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I Jeen Sjoerds, arbeider, doopsgezind, geboren rond 1707, overleden te Ureterp rond 25 november 1786, 
ongeveer 79 jaar oud, misschien een zoon van Sjoerd Poppes. Jeen is getrouwd rond 1733, op ongeveer 
26-jarige leeftijd met Aukje Wiegers (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt te Drachten (gereformeerd) op 25 
oktober 1711, dochter van Wieger Hendriks en Lutske Folkerts. 
Uit dit huwelijk: 
1 Wieger van der Veen, geboren te Noorderdrachten rond 1734, gedoopt te Drachten op 13 januari 1769 
(doopsgezind), volgt onder II-a. 
2 Sjoerd Jeens, geboren rond 1738, gedoopt te Drachten op 11 juni 1767 (doopsgezind), volgt onder II-b. 
3 Poppe Jeens, geboren rond 1741, volgt onder II-c. 
4 Hendrik van der Veen, geboren te Drachten rond 1743, wonende te Haskerdijken (1811), overleden te 
Oldeboorn op 18 oktober 1829, ongeveer 86 jaar oud. Hendrik is getrouwd te Nijehaske op 14 november 
1779, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Berber Heerts (ongeveer 43 jaar oud), afkomstig uit Haskerdijken, 
geboren rond 1736, overleden aldaar op 18 mei 1816, ongeveer 80 jaar oud. 
 Op de memorie van successie betreffende Hendrik is deze fragment-genealogie gebaseerd. 
5 Lutske Jeens, afkomstig uit Zuiderdrachten, geboren rond 1751, volgt onder II-d. 
6 Geeuwke de Jong, geboren rond 1756, gedoopt te Heerenveen op 20 januari 1782 (doopsgezind), volgt 
onder II-e. 
 
II-a Wieger van der Veen, veenbaas, geboren te Noorderdrachten rond 1734, gedoopt te Drachten op 13 
januari 1769 (doopsgezind), wonende te Ureterp en te Zuiderdrachten, overleden op 5 januari 1812, 
ongeveer 78 jaar oud, zoon van Jeen Sjoerds (I) en Aukje Wiegers. Wieger is getrouwd te Drachten op 2 
november 1766, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Baukje Eebeles (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 
1744, gedoopt te Drachten op 13 januari 1769 (doopsgezind), overleden aldaar op 4 oktober 1821, 
ongeveer 77 jaar oud, dochter van Eebele Aizes en Uilkjen Jans. 
Uit dit huwelijk: 
1 Eebele van der Veen (testamentair erfgenaam), huisman, geboren te Zuiderdrachten in het jaar 1769, 
overleden aldaar op 22 april 1852, 83 jaar oud. Eebele is getrouwd te Drachten op 2 april 1797, op 28-jarige 
leeftijd met Attje Annes (23 jaar oud), geboren te Zuiderdrachten op 3 februari 1774, belijdenis gedaan te 
Drachten op 23 augustus 1807 (gereformeerd), overleden aldaar op 10 juli 1843, 69 jaar oud, dochter van 
Anne Douwes en Aukje Sakes. 
2 Aize van der Veen (testamentair erfgenaam), landbouwer, geboren te Ureterp rond 1775, wonende te 
Ureterp (Selmien), overleden te Drachten op 19 februari 1870, ongeveer 95 jaar oud. Aize is getrouwd te 
Ureterp op 20 maart 1812, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Hiltje Siebenga (30 jaar oud), geboren te 
Ureterp op 4 maart 1782, gedoopt aldaar op 12 mei 1782, overleden te Drachten op 24 januari 1867, 84 
jaar oud, dochter van Siebe Aukes Siebenga en Trijntje Jans. 
3 Aukje van der Veen, geboren rond 1782, volgt onder III-a. 
 
