STAVERSE FAMILIES
Venema.
Archief Staveren boek 171, Een los velletje in dit boek bij nr.79 (1836.)
Stavoren, 29 October 1826.
In antwoord op U Edel groot schrift messieve
van 13 Deser. Op heden dient tot vogissen(?) betrekkende
de Persoon van Okje Venema, in haar jonge jaren
was sij seer manlievend en door hare bevalligheyd veel
aanstoot. Dit één en ander heeft haar in die ongevallen
gedompeld dat sij met onegte kinderen moeste sukkelen.
Maar naar die tijd heeft men nooyt gehoort dat sij
sig met dergelijke dingen ophield, maar als Dienstmeyd
sig wel Competeerde, gelijk nu nog het geval is dat sij bij
groote luy in Amsterdam woont en soo ver wij kunnen bemerken met haar heer Raadpleegt.
En dit kunnen wij er nog van seggen dat sij benevens
hare susters seer sindelijk en netjes sijn
en alle Taik (?) oppassen en ter dege handen aan het
lijf om te werken.
In vertrouwen dat dit sal voldoende sijn
soo teekenen wij bij ontstentenis
van de Burgemeester,

vraag was:
Wie is Okje ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meindert * 20-01-1748 IJlst als z.v. Willem Hendriks Welma en Reinskjen Meinderts.
(WillemWelma is in 1749 mr. Zeylmaker te IJlst.)
x 04-04-1762 Oppenhuizen/Uitwellingerga Meindert Willems (Oppenh.) met Okjen Lieuwes (Oppenh.)
Kinderen: Lieuwe * 05-12-1765 Oppenhuizen
Willem ~ 02-10-1768 Oppenhuizen.

Lieuwe Meinderts Venema.
Lieuwe Meinderts Venema * 05-12-1765 Oppenhuizen (~ 08-12-1765)
[z.v. "meester" Meindert Willems de Haan en Okjen Lieuwes.]
† omstreeks 1802 in IJlst of Stavoren
x 15-05-1785 Leeuwarden met Antje Hendriks.
*
† na april 1814
-----------------------x 15-05-1785 Leeuwarden (Galileeër kerk) Lieuwe Meinderts Venema (Lwd.) & Antje Hendriks (Lwd.)
(in ondertrouw: 09-04-1785 Lwd.)
-----------------------Kinderen van Lieuwe en Antje:
1. Okjen Lieuwes Venema * 11-09-1785 Leeuwarden (gedoopt 30-09-1785 moeder als: Antje Beyseid)
2. Feikje Lieuwes Venema * 26-06-1788 Leeuwarden (ged. 11-07-1788 moeder als Antie Hendriks)
3. Maike Lieuwes Venema * 07-05-1790 Workum (geen doop vermeld wel:
ouders gereformeerd,vroedvrouw is Hijke Jans)
------------------Naamsaanname 1811 Stavoren:
D. Strikwerda, Studiegroep Oud Staveren, febr. 2015
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Antje (wedwe) wonende te Stavoren neemt de familienaam "Venema" aan en ze heeft drie kinderen, Okkje,
oud 25 jaar te Stavoren, Feijkje, oud 23 jaar te Stavoren en Maayke oud 22 jaar te Amsterdam.
Noot: ze zijn niet gedoopt en niet ingeschreven als lidmaat te Staveren.
------------------Internet: "De grootvader en de kleinzoon" (www.geocities.com )
Na de vrijlating van haye Martens Hayema zou hij op 17 febr. 1796 ‘s morgens tussen 3 en 4 uur naar het huis
zijn gegaan van Lieuwe Venema, havenchercher, geposteerd te Stavoren en daar de ruiten hebben ingeslagen en
toen Lieuwe Venema hem vroeg wat hij te zeggen had, zou hij geantwoord hebben, dat hij maar gauw naar
buiten moest komen want de Pruis kwam en de oranje vlaggen moesten op de torens.
------------------1795 ongeveer half een uur aldaar met desselfs Coffescheepje gesloken enige goederen, bestaande in vijf zakken
koffijbonen wegende bruto 505 pond en tien baalen gekurven tabak wegende bruto 560 pond. Hij is uit dien
hoofde vervallen in een boete van vijftien malen een hondert en vijftig Car. Guld, boven confiscatie der
geslokene Coffijbonen en tabak, als mede het scheepje waarmee de sluikerij is gepleegd. Hij was door de
havencherchers Lieuwe Venema, Hendrik Koning, Hendrik Goedemond en Pier Gerryts gesnapt toen hij zijn
schip aan de palen bij de rogmolen had aangemeerd en bezig was de lading te lossen. Abraham kon zich door
de vlucht bergen, maar schip en lading werden geconfisceert. Abraham is 3 keer gedaagd, maar niet op komen
dagen. Hij was dus gevlucht. (NWQ nr. 84)
-----------------------Reëel-cohier 1794, huisnr. 100
Eigen. S. Cramer Huurder: een L. Venema.
Reëel-cohier 1790, huisnr. 100
Eigen. Haring Jans Huurder: geen Venema.
-----------------------NWQ, 103 ½.. Wijk C 111.
Perceel aan de Noorderpoortstraat, het wagenpad zuid en het bolwerk noord (in 1829 Smidstraat).
1796 L. Venema. (Huurder.)
1797 L. Venema naar Workum, nu Jacob Wouters van Workum.
NOQ 142 A 38
1801 Antony Vollaents naar Oostmahorn, nu Lieuwe Veenema van Workum.
1802 Lieuwe Veenema naar IJlst.
NWQ 98 1802 De vrouw van Lieuwe Veenema van 142
1803 De weduwe Veenema naar 120
NWQ 119 1804 De wedwe Veenema
1809 Antje Fenema, winkeliersche
1814 Hendrik Trip koopt op 2 April 1814 van de gemeente het huis bewoond door Antje Venema.
---------------------------------------------------------------------

