googeljen kamen der noch wat 

Bogemakers foar it ljocht. Allegearre yn Leiden:  

Mei noch eefkes wat gûgeljen kamen der noch wat 

Bogemakers foar it ljocht. Allegearre yn Leiden:  

- Op 29 april 1637 wurdt yn Leiden Catharina 

Bogemaker doopt yn de NH Pieterstsjerke fan Leiden. 

Heit is Herman Bogemaker en mem Catharina 

Bogemaker. (Boek Dopen Pieterskerk 1621 - 3 juni 

1644). Tsjûgen: Claertgen Geijlinck, Elijsabeth de 

Visscher, Warnart Bogemaker. Dizze Catharina is net 

âld wurden want trije jier letter wurdt der wer in 

Catharina doopt. 

- In jier letter op  7 april 1638 komme wy 

Herman en Catharina wer tsjin mar dan as tsjûgen by 

de doop fan Claertge Bogemaker, doopt yn deselde 

HH Pieterstsjerke. De heit wie Johannes Bogemaker 

en de tsjûgen: Catherine Bogemakers, Christijntge van 

Deventer, Herman Bogemaker.  

- Doop op 18 septimber 1640 yn Leiden yn de 

NH Hooglandsche Kerk fan Judick Bogemaker. Heit is 

Jan Bogemaker. 

- Doop op 8 november 1640 fan Catharina 

Bogemaker. Heit: Herman Bogemaker. Tsjûgen: 

Jannetgen Stermonts, Christina Gijlinex, (NH 

Hooglandsche Kerk). 

- In oardel ieu letter dûke der wer Bogemakers 

op yn Leiden. Se sille der wol net wei west ha, mar ik 

bin se (noch) net tsjinkommen. Op 12 oktober 1799 te 

Leiden trouwe Jacobus van der Weyden, “geboren te 

Leyden, wonende te Maren, kleermaker van beroep 

en Johanna Bogemaker, geboren te Schattdorf 

Bentheim, wonende te Rapenburg”. En wer komt it 

stedsje Schüttorf foar. Tsjûgen fan de brêgeman yn de 

Hogelandsche Kerk binne Jan van der Weyden (heit) 

en fan de breid: Johanna Magdalena Slikker, har nicht 

en wenjend op it Rapenburg – “Bruid heeft consent 

moeder overgelegd”. Dat consent wie nedich omdat 

mem der net foar út Schüttorf kommen wie (DTB 

Trouwen, Leiden, 12 oktober 1799, folio B - 055v). 

- Op 13 januari 1839 ferstjert der in Johanna 

Bogemaker, “geboren te “Schutterop, 67 jaren jaar 

oud, wonende te Leiden”. De âlden wiene: Lucas 

Bogemaker en Gesina Bodekamp. 

- Op 3 maart 1839 ferstjert yn Leiden “Anna 

Margaretha Röh, geboren te Schutterop, 71 jaren jaar 

oud, dochter fan Egbertus Röh (ek wol: Roo) en 

Catharina Bogemaker”. Anna wie trout mei Jacobus 

Bommezijn. (Collectie Archief van de ambtenaar van 

de burgerlijke stand, 1816-1928, Deel: 4960, Periode: 

1839, Boek Overlijden 1839). De famylje Röh wie 

immigrant út Schüttorf. It soe net ferwunderlik wêze 

dat hja ek wever wiene en har dêrom yn de 

tekstylstêd Leiden nei wenjen setten. Jacobus 

Bommezijn had dat vak miskien ek wol hân as je nei 

syn namme sjogge. Syn pake hiet noch Bombasin dat 

sit al tichter by bombazyn(wurker). Bombasyn wie in 

spesjale (sterke) stof dêr’t de skering fan katoen wie 

en de ynslach fan linnen. Oarspronklik wie dat fan side 

(bombaside) en kamgaren (skjimde wolle). It berop 

wie frij algemien. Ien fan myn foarâlden (út in oare 

takke) wie ek “bombazijnwerker”. 

Op besite yn Schüttorf 

As in reade triid rint troch alle fynsten it stêdsje 

Schüttorf en omjouwing. Je wurde neisgjirrich nei sa’n 

plak en dêrom ha wy der mei de kemper hinne west. 

Schüttorf is kwa ynwenner tal frijwol like grut as 

Dokkum (krapoan 13.000). It is it sintrum fan en it 

haadplak fan in nije fusearre gemeente. Der is net folle 

drokte. Dat hat yn it ferline wol oars west. Schüttorf 

krige yn 1295 stêdsrjochten fan Egbert fan Bentheim  

en is dan ek ien fan âldste stêden yn it graafskip 

Bentheim. Bentheim wie doe oars net as in kastiel en 

omdat der altyd wat te rêden wie giene de lju om it 

kastiel hinne wenjen. Bentheim is no Schüttorf wat 

oermansk wurden yn bekendheid. Bentheim lûkt in 

protte toeristen dy’t it kastiel besjogge of der hinne 

gean foar in kuer. Der waard in geneeskrêftige bron 

fûn. Net foar niks is it Bad Bentheim, it kueroard. 



