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Gatze Rienstra stichter van de stad
Nederland in Texas

In het najaar van 1995 kreeg Ald Makkum bezoek van Dr. W. Renooij
uit Amersfoort. Hij was op zoek naar nazaten van mogelijk in Nederland
gebleven broers en zusters van Gatze Rienstra.
Rienstra kwam volgens zijn informatie uit Makkum en heeft in 1898 het
stadje Nederland gesticht in de staat Texas, USA.
In 1998 bestaat Nederland 100 jaar en het leek hem een goed idee om
'familie' uit Holland te betrekken bij het 100-jarig bestaan van Nederland
Texas. Wij konden dhr. Renooij niet verder helpen, en vroegen hem ons
op de hoogte te houden mocht hij meer te weten komen. Onlangs ontvingen wij het volgende bericht.

Nederland / Texas

Gatze (George) Rienstra
© Nederland Historical Society Texas

Ik heb in 1986 enige tijd in Houston, Texas, gewerkt. Op een prachtige
zonnige zondagmorgen besloot ik een rit in de omgeving te maken. Ik
keek op de wegenkaart en zag tot mijn verrassing een stadje met de
naam "Nederland" vermeld op zo'n 100 mijl van Houston. Ik reed er
heen. Op een gegeven moment inderdaad verkeersborden met het
woord Nederland erop. Daarna een doorsnee Amerikaanse kleine
stad, vrijstaande huizen, magnolia's, McDonald's en Pizza Hut, geen
grote rijkdom, gegoede middenstand. Opeens een open ruimte, een
soort plein. En toen geloofde ik mijn ogen niet. Ook toen ik 's avonds
laat terugreed naar Houston en alle beelden weer terugkwamen op
die saaie prairieweg, had ik er nog steeds moeite mee.

Daar bij die molen

Aan het plein stond een fantasie-windmolen.
Op het plein stonden ook kraampjes en een groot
muziekpodium. Op het plein liepen mensen op
klompen, de mannen in zwarte vesten, de vrouwen
in lange gewaden met een soort oudhollandse
hulletjes op het hoofd. Er was feest.
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Toen ik behangen met camera's uit mijn auto
stapte, werd ik onmiddellijk aangesproken. Men
verwachtte de pers en veronderstelde dat ik dat wel
zou zijn. Dat was ik niet, maar op mijn vraag wat
hier aan de hand was, kreeg ik te horen dat ik terecht gekomen was in de jaarlijkse festiviteiten ter
viering van de Nederlandse-Cajun afstamming (de
Nederlandse afstamming zal hierna duidelijk worden; de Cajun-afstamming komt van een groep
Frans-Canadezen die door de Engelsen in de oorlog van 1812 of daarvoor vanuit Canada gedeporteerd is naar de moerassen van Louisiana; in
afgelegen gemeenschappen wordt nog steeds een
plat Frans gesproken). Ik vertelde dat ik ook uit
Nederland kwam, maar dan dat in Europa, en
daarmee de enige echte Hollander daar aanwezig.

Hierna werd ik de hele dag hun gast, eerst in Nederland en 's avonds
in het nabijgelegen Port Arthur voor het 'Cajun'-deel van het "Heritage"
festival.
Toen ik eens een kijkje in de molen ging nemen, hoorde ik tot mijn
stomme verbazing iemand 'Sarie Marijs' zingen. Onderaan de trap
naar boven zat een klein Aziatisch vrouwtje met een gitaar te zingen.
Ze vertelde dat ze na de oorlog met haar man mee uit Java naar Holland was gekomen, dat ze het daar te koud vonden en besloten hadden hun geluk in de olievelden van Texas te beproeven en toen in
Nederland (Texas) terecht waren gekomen.
Voor dat ik het wist, had ze mij op het muziekpodium gekregen en
stonden we "Daar bij die molen" en "Tulpen uit Amsterdam" te zingen.
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Boston Avenue in 1903. © Nederland
Historical Society, Texas

Boven in de molen was een soort museum. Daar vond ik een stukje geschiedenis van Nederland, Texas. Nederland gesticht door George
Rienstra, gehuwd met Trine Koelemay, en afkomstig uit Makkum. Het
overlijdensbericht van Rients Jans Rienstra te Makkum. Een trouwfoto
van Dan Rienstra, gemaakt in Bolsward bij fotograaf Molenaar. Een
foto van Nell Rienstra, 16 jaar oud, ook gemaakt in Bolsward. Een stuk
uit de Leeuwarder Courant uit de jaren twintig met het bericht dat een
Rienstra uit Amerika een bezoek bracht aan Friesland.

Nogmaals naar Texas

In 1991 moest ik op weg naar New Orleans overstappen in Houston. Ik
besloot in Houston uit het vliegtuig te stappen, huurde een auto, reed
naar New Orleans en deed onderweg Nederland aan. De Indische
vrouw was ook die dag in de molen aanwezig. We haalden wat oude
koeien uit de sloot en ik kreeg toen het idee om te proberen het
Hollandse deel van het verhaal boven water te krijgen.

Ik ben nog op bezoek geweest bij de grote meubelzaak in de stad, ''Rienstra's Furniture'' en hoorde daar dar er wel belangstelling was voor de oude familiegeschiedenis, maar dat men eigenlijk vrijwel niets wist en er bestond geen enkel contact
meer met 'familieleden in Hol
land.
In de veronderstelling dat mensen tot voor kort in het algemeen niet al te ver van
hun geboorteplaats verhuisden, ben ik begonnen met Rienstra's op te zoeken in de
telefoongids van Makkum en omliggende gemeenten. Ik ging er ook van uit dat
een bezoek van een "oom" uit Amerika in de jaren twintig zo'n indruk op een kind
zou hebben gemaakt dat een nu tachtigjarige, als ik die zou vinden, het zich nog
zou herinneren.
Ik heb talloze Rienstra's gesproken, ben door velen doorverwezen naar nog weer
anderen, maar trof nooit iemand die het verhaal kende. Tenslotte ben ik in het najaar van 1995 gaan zoeken in het bevolkingsregister van Makkum, dat wil zeggen
de gemeente Wonseradeel. En ik vond George Rienstra, die geboren werd als
Gatze Jans Rienstra op 18 augustus 1867 te Parrega.

