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Jouke Hilbrands Boschma 
in Folsgeaster yn Amearika 

 

Op 30 april 1847 kriget Anneke Sytzes Osinga, frou fan Hilbrand Rintjes Boschma, 

in soan dy’t Jouke neamd wurdt. Jouke Hilbrands, de ien nei jongste fan’e 

húshâlding, belibbet syn jeugd op in buorkerij oan’e Tsjaerddyk ûnder Folsgeare. 

Hy giet nei  de iepenbiere skoalle yn Folsgeare, oprjochte yn 1843, kriget les fan 

master Reitsma en letter Nauta.  

Thús leart Jouke it boerebedriuw fan syn heit en âldere broers.  

 

De buorkerij dêr’t Jouke 

berne is. (Tsjaerddyk 29)  

 

 

 

 

 
Kadaster 1832 
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Jouke wurdt op 30 april 1867 oproppen foar de nasjonale milysje. It is lottingsdei 

en Jouke lûkt nûmer 57. In leech nûmer, dat betsjut dat hy yn tsjinst moat. 

Hy wurdt goedkard, syn uterlike skaaimerken  wurde hjirûnder beskreaun.  

 

 

 

Fan 1820 ôf is 1 el gelyk oan 1 

meter,   

10 palmen (desimeters),  

100 tommen (sentimeters) of 

1000 strepen (millimeters) 

 

Jouke trout op 4 maaie 1867 mei Botje Rinkes Groenveld út Heech. It pear komt yn 

Easthim te wenjen dêr’t op 17 augustus 1867 harren earste bern Rink Joukes 

berne wurdt.       

Jouke Hilbrands kin gjin frijstelling fan tsjinst krije mar der is in mooglikheid om je 

ferfange te litten troch in ‘remplaçant’. In remplaçant is immen, dy’t him dat jier 

net hoecht te melden en frijwillich tsjinst nimt. Fan dizze plakferfanging wurdt by  

notariële akte “een contract van plaatsvervanging” opsteld. 

Jouke hat Tjeerd Deinum út Nijlân yn’e earm nommen om foar him in 

plakferfanger te sykjen. Tjeerd hat Jan Berkenbos ree fûn om tsjin betelling de 

tsjinst fan Jouke oer te nimmen en lit in “contract van  plaatsvervanging” 

opmeitsje: 

 

“Op heden den zeven en twintigste juni des jaars een duizend acht honderd zeven 

en zestig, compareerden voor ons Ansko van der Plaats Notaris residerende te 

Leeuwarden:  

 

 

 

 

Contract van 

Plaatsvervanging 
Tresoar 

 

 
Tjeerd Deinum, 
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koopman wonende te Nijland als bij monde gelastigde van Jouke Boschma van boerenbedrijf 

wonende te Oosthem, loteling voor de dienst bij de nationale militie over dezen jare in 

bovenstaande gemeente en al daar getrokken hebbende nummer 57 het welk tot den actieven 

verpligt door voltrokken huwelijk meerderjarig geworden requirant ter eenre en  
Jan Berkenbos, smidsknecht wonende te Sneek requireerde ter andere zijde”    

 

 

 

 

 

 

Jan Berkenbos nimt foar f 250,--  de tsjinst fan Jouke Boschma oer.  

Nei it ferstjerren fan syn heit Hilbrand Rintjes Boschma op 17 febrewaris 1869 

ferhúzje Jouke en Botje mei harren soan tydlik nei de Tsjaerddyk, dêr’t op 5 maaie 

1869 soan Hilbrand Joukes berne wurdt. Nei it boelpartsjen op 13 july 1869 

ferhuzet de húshâlding wer nei Easthim.  Hjir wurdt op 29 augustus 1871 Geertje 

Joukes berne. 

Jouke is net allinne boer mar ek hanneler en hy keapet û.o. yn 1874 in stikje grûn 

yn’e buorren fan Folsgeare. Hy ferkeapet it perseel letter oan syn suster Pietje 

Hilbrands dy’t dêr in rinteniershûs (Tsjaerddyk nûmer 32) bouwe lit.   

Jouke keapet op 27 

april 1875 de 

buorkerij fan Arjen 

van der Sluis út 

Heech foar  

fl. 50.000. By de 

buorkerij hearre 

tweintich bunder 

hea- en greidlân 

wêrfan’t it measte 

tusken de buorkerij 

en de Himdyk leit. 
Kadaster 1832 
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Op 16 july 1875 ferstjert syn frou Botje op 30-jierrige leeftyd. Jouke bliuwt allinne 

efter mei trije bern en tsjinstfaam Janneke Bakker dy’t op 12 maaie 1875 yn tsjinst 

kaam is. Sy wurdt yn 1876 opfolge troch Annigjen ten Wolde en dêrnei yn 1877  

troch widdofrou Trijntje Breeuwsma.  

Jouke trout wer op 30 jierrige leeftyd op 4 augustus 1877 mei de 19 jierrige 

Corneliske Ages Dijkstra, berne yn Easterein.  Corneliske har âlden binne stoarn en 

se wennet by har tante Ytje Ates Harsta op’e pastorijbuorkerij yn Folsgeare.  

 

Yn maaie 1878 wurdt Age Harmens berne, folge troch Sytze yn july 1879 en Rintje 

yn augustus 1880.  Yn’e tiid dat Sytze berne waard, wie it net de gewoante om in 

namme yn’e advertimsje te setten. 

 

                 

LC 28-05-1878 
                                                                                                    LC  17-06-1879                           
                                              

LC 27-08-1880 
 

 

Troch heabroei brekt der brân út en Jouke en Corneliske binne ynienen alles kwyt.  