II-b Sjoerd Jeens, landbouwer, geboren rond 1738, gedoopt te Drachten op 11 juni 1767 (doopsgezind), 
overleden aldaar in april 1807 (zeer onverwacht), ongeveer 69 jaar oud, zoon van Jeen Sjoerds (I) en Aukje 
Wiegers. Sjoerd is getrouwd te Drachten op 5 september 1762, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Riemkje 
Heines (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1740, gedoopt te Drachten op 11 juni 1767 (doopsgezind), 
overleden aldaar in september 1801, ongeveer 61 jaar oud. 
Uit dit huwelijk:  
1 Jeen Hoogveen (testamentair erfgenaam) boer, geboren te Drachten rond 1766, gedoopt te Oldeboorn 
op 7 februari 1800 (doopsgezind), overleden aldaar op 11 juni 1842, ongeveer 76 jaar oud. Jeen is getrouwd 
te Nijehaske op 1 september 1799, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Antje Kornelis (19 jaar oud), geboren 
te Goïngarijp in januari 1780, gedoopt te Oldeboorn op 7 februari 1800 (doopsgezind), overleden te 
Haskerdijken op 14 mei 1811, 31 jaar oud, dochter van Kornelis Tjallings en Trijntje Heerts. 
2 Geeuwke Hoogveen (testamentair erfgenaam), huisman, geboren te Drachten rond 1768, gedoopt aldaar 
op 25 februari 1813 (doopsgezind), wonende aldaar, overleden te Oldeboorn op 15 maart 1845, ongeveer 
77 jaar oud. Geeuwke is getrouwd te Drachten op 23 april 1809, op ongeveer 41-jarige leeftijd met Joukje 
Oosterhof (36 jaar oud), geboren te Oldeholtpade op 16 oktober 1772, gedoopt aldaar op 18 oktober 1772 
(gereformeerd), overleden te Drachten op 14 oktober 1835, 62 jaar oud, dochter van Jochem Wiebes 
Oosterhof en Martzen Liebbes. Joukje is eerder in ondertrouw gegaan te Drachten op 29 april 1798, op 
25-jarige leeftijd met Roel Willems, arbeider, overleden voor 1809. 
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II-c Poppe Jeens, geboren rond 1741, overleden voor 1777, hoogstens 36 jaar oud, zoon van Jeen Sjoerds (I) 
en Aukje Wiegers. Poppe is getrouwd te Drachten op 2 maart 1766, op ongeveer 25-jarige leeftijd met 
Neeltje Kornelis (21 jaar oud), geboren te Drachten op 17 juli 1744, gedoopt aldaar op 9 augustus 1744, 
overleden aldaar op 8 oktober 1829, 85 jaar oud, dochter van Kornelis Luitsens en Trijntje Hanses. Neeltje is 
later getrouwd te Drachten op 1 juni 1777, op 32-jarige leeftijd met Jacob Keimpes, touwslagersknecht, 
overleden voor 1811. 
Uit het huwelijk van Poppe en Neeltje: 
1 Poppe Posthuma (ook Pabe Pabes Postema), arbeider, geboren te Zuiderdrachten in 1767 of 1768, 
wonende te Zevenhuizen (1811), overleden te Zevenhuizen op 31 december 1830, 62 jaar tot 63 jaar oud. 
 Poppe heeft me de meeste hoofdbrekens bezorgd bij het samenstellen van deze fragment 
genealogie. In de memorie van successie staat hij vermeld als Poppe Poppes Bosma, waarbij Bosma me een 
verschrijving lijkt, mogelijk is het Pos(t)ma. Toen zijn moeder in 1811 een achternaam aannam kreeg hij de 
achternaam Posthuma. Gelukkig werd erbij vermeld dat Poppe in Zevenhuizen woonde. Daar was hij echter 
onder die naam niet terug te vinden. Na een ellenlange zoektocht vond ik hem terug als Pabe Pabes 
Postema. 
 
II-d Lutske Jeens, afkomstig uit Zuiderdrachten, geboren rond 1751, overleden te Noorderdrachten voor 
1806, hoogstens 55 jaar oud, dochter van Jeen Sjoerds (I) en Aukje Wiegers. Lutske is getrouwd te Drachten 
op 17 januari 1773, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Jan Rinderts (23 jaar oud), schipper, gedoopt te 
Drachten op 26 januari 1749, overleden te Noorderdrachten op 29 september 1808, 59 jaar oud, zoon van 
Rindert Geerts en Jantje Jans. 
Uit dit huwelijk: 
1 Rindert Jans, geboren te Zuiderdrachten op 8 december 1773, gedoopt te Drachten op 2 januari 1774, 
overleden te Noorderdrachten voor 1776, hoogstens 3 jaar oud. 
2 Aukje van der Wal, geboren te Noorderdrachten op 5 november 1774, gedoopt te Drachten op 18 
december 1774, wonende aldaar, ongehuwd overleden aldaar op 9 februari 1848, 73 jaar oud. 
3 Rindert Jans van der Wal, geboren te Noorderdrachten op 27 augustus 1776, gedoopt te Drachten op 15 
september 1776, ongehuwd overleden aldaar op 12 augustus 1826, 49 jaar oud. 
4 Jeen Jans, geboren te Noorderdrachten op 13 maart 1779, gedoopt te Drachten op 4 april 1779, 
overleden te Noorderdrachten voor 1780, hoogstens 1 jaar oud. 
5 Jeen Jans, geboren te Zuiderdrachten op 28 juli 1780, gedoopt te Drachten op 4 februari 1781, overleden 
te Noorderdrachten voor 1808, hoogstens 28 jaar oud. 
6 Jantje van der Wal, geboren te Noorderdrachten in het jaar 1781, overleden aldaar op 11 januari 1848, 
67 jaar oud. Jantje is getrouwd te Drachten op 23 november 1806, op 25-jarige leeftijd met Jan Drost (24 
jaar oud), timmerman, geboren te Rottevalle op 3 september 1782, gedoopt aldaar op 3 november 1782, 
overleden te Noorderdrachten op 6 februari 1848, 65 jaar oud, zoon van Jacob Tabes en Trijntje Jans. 

