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Jouke Hilbrands Boschma 
in Folsgeaster in Amerika 

 

Op 30 april 1847 bevalt Anneke Sytzes Osinga, echtgenote van Hilbrand Rintjes 

Boschma, van een zoon die Jouke wordt genoemd. Jouke Hilbrands, de een na 

jongste van het gezin, brengt zijn jeugd door op een boerderij aan de Tsjaerddyk 

onder Folsgare. Hij gaat naar de openbare lagere school in Folsgare, opgericht in 

1843, krijgt les van meester Reitsma en later Nauta.  

Thuis leert Jouke het boerenbedrijf van zijn vader en oudere broers.  

 

De boerderij waar Jouke 

geboren is. (Tsjaerddyk 29)  

 

 

 

 

 
Kadaster 1832 
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Jouke wordt op 30 april 1867 opgeroepen voor de nationale militie. Het is 

lotingsdag en Jouke trekt nummer 57. Een laag nummer, dat houdt in dat hij in 

dienst moet.  

Hij wordt goedgekeurd, zijn uiterlijke kenmerken worden als volgt genoteerd.  

 

 

 

Vanaf 1820 is 1 el gelijk aan 

1 meter,   

10 palmen (decimeters),  

100 duimen (centimeters) of 

1000 strepen (millimeters) 

 

Jouke trouwt op 4 mei 1867 met Botje Rinkes Groenveld uit Heeg. Het paar gaat in 

Oosthem wonen waar op 17 augustus 1867 hun eerste kind Rink Joukes wordt 

geboren.       

Jouke Hilbrands kan geen vrijstelling van dienst krijgen maar er is een mogelijkheid 

om je te laten vervangen door een ‘remplaçant’. Een remplaçant is iemand die 

zich dat jaar niet hoeft aan te melden en dus vrijwillig dienst neemt. Van deze 

plaatsvervanging wordt bij notariële akte “een contract van plaatsvervanging” 

opgesteld. 

Jouke heeft Tjeerd Deinum uit Nijland in de arm genomen om voor hem een 

plaatsvervanger te zoeken. Tjeerd heeft Jan Berkenbos bereid gevonden om tegen 

betaling de dienst van Jouke over te nemen en laat een “contract van  

plaatsvervanging” opmaken: 

 

“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 
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Tjeerd Deinum, 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 neemt voor f 250,--  de dienst van Jouke Boschma over.  

Na het overlijden van zijn vader Hilbrand Rintjes Boschma op 17 februari 1869 

verhuizen Jouke en Botje met hun zoon tijdelijk naar de Tsjaerddyk, waar op 5 mei 

zoon Hilbrand Joukes wordt geboren. Na de boedelscheiding op 13 juli 1869 

verhuist het gezin weer naar Oosthem. Hier wordt p[ 29 augustus 1871 Geertje 

Joukes geboren.  

Jouke is naast boer ook handelaar en hij koopt o.a. in 1874 een stukje grond in de 

dorpskern van Folsgare. Hij verkoopt het perceel later aan zijn zuster Pietje 

Hilbrands die er een renteniershuis (Tsjaerddyk no 32) laat bouwen.   

 

Jouke koopt op 27 

april 1875 de boerderij 

voor fl. 50.000 van 

Arjen van der Sluis uit 

Heeg. Bij de boerderij 

horen twintig bunder 

hooi- en weiland 

waarvan het meeste 

tussen de boerderij en 

de Hemdijk ligt.  
                            Kadaster 1832 
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Op 16 juli 1875 overlijdt zijn vrouw Botje op 30-jarige leeftijd. Jouke blijft alleen 

achter met drie kinderen en dienstmeid Janneke Bakker die op 12 mei 1875 in 

dienst is getreden. Zij wordt in 1876 opgevolgd door Annigjen ten Wolde en 

vervolgens in 1877  door weduwe Trijntje Breeuwsma.  

Jouke hertrouwt op 30 jarige leeftijd op 4 augustus 1877 met de 19 jarige 

Corneliske Ages Dijkstra, geboren te Oosterend. Corneliske haar ouders zijn 

overleden en ze woont bij haar tante Ytje Ates Harsta op de pastorieboerderij in 

Folsgare.  

 

In mei 1878 wordt Age Harmens geboren, gevolgd door Sytze in juli 1879 en Rintje 

in augustus 1880.  In de tijd dat Sytze werd geboren was het niet de gewoonte  om 

een naam in de advertentie te zetten. 

                                                           LC  17-06-1879                               
LC 28-05-1878                                                
              
                                        LC 27-08-1880 

 

 

Door hooibroei op 12 oktober 1881 breekt er brand uit en Jouke en Corneliske zijn 

ineens alles kwijt.  

  

Opregte Haarlemsche           

Courant 13-10-1881 

 

 

 

 

De afgebrande boerderij op de kadaster 

kaart van 1832 
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Er rest Jouke nu niets anders dan 

boelgoed te houden en alle vee te 

verkopen.  