De ferneamde Hollânske skilder Jacob fan Ruysdael hat 

yn dizze omkriten om 1660 hinne tahâlden en hiel wat 

skilderijen makke fan Bentheim en Schüttorf. Op ien 

fan dy skilderijen stiet it kastiel Bentheim en op in oare 

in skets fan de wettermounen. 

 Bentheimer Bergen, in sânstienformaasje út it Kryt (in 

geologyske perioade fan 145 oant 66 miljoen jier lyn) 

dy’t ien dikte hat fan wol 80 meter en diel útmakket fan 

de westlike útrinner fan it Teutoburger Wald. Dizze 

útrinner is pleatslik bedutsen mei bosk, it Bentheimer 

Wald. It heechste punt fan de stêd leit  48 meter boppe 

N.A.P. De Bentheimer stien waard al fan de 13e iuw 

ferkocht foar tejerkebouw. De wienen hiel wat 

“groeven”. No is der noch ien yn wurking by Schüttorf. 

Ten noarden fan de stêd leit in earder heidelânskip, dat 

no in agraryske bestimming (meast boulân) hat. Foar 

de 1e  Wrâldoarloch leinen der noch grutte stikken 

heide yn de direkte omjouwing fan de stêd. It lêtste 

heidekompleks gie yn 1993 op de skeppe. Bysûnder yn 

it eardere Schüttorf wie in dúnlânskip, dat foar it 

grutste part út stosân bestie. Y it midden fan de foarige 

iuw waard ek dit sân ûnder hannen naam. De 

herinnering oan dizze lândunen libbet yn de folksmûle 

noch fierder yn de namme ‘Marokko’ lykas de wyk hjit 

dy’t op dit plak boud is. Yn it dialekt fan de streek wurdt 

ek wol sprutsen  fan ‘Witten Over’ (witte oever). In 

herinnering oan it woestynachtige karakter fan de 

eardere omjouwing. 

Foar de Reformaasje wie Schüttorf in belangryk 

knooppunt fan hannelsrûtes. Dy reformaasje wie al in 

lytse 40 jier earder as yn Nederlân.  It wie Graaf Arnold 

fan Bentheim dy’t yn 1544 it beslút naam om oer te 

gean nei de Reformaasje. De doe ûntstiene 

Grfformearde tsjerke hat oant hjoed ta altys sterke 

bannen hân mei de Nederlânske 

grifformearden/Herfoarmen. Lang wie der in útwiksel 

fan dûmny’s út it Bentheimer graafskip en Nederlân. 

Deselde Arnold stifte yn 1588 in universiteit yn 

Schüttorf. Dy is letter ferpleatst nei it wat gruttere 

Steinfurt dat yn ‘e buert leit.  

De streek hat bot te lijen hân fan de 30-jierrige oarloch 

(1618-1648). Der wie in protte kapot makke ynn it 

graafskip. It gefolch wie dat Schüttorf grutte muoite hie 

om der wer boppe op te kommen. Boppedat hienen de 

bewenners fan de streek lêst fan de wet dy’t ferbea om 

erfenissen (lân) te ferdielen ûnder de bern. Lân en 

buorkerij moasten by elkoar bliuwe. In protte minsken 

waarden d6ertroch saneamde Huerleute, arbeiders 

dy’t as Heuerling by oaren wurk sykje moasten. Sels 

hiene se net mear as in ko, baarch en geit. Om dochs 

troch de tiid te kommen ûntstie der húsflyt. Spinnen en 

weven folden de ynkomsten noch wat oan. It is gjin 

wûnder dat in protte minsken yn de 17e en 18e iuw út 

Schüttorf wei giene om wurk yn Nederlân te sykjen 

dêr’t se yn de Gouden Iuw libben en de leanen folle 

heger wiene. Omdat se yn har eigen streek bekend 

wiene mei it wevensykje se har heil û.o. yn Leiden. Ek it 

fean om turf te winnen fielden se har thús en net te 

ferjitten as meanders en haaijers. In protte manlju  

giene by it maaitiid foar in healjier nei Nederlân om dêr 

te meanen en te ûngetiidzjen, de saneamde 

hannekemaaijers. De ôfstân fan 100 oant 200 kilometer 

waard te foet ôflein. Miskien koene se in stikje mei it 

skip de Vecht del. Swier wurk sa’n hiele simmer en frou 

en bern moasten har de simmer troch mar rêde. Oaren 

giene as lapkepoepen by de doaren lâns om wat spul út 

 kastiel Bentheim 

Schüttorf oan de Vecht 
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te suteljen dat se yn ‘e winter makke hiene. De 

Brennikmeiers, Vossen en Cloppenburgeren binne sa 

har winkels begûn.   