De kinderen van Jan Drost en Jantje van der Wal ontvingen een legaat van 300 gulden uit de erfenis 
van Hendrik van der Veen. Jan en Jantje kregen acht kinderen van wie er in 1829 nog vijf leefden.  

 
II-e Geeuwke de Jong, geboren rond 1756, gedoopt te Heerenveen op 20 januari 1782 (doopsgezind), 
overleden te Nijehaske op 2 april 1807, ongeveer 51 jaar oud, zoon van Jeen Sjoerds (I) en Aukje Wiegers. 
Geeuwke is in ondertrouw gegaan te Oldeboorn op 26 september 1781, op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) 
met de doopsgezinde Akke Oebeles, doopsgezind? gedoopt te Knijpe op 1 februari 1760 (zo staat het op 
een later tijdstip wel in het doopsgezinde doopboek, maar in 1760 staat er geen vermelding), overleden te 
Heerenveen in februari 1791. Geeuwke is getrouwd te Heerenveen op 9 november 1795 (ook vermelding in 
het doopsgezinde trouwboek), op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Trijntje Sikkema (28 jaar oud), 
geboren te Oldeholtwolde op 1 november 1767, gedoopt te Sonnega op 14 mei 1773 (gereformeerd), 
overleden te Nijehaske op 16 december 1826, 59 jaar oud, dochter van Sikke Tjebbes Sikkema en Bontje 
Minnes. Trijntje had na het overlijden van Geeuwke een relatie met een onbekende man, waarbij een 
dochter (Bontje de Jong). Trijntje is later getrouwd te Haskerland op 8 juli 1819, op 51-jarige leeftijd met 
Pieter van der Schief (56 jaar oud), pottenbakkersknecht, gedoopt te Joure op 30 augustus 1762, overleden 
te Nijehaske op 30 september 1848, 86 jaar oud, zoon van Siene Pieters en Hendrikje Lucas. Pieter is eerder 
getrouwd te Joure op 31 augustus 1783, op 21-jarige leeftijd met Ietje Heeres (ongeveer 26 jaar oud), 
geboren rond 1757, overleden te Nijehaske op 8 december 1815, ongeveer 58 jaar oud. 
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Uit het huwelijk van Geeuwke en Trijntje: 
1 Bontje Geeuwkes, geboren te Heerenveen op 22 april 1798, gedoopt aldaar op 20 mei 1798, overleden 
voor 1811, hoogstens 13 jaar oud. 
2 Aukje de Jong, geboren te Heerenveen op 27 mei 1800, gedoopt aldaar op 15 juni 1800, wonende te 
Gorredijk, overleden aldaar op 1 februari 1844, 43 jaar oud. Aukje is getrouwd te Opsterland op 31 mei 
1827, op 27-jarige leeftijd met Sikke Feenstra (ook Veenstra) (23 jaar oud), bakker, geboren te Gorredijk op 
9 augustus 1803, gedoopt aldaar op 28 augustus 1803, wonende aldaar, overleden aldaar op 27 november 
1885, 82 jaar oud, zoon van Gerrit Sijes Veenstra en Grietje Jans. 
3 Jeen de Jong, schipper en sjouwer, geboren te Heerenveen op 27 mei 1800, gedoopt aldaar op 15 juni 
1800, wonende te Oldeboorn, overleden te Lemmer op 20 augustus 1864, 64 jaar oud. Jeen is getrouwd te 
Utingeradeel op 10 februari 1827, op 26-jarige leeftijd met Antje Jeltes (23 jaar oud), geboren te Oldeboorn 
op 27 november 1803, gedoopt aldaar op 25 december 1803, overleden te Zwartewaal op 15 juli 1844 (in 
een schip, wonende te Oldeboorn), 40 jaar oud, dochter van Sjoerd Jeltes en Janke Kornelis Bos. 
4 Sikke de Jong, schoenmaker, geboren te Heerenveen op 4 oktober 1802, gedoopt aldaar op 24 oktober 
1802, wonende te Sloten, overleden aldaar op 10 april 1865, 62 jaar oud. Sikke is getrouwd te Sloten op 16 
mei 1830, op 27-jarige leeftijd met Joukje Eppinga (22 jaar oud), geboren te Balk op 24 oktober 1807, 
gedoopt aldaar op 8 november 1807, overleden te Sloten op 1 januari 1892, 84 jaar oud, dochter van Krijn 
Jacobus Eppinga en Hielkje Willems Wijngaarden. 
5 Hendrik de Jong, schaapherder, geboren te Nijehaske op 9 december 1803, gedoopt aldaar op 25 