                                LC 14-10-1881 

 

 

 

In december 1881 wordt er na drie jongens, een meisje met de naam Tjitsche 

geboren.  

 

          LC 19-12-1881 

 

 

 

LC 28-12-1881 

 

In de herberg op Nijezijl wordt op 31 december een lezing gehouden over Amerika 

en hier is Jouke Boschma waarschijnlijk ook heen geweest.  

  

 

 

 

De bouw van een nieuwe boerderij 

wordt in gang gezet. 

 
LC 17-02-1882  

 

 

In 1880 is al een begin gemaakt met de voorbereiding voor de aanleg van de 

spoorlijn van Sneek naar Stavoren. Deze spoorlijn zal tussen de boerderij en de 
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Hemdijk over het land van Jouke lopen. Er wordt een onteigeningsprocedure 

opgestart. Jouke zal bijna twee en halve hectare land kwijt raken.                           
 

LC 03-05-1880  

 

 

 

 

 

 

 

Onteigenen van weiland 

in Oosthem. 

 

X is in bezit van Jouke 

Hilbrands Boschma. Op 

de Netteplankaart uit 

1887 zijn dit de percelen 

nummers 899, 317, 927, 

331. 
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De spoorlijn gaat dwars door de landerijen van Jouke Boschma en de weg van en 

naar de Hemdijk.  

 

 

 

Is het de aanleg van de spoorlijn, 

de lezing over Amerika, de brand, 

de agrarische crisis of een 

combinatie van alles geweest? Eind 

1885 komt de boerderij te koop en 

maakt de familie zich op om te 

emigreren naar Noord  Amerika.  

 

 

 

L.C. 19-12-1885 

 

In het woningboek van de gemeente Wymbritseradeel is te lezen dat Jouke 

Boschma en Corneliske Dijkstra met hun kinderen door de gemeente 

Wymbritseradeel worden uitgeschreven met als  nieuw thuisland Noord Amerika. 



Dorpscanon van Folsgeare 
Jouke Hilbrands Boschma 

 

 

De familie vertrekt op 22 december 1885 naar New York met het stoomschip 

Schiedam. Dit schip is in 1880 gekocht door de Nederlandsch - Amerikaansche - 

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

later omgedoopt naar de Holland Amerika Lijn (HAL)  

 

Op de passagierslijst worden Jouke, Cornelis en hun kinderen genoemd, met de 

toevoeging dat ze afkomstig zijn uit Oosthem. Cornelia staat als Boschma op de 

lijst, niet met haar eigen naam Dijkstra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.s.Schiedam van de NASM 

 

 

 

Website:  

Maritiem Digitaal     

Schilderij gemaakt door: Jacobsen, 

Antonio Nicolo Gasparo  
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Na een voorspoedige oversteek arriveren de Boschma’s op 1 januari 1886 in New 

York waarna ze door de immigratie worden ingeklaard op Ellis Island.  

Info: Ellis Island Foundation Inc. 

 

Hun bestemming is het zuiden van Dakota, Bonhomme County, waar ze  in Wanari 

aan de oever van de rivier de Missouri een boerderij huren. Wanari ligt een paar 

mijl ten westen van Springfield. Hun namen worden aangepast. Jouke wordt Jack 

genoemd en Corneliske wordt Cornelia.  

In 1889 wordt Dakota verdeeld in Noord en Zuid Dakota en nu woont Jouke in het 

zuiden van Zuid Dakota. Jouke en Corneliske hebben inmiddels de boerderij 

gekocht en er worden nog vier kinderen geboren: Richard in 1890, Clarence Ellis in  

1894, Leonard Floyd in 1896 en Paul Kruger in 1900. Ze zullen hier ruim 30 jaar 

blijven wonen. 

In 1916 verlaten ze de boerderij en gaan ze rentenieren in de stad Springfield. 

Jouke Hilbrands Boschma overlijdt op 25 september 1919 en in 1930 overlijdt 

Corneliske Boschma-Dijkstra. 

 

Ze worden in Springfield begraven op Pioneer Memorial Cemetery Park. 

 

 

 

 

 

 

            foto’s: findagrave.com/memorial 
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In Nederland wordt door een ‘in memoriam’ 

bekendheid aan het overlijden van Jouke 

Hilbrands Boschma uit Folsgare gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Volksvriend 09-10-1919 

 

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida  

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

Kaartjes: Kadaster, Netteplan 

Aktes: Tresoar,  woningboek gem .Wymbritseradeel 

Advertenties: Leeuwarder Courant, De Volksvriend, Opregte Haarlemsche Courant 
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Disclaimer: Voor alle foto’s geldt,  dat er zorgvuldig is uitgezocht wie de eigenaar is en is 
toestemming  gevraagd en gekregen voor gebruik in dit venster. Vensters over personen 
zijn geplaatst na feedback met betrokkenen.  Mocht er desondanks iets niet correct zijn, 
gelieve de redactie te informeren. 

 