Schüttorf wie lang in plak mei stêdsbuorkerijen. Men 

libbe der fan hannel, wylst ek ambachtslju der har brea 

fertsjinnen. Fansels wiene der ek boeren. Doe’t de 19e 

iuw begûn, wie Schüttorf noch in midsieuwsk liykjend 

stêdsje. Hûndert jier letter wie it in sintrum fan  

tekstylyndustry. De fabriek Schlikker stiet model foar 

de opkomst fan it yndustriële tiidrak. Yn 1866 hearde 

de mei stoommasjines oandreaune katoenweverij ta it 

bêste wat der optechnysk gebiet foar hannen wie. 

Hjoed-de-dei stiet it fabryk leech. 

Yn de begjin tiid hie Schlikker 400 thúswevers foar him 

oan it wurk. Oan him hat Schüttorf it te danken dat it 

spoar troch de stêd gie. Hy kocht safolle oandielem fan 

de Hollandsche Spoorwegmaatschappij HSM dat hy  by 

it oanlizzen fan nije treintrajekten syn ynfloed jilde litte 

koe.  

Schüttorf no 

Schüttorf is no in rêstich wenstêdsje mei in 

streekfunksje. Der is noch wol hiel wat oer fan eardere 

tiden. Yn de lêste wiken fan de oarloch hat it stêdsje 

bor ûnr fjoer lein. It measte is wer opboud lykas it âlde 

stêdhûs. Yn it nije stêd hûs hinget in skilderij fan de 

brân. Mei dy brân binne ek in protte argyven ferlern 

gien. De tjerklike argyven binne wol sparre bleaun. 

Wy ha wol yn it Radhaus west mar dêr koene se my net 

safolle fertelle. Yn de tsjerke siet Bernd Sundag. Hy hoe 

him ek aardich rêde mei it Hollânsk. Yn syn famylje 

kaam de namme Bogenmacher ek in tal kearen foar. 

Hy hat my letter noch wat kopiën stjoerd fan syn 

stambeam. Ik fûn net fuort oansluting mei myn 

Bogemakers, mar it is de muoite wurdich om nochris 

wat mear tiid út te lûken en de tsjerkeboeken te 

bestudearje. 

Fragen dêr’t jo mei sitten bliuwe: 

✓ Is der in relaasje tusken Jan Everts en Ynske 

Martens? Werom kieze se beide foar de wat 

ûngewoane namme Bogemaker?   

Op it twadde part is it antwurd dat sy of har âlden 

dy namme meinommen ha út Schüttorf 

✓ Hat dy namme ek in betsjutting? 

✓ Is it tafal dat se allegearre yn it weversfak sitte? 

En is der dêrom ek in relaasje mei de Leidske 

Bogemakers?  

Dit is net tafallich as je betinke dat it betûfde 

wevers wiene. Dan wurde jo net timmerman. 

✓ Ha de beide famyljes har “roots” yn Schüttorf? 

Foar Evert ha ik dat bewiis noch net, mar Ynskje 

har heit kaam dêr wol wei. 

✓ Werom giet Arend Jans letter oer op Bergsma? En 

werom feroaret dy namme ek by de oare 

Bogemakers yn wat oars?  

Dizze fraach is noch net beantwurde, mar yn guon 

gefallen komt it omdat se sels net goed lês 

koenen en de amtenaar der wat oars fan makke 

hat (Bogema). 

In ympresje fan de Rathausbrân 

 It Rathaus hjoed-de-dei yn âlde styl werboud 



✓ De opmerking fan de substitút baljuw Arends op 

De Sweach suggerearret dat Berend Harmens al 

in fan hie. Is dat ek sa?  

Berend Harmens hat de namme Engeling 

meinommen út Schüttorf. 

✓ Hie Ynskje noch bannen mei Schüttorf omdat yn 

elts gefal  har twadde en trêde man berne wiene 

yn Schüttorf? 

Ik ha gjin antwurden op alle fragen.  Je kinne it der sa 

by litte mar nochris in reiske nei Schüttorf is de muoite 

wol wurdich. Hoe mear je witte des te better kinne je 

fragen stelle. Miskien kom ik der dan ek achter wa’t de 

Jan Jans Bogemaker hjirûnder wie. 

Suyder Drachten maart 1712 

 

 

Op 12/5/1765 trout Jan Jans Bogemaker mei 
Aukje Dirks yn Grypskerk. Is hy in broer fan 
Evert?? En der is in Grietje Bogemaker dy’t op 
15/11/1815 yn Grins ferstjert op 50 j. leeftiid. 