  

Opregte Haarlemsche           

Courant 13-10-1881 

 

 

 

 

 

De ôfbrânde buorkerij op’e kadaster 

kaart fan 1832 
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Der bliuwt foar Jouke no neat 

oars oer om boelguod te 

hâlden en alle fee te 

ferkeapjen.                               

 

LC 14-10-1881 

 

 

Yn desimber 1881 wurdt der nei trijedrie jonges, in famke mei de namme Tjitsche 

berne.  

 

                                 LC 19-12-1881 

 

 

Yn’e herberch op Nijesyl wurdt op 31 

desimber in lêzing holden oer Amearika 

en hjir hat Jouke Boschma nei alle 

gedachten ek hinne west.  

 LC 28-12-1881  

 

 

 

De bou fan in nije buorkerij wurdt op 

gong brocht. 

 
LC 17-02-1882  

 

 

Yn 1880 is der al in begjin makke mei de tarieding foar de oanlis fan’e spoarline 

fan Snits nei Starum. Dizze spoarline sil tusken de buorkerij en de Himdyk oer it lân 
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fan Jouke rinne. Der wurdt in ûnteigeningproseduere op gong brocht. Jouke sil 

hast twa en in heale hektare lân kwyt reitsje.                           

 

LC 03-05-1880  

 

 

 

 

Unteigenjen fan 

greidelân yn Easthim. 

  

X is yn besit fan Jouke 

Hilbrands Boschma. Op 

de Netteplankaart út 

1887 binne dit de 

perselen nûmmers 899, 

317, 927, 331. 
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De spoarline giet dwers troch de lannen fan Jouke Boschma en de dyk fan en nei 

de Himdyk. 

 

 

 

Is it de oanlis fan’e spoarline, de lêzing 

oer Amearika, de brân, de agraryske 

krisis of hat it in kombinaasje fan alles 

west? Ein 1885 komt de buorkerij te 

keap en makket de famylje har klear om 

te emigrearjen nei Noard  Amearika.  

 

 

 

L.C. 19-12-1885 

 

 

Yn it woningboek van de gemeente Wymbritseradeel is te lêzen dat Jouke 

Boschma en Corneliske Dijkstra mei harren bern troch de gemeente 

Wymbritseradiel útskreaun wurde mei as nij thúslân Noard Amearika. 
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De famylje giet fuort op 22 desimber 1885 nei New York mei it steamskip 

Schiedam. Dit skip is yn 1880 kocht troch de Nederlandsch - Amerikaansche - 

Stoomvaart – Maatschappij ( NASM ) fan de Liverpool & Texas SS.Co.  De NASM is 

letter feroare yn Holland Amerika Lijn (HAL)  

 

Op de passazjierslist wurde Jouke, Cornelis en harren bern neamd, mei de 

tafoeging dat ze ôfkomstich binne út Easthim. Cornelia stiet as Boschma op’e list, 

net mei har eigen namme Dijkstra. 

 

 

s.s.Schiedam van de NASM 

 

 

Webside:  

Maritiem Digitaal     

Skilderij makke troch: Jacobsen, 

Antonio Nicolo Gasparo  
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Nei in flotte oerstek komme de Boschma’s op 1 jannewaris 1886 oan yn New York 

wêrnei’t se troch de imigraasje ynklearre wurde op Ellis Island.  

Ynfo: Ellis Island Foundation Inc. 

 

Harren bestimming is it suden fan Dakota, Bonhomme County, dêr’t se yn Wanari 

oan’e kant fan’e rivier de Missouri in buorkerij hiere. Wanari leit in pear milen 

westlik fan Springfield. Harren nammen wurde oanpast. Jouke wurdt Jack neamd 

en Corneliske wurdt Cornelia.  

Yn 1889 wurdt Dakota ferdield yn Noard en Súd Dakota en wennet Jouke yn it 

suden fan Súd Dakota. Jouke en Corneliske ha ûnderwilens de buorkerij kocht en 

der wurde noch fjouwer bern berne: Richard yn 1890, Clarence Ellis yn 1894, 

Leonard Floyd yn 1896 en Paul Kruger yn 1900. Se sille hjir goed 30 jier wenjen 

bliuwe. 

Yn 1916 ferlitte se de buorkerij en se gean te rintenierkjen yn’e stêd Springfield. 

Jouke Hilbrands Boschma ferstjert op 25 septimber 1919 en yn 1930 ferstjert 

Corneliske Boschma-Dijkstra. 

Se wurde begroeven yn Springfield op Pioneer Memorial Cemetery Park. 

 

 

 

 

 

foto’s: findagrave.com/memorial 

 

 

 



Dorpscanon van Folsgeare 
Jouke Hilbrands Boschma 

 

 

 

Yn Nederlân wurdt troch in ‘in memoriam’ 

bekendheid jûn oan it ferstjerren fan Jouke 

Hilbrands Boschma út Folsgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Volksvriend  

09-10-191 

 

 

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewurking en oersetting: Wytske Heida  

Foto's: findagrave.com/memorial, webside Maritiem Digitaal     

Kaartsjes: Kadaster, Netteplan 

Aktes: Tresoar, woningboek van de gem. Wymbritseradeel 

Advertinsjes: Ljouwerter Krante, De Volksvriend, Opregte Haarlemsche Courant 
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Disclaimer: Foar alle foto’s jildt, dat der soarchfâldich útsocht is wa’t de eigner is en is 
tastimming  frege en krigen foar it brûken yn dit finster. Finsters oer persoanen binne 
pleatst nei  weromkeppeling mei belutsenen.  Mocht der nettsjinsteande eat net korrekt 
wêze, graach de redaksje ynformearje. 

 


