
Ytzen Lieuwes Tamminga # Hiltje Karsjens Kalma 

* 29-07-1811, + 22-07-1897        *19-08-1826 + 24-11-1914

• Ytzen Lieuwes (N) was bijna 33 jaar toen hij met Hiltje Karsjens Kalma 
trouwde. Hiltje was de dochter van de behoorlijk vermogende Karsjen
Hommes Kalma. Zij gingen o.a. wonen op boerderij nr. 6.

• Ytzen en Hiltje kregen 4 kinderen waarvan de oudste op jonge leeftijd is 
overleden. Karsjen (N1) en Lieuwe (N2) zijn de  tweede generatie 
stamvaders, zij trouwden met de zusters Dirkje en Sara Miedema

• Dochter Janke is 2 dagen voor haar huwelijk verdronken, de sjees waarin

zij zat raakte te water, ze was de enige die niet kon worden gered.



Ouders van Hiltje Karsjen Kalma:

Karsjen Hommes Kalma & Eelkje Jacobus De Vries

* 01-03-1770, + 02-07-1830

• Karsjen en Eelkje waren vermogende mensen. In Boksum waren ze eigenaar 
van twee boerderijen nl. nr. 6 en de zgn. Mûntsenpleats, net buiten Boksum, 
verder hadden ze vele landerijen.

• Van hun 10 kinderen hebben maar drie de volwassen leeftijd bereikt, nl. 
Jacobus, Sjerp en de jongste Hiltje. Hiltje wordt geboren 2 dagen na het 
over lijden van haar 11 jarige
zus, ook een Hiltje



Karsjen Ytzens Tamminga # Dirkje Meiles Miedema

* 07-07-1846 + 27-12-1928            *18-11-1855 + 22-09-1921

• Karsjen (N1) trouwde met Dirkje Meiles Miedema. Dirkje was een 
dochter van Meile Gerrits Miedema en Grietje Benjamins Kroodsma.

• Zij gingen wonen op de boerderij “Groot Humalda” bij Leeuwarden (thans 
vliegveld), het was de boerderij van de (schoon) ouders.

• Karsjen en Dirkje kregen 6 kinderen waarvan 2 kinderen aan roodvonk 
zijn overleden. Hun zonen Ytzen K. (N14) en Meile K. (N15) hadden 
grote gezinnen van elk 10 kinderen. Dochter Grietje (N12) trouwde met 
Meile Wesbonk, na haar dood hertrouwde hij met jongere zus Hiltje 
(N16).



Lieuwe Ytzens Tamminga # Sara Meiles Miedema

* 10-12-1849, + 09-02-1914          *14-08-1853  + 29-05-1937

• Lieuwe (N2) trouwde met Sara Meiles Miedema. Sara en Dirkje waren 
zusters.

• Zij gingen wonen op de boerderij nr. 6 in Boksum het was de boerderij 
van de ouders Ytzen L. Tamminga (N) en Hiltje K. Kalma.

• Lieuwe en Sara kregen 11 kinderen, 3 dochters en 8 zonen, de eerste 2 
kinderen zijn jong overleden.



Kerkelijk

Hiltje, de vrouw van Ytzen Lieuwes (N), is al omstreeks 1850 overgegaan 
naar de pas opgerichte Christelijke Afgescheiden Kerk in Boksum. 
Ytzen L. is pas 25 jaar later overgegaan. De nazaten van Ytzen L. zijn 
meestal aangesloten bij de Christelijke Afgescheiden Kerk (Gereformeerd).

Broer Jentje Lieuwes blijft bij de Hervormde Kerk, zo ook zijn nazaten. 
Tot op heden is nog steeds bekend dat in Boksum een Gereformeerde tak 
Tamminga’s woont en een Vrijzinnig tak. 

Hervormde kerk;  Sint Margriet Gereformeerde kerk



In 1847 wordt in Boksum de Chr. Afgescheiden Gemeente opgericht.
Aan het eind van het “Fine Reedsje” wordt een bestaande schuur 
omgebouwd tot kerkgebouw. Later wordt er een pastorie bijgebouwd, 
vooral om makkelijker een
Dominee te kunnen beroepen.



Van 1872 tot 1898 is Gerrit Bramer
Gereformeerd predikant in Boksum
Zijn 2e zoon Christiaan trouwt met Janke
Lieuwes Tamminga (N22). Christiaan is 
later burgemeester in Hardenberg.

Dominee Gerrit Bramer

“Stamvader” Ytzen Lieuwes (N) bleef 
nog lang kerkvoogd van de Ned. 
Hervormde Kerk. In een gevelsteen aan 
het Heechpaed wordt zijn naam nog 
vermeld.



Boerderijen Tamminga-geslacht rondom Boksum



Boerderij Oedsmawei 11

• (Karsjen H. Kalma en Eelkje J. De Vries)

• Ytzen Lieuwes (N) en Hiltje van 1858-1870

• Lieuwe Ytzens (N2) en Sara (N2) van 1870-1916

• Lieuwe Lieuwes (N26) en Akke Zijlstra van 1916-1933

Lieuwe Ytzens krijgt in 1896 van B&W toestemming tot het leggen 
van een dam met draaihek met als voorwaarde dat het naar de 
landzijde open draait. Het klaphekje staat er nog steeds.



Oedsmawei 11

Oedsmawei 8a



Boerderij Tiltsjedyk 1
• Het oude Oedsma state lag vermoedelijk op de plaats 
waar nu de boerderij van Lieuwe Gerrits Tamminga 
(N272) staat.

• Hiervoor werd de boerderij bewoont door vader Gerrit 
Lieuwes Tamminga en Anna Miedema (27)



Boerderij De Hoop
• In eerste instantie was het huis niet bedoeld als boerderij 
maar ingericht als herberg, eind 19e eeuw is het ver-
bouwd tot boerderij.

• Ytzen Lieuwes Tamminga (N23) en Trijntje Van den Berg
woonden hier van 1903 tot 1955. Zij kochten de boerderij
van hun (schoon) ouders Lieuwe Y. Tamminga (N2) en 
Sara Miedema.
De ouders van Trijntje van de Berg, Bouwe van de Berg 
en Dirkje Mulder, hadden een bakkerij in Boksum op de 
zelfde plaats waar nu nog Bakkerij Sijbesma haar brood bakt.



Woonhuis Oedsmawei 13
• Eigendom Hiltje Kalma

• Het rechtse deel werd, als weduwe, 
bewoond door Sara Miedema

• Het linkerdeel is o.a. kort bewoond 
door Lieuwe Lieuwes Tamminga(N26)
en Akke Zijlstra, die ziek was en in de 
serre lag.



1930 De Buorren

Boksum
Vanaf begin 1800 hebben vele Tamminga’s in Boksum gewoond, vaak 
ook op meerdere plekken, veel van de huizen van toen zijn allang
verdwenen. In diverse oude documenten en publicaties werden de 
huizen alleen op nummer geregistreerd zonder straatnaam, hierbij
komt dat in de 19e eeuw de huizen ook weer totaal anders werden 
genummerd.

Het is dus moeilijk terugzoeken in welk huis het voorgeslacht nu exact 
heeft gewoond.

De nu volgende foto’s geven 

een aardige impressie hoe het 

dorp er eertijd uitzag. Met 

name de zgn. Buorren laat 

een mooi  stukje oud Boksum

zien.



De Buorren rond 1910



De Buorren 1930

De Buorren 1910

De Pastorie 1910