december 1803, wonende te Bakkeveen, overleden te Haulerwijk op 3 augustus 1848, 44 jaar oud. Hendrik 
is getrouwd te Opsterland op 3 maart 1831, op 27-jarige leeftijd met Sibbeltje Huberts (27 jaar oud), 
geboren te Bakkeveen op 10 oktober 1803, gedoopt te Duurswoude op 27 november 1803, overleden te 
Haulerwijk op 5 februari 1866, 62 jaar oud, dochter van Willem Sierds Huberts en Baukje Berends. Sibbeltje 
is later getrouwd te Ooststellingwerf op 30 december 1849, op 46-jarige leeftijd met Roelf van der Luit (63 
jaar oud), dagloner, geboren te Eenrum op 3 december 1786, gedoopt aldaar op 31 december 1786, 
wonende te den Andel en te Haulerwijk, overleden te Veenhuizen op 3 maart 1857 (kolonie, 3e gesticht, 
aangifte door twee zaalopzieners), 70 jaar oud, zoon van Klaas Tonnis en Anje Roelfs (van Kampen). Roelf is 
eerder getrouwd (1) voor 1812, op hoogstens 26-jarige leeftijd met Martje van der Maar (hoogstens 24 jaar 
oud), geboren te Eenrum op 28 september 1788, overleden te Eenrum (Den Hoorn) op 21 november 1837, 
49 jaar oud, dochter van Lubbert Hindriks van der Maar en Martje Jans. Roelf is eerder getrouwd (2) te 
Eenrum op 8 november 1838, op 51-jarige leeftijd met Bauwke Folgerts (41 jaar oud), geboren te den 
Andel op 29 november 1796, gedoopt aldaar op 11 december 1796, overleden te Baflo (Den Andel) op 23 
april 1846, 49 jaar oud, dochter van Michiel Hinderikus Folgerts en Trijnje Klaassens Klunder. Bauwke was 
toen weduwe van Johan Henrik Landkuler, geboren te Bomti (Dld) rond 1791, overleden te Baflo (Den 
Andel) op 14 november 1826, ongeveer 35 jaar oud. 
6 Tjibbe Jeens, geboren te Nijehaske op 30 september 1806, gedoopt aldaar op 19 oktober 1806, overleden 
voor 1811, hoogstens 5 jaar oud. 
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III-a Aukje van der Veen, geboren rond 1782, overleden te Zuiderdrachten op 28 december 1811, ongeveer 
29 jaar oud, dochter van Wieger van der Veen (II-a) en Baukje Eebeles. Aukje stond toen ze overleed in 
ondertrouw met Jan Bosma, arbeider, boerenknecht en landbouwer, geboren te Noorderdrachten rond 
1792, wonende te Ureterp (1811), overleden te Olterterp op 7 juli 1855, ongeveer 63 jaar oud, natuurlijke 
zoon van Fokeltje Cornelis. Jan is later getrouwd te Opsterland op 31 mei 1827, op ongeveer 35-jarige 
leeftijd met Fokeltje de Vries (26 jaar oud), geboren te Ureterp op 3 januari 1801, gedoopt aldaar op 15 
februari 1801, overleden te Hoogeveen (het Schut) op 17 december 1881, 80 jaar oud, dochter van Klaas de 
Vries en Sjoukje de Vries. 
Uit het nog in ondertrouw staande huwelijk van Aukje en Jan: 
1 Wieger Bosma (ook Wieger van der Veen), arbeider, geboren te Zuiderdrachten op 20 december 1811 
(vader Jan Kornelis deed aangifte van geboorte), overleden te Smallingerland op 2 februari 1875, 63 jaar 
oud. Wieger is getrouwd te Smallingerland op 22 juni 1849, op 37-jarige leeftijd met Trijntje Veenstra 
(ongeveer 29 jaar oud), geboren te Opeinde rond 1820, overleden te Drachten op 5 juli 1896, ongeveer 76 
jaar oud, dochter van Gerben Douwes Veenstra en Mekke Joekes Veenstra. 
 
__________________ 
Noten:  (1) In geel zijn gemarkeerd de op dat moment (1829) nog levende personen die in de memorie 

van successie van Hendrik Jeens van der Veen worden vermeld. 
(2) Als bij de doop niets is aangegeven dan was dat gereformeerd, in een aantal gevallen heb ik 
dat ook nog extra aangegeven als man en vrouw van een verschillende religie waren. 
(3) Gepubliceerd via sneuphoek.wordpress.com op 9 februari 2013. Op deze site is ook 
aanvullende informatie betreffende Jeen Sjoerds en zijn vrouw opgenomen. 