Okje Lieuwes Venema.
Okje Lieuwes Venema

* 11-09-1785 te Leeuwarden,
[d.v. Lieuwe en Antje Hendriks.]
in doopacte: ouders Lieuwe Venema en Antje “Beyseid”.
† (in 1826 is ze te Amsterdam)
x 23-02-1806 Stv. met Pieter Hanzes de Vries (gescheiden: in 1810)
~ 26-06-1783 Stv. [z.v. Hans Pieters en Foekje Johannes.]
† 23-10-1849 Stv. oud 67 jaar en nog gehuwd.
Pieter Hanzes de Vries trouwt 02-06-1811 Stv. met Tjiets Hanzes Bakker
[d.v. Hans Hayes en Rink Sibles.]

----------------------------Huwelijks-boek Staveren (DTB 686)
x Stv. 23-02-1806
Pieter Hanzes (de Vries) & Okjen Lieuwes Venema
Pieter * 14-12-1781 te Staveren als z.v. Hans Pieters en Foekje Johannes

gescheiden in 1810
----------------------------Kinderen van Okje Venema:
Hendrikus Venema * 15-08-1810 Stv. ~ 02-09-1810 (NH) in onecht geboren.
D. Strikwerda.
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Pieter
Venema * 30-01-1813Stv. ~ 23-03-1817 (NH) in onecht geboren.
-------------Doop-boek Staveren:
François d.v. Feikje Venema
* 20-08-1811
~ 26-07-1812 (NH) in onecht geboren.
Bevolkingsregister Stavoren:
Frans Lambert Venema
* 20-08-1811 Stv. Z.V. NN en Feykje Louwes Venema
--------------------------------------------------------------------Leeuwarder Courant 22-09-1982
...... en de uit Leeuwarden afkomstige naaister Okje Venema.
Ontbinding van het Okje's huwelijk in 1810 i.v.m. overspel en
op 21-11-1811 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden.(is dan 26 jaar.)
--------------------------------------------------------------------Toegang 16, nr. 128
d.d. 14-07-1817
Ockje Feenema, winkelierse te Stavoren, moet Izaak Abrahams de Vries ƒ 12,40 betalen
wegens geleverde thee, suiker en rozijnen, als rest van de rekening.
--------------------------------------------------------------------1825. 2de Notulen-boek Stavoren:
22-06-1825.
De Raad beslist dat o.a. per 1 juli onde begeleiding van de Stadsmajoor
naar de kolonie in Veenhuizen wordt gebracht:
Stavoren: Hendricus Veenema, 14 jaar, in onecht verlaten. Ontslagen, mis. 9 mei 1827.
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------artikel uit de Leeuwarder Courant d.d. 22 september 1982:
"Hoe Okje Venema het huwelijksbed schond".
---------------------------------------------------------------------
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