Parrega

Het begint met Jans Rientses Rienstra, geboren in 1833 te Parrega en gehuwd met
Anna Gatzes Rusticus, geboren in 1840 te Parrega. Jan Rientses Rienstra is veehouder, met als adres Immengastate. Ze krijgen 14 kinderen, zes zonen en acht dochters (Rients Jans, Hinke Jans, Joukje Jans, Gatze Jans, Marie Jans, Sjouke Jans,
Feikjen Jans, Aukjen, Neeltjen, Feikjen, Sjouke, Douwe, Neelkjen en Auke. Gatze is
dus het vierde kind. Vier kinderen overlijden in het jaar van hun geboorte of als
kleuter. Vader Jan Rientses Rienstra overlijdt in 1884, twee jaar na de geboorte van
de jongste zoon Auke. Moeder Anna hertrouwt drie jaar later in 1887 met Pieter
Speerstra uit Tjerkwerd en trekt met haar 11 kinderen (inmiddels zijn er dan al drie
overleden; een maand later overlijdt de vierde) bij Speerstra in.
Kennelijk mislukt dit huwelijk, want moeder Anna gaat in 1892 naar Bolsward en
keert een maand later terug naar Parrega, waar ze
ingeschreven wordt als gezinshoofd, gehuwd met, maar gescheiden levend van
Speerstra. Ze heeft dan haar twee jongste kinderen bij zich (Neelkjen en Auke).
Haar andere kinderen, Rients Jans, Joukje Jans en Feikjen Jans, en later Douwe,
voegen zich dan vanuit
Tjerkwerd weer bij haar. Ook andere kinderen wonen dan in Parrega. De meesten
vertrekken echter weer in de komende twee jaar.
In 1896 vertrekt moeder naar Bolsward en neemt haar jongste dochter Neelkjen
mee.

Vertrek naar Amerika

Gatze Jans Rienstra komt in 1890 vanuit Tjerkwerd terug in Parrega als boerenknecht. Hij vertrekt een jaar later naar Oudega, gaat van Oudega naar Folsgare en vertrekt van daaruit in
mei 1893 naar
Amerika. Hij gaat aan land in New York en vertrekt naar het Midden-Westen, naar lowa. Hier
werkt hij als smid. Na een jaar gaat hij weg uit de staat lowa en rijdt (met paard en wagen)
naar Alvin in Texas. Hier besluit hij terug te gaan naar moeder Anna in Friesland, en laat
paard en wagen achter bij een Hollandse familie in Alvin. Terug in Friesland hoort hij van de
aankoop van land in Texas door een groep Nederlandse financiers. Hij besluit zich daar ter
plekke te vestigen en komt in mei of juni 1897 aan in Galveston, Texas, samen met zijn
zuster Feikjen die mee ging als huishoudster. Ze gaan naar Alvin, Gatze haalt zijn paard en
wagen op, laat zus zolang achter bij de
Hollandse familie, vertrekt en komt als eerste Hollander aan in de prairie van South Jefferson
County bij Port Arthur... en sticht het dorp 'Nederland'. Feikjen komt hem achterna en wordt de
eerste vrouw in Nederland, Texas.

1903: De persoon helemaal links is Gatze (George) Rienstra, de vijfde van links (de vrouw in het zwart) is
zijn zuster Neelkjen (Nellie) en de zevende van links (de kleine vrouw in het zwart) is zijn vrouw Trijn
(Kate) Koelmay, de anderen zijn voornamelijk Koelemay's. © Nederland Historical Society, Texas

Schaatsen mee

In november 1897 komt de eerste groep landverhuizers uit Holland in Nederland aan (het
wordt wat verwarrend met de namen). Onder hen is de familie Ballast. In maart van het volgende jaar komt met het schip de "Lauenberg" de tweede groep landverhuizers aan in Galveston en reist door naar Nederland. Onder hen is Maarten Koelemay uit Hoogkarspel in
Noord-Holland met vrouw en 8 kinderen. In dezelfde maand komt met het schip de "Olinda"
de derde groep aan. Hierbij treffen we een broer van Gatze, nl. Douwe aan! Douwe had zijn
schaatsen meegenomen. Nu is het 's zomers in Texas smoorheet, maar 's winters kan het in de
prairie zeer koud worden. Die eerste winter werd het zo koud, beweert men, dat Douwe nog
heeft kunnen schaatsen.

Gatze wordt George

Gatze Rienstra (hij noemt zich al snel George) trouwt met een van de Koelemay's dochters, Trijn
Katrijn, dit werd 'Kate', maar ook wel 'Trine') Koelemay. Douwe Rienstra trouwt met Johanna Ballast.
Ze krijgen 7 kinderen, onder wie zoon Dick. Diens zoon Dale is eigenaar van de grote meubelzaak
in Nederland. Douwe Rienstra (hij noemt zich 'Dan') en zijn vrouw hebben hun huwelijksreis in
Holland doorgebracht. In de molen van Nederland, Texas, is er van hen een foto uit Bolsward (fotograaf A. Molenaar). Ook is in de molen een foto van Nelly Rienstra, 16 jaar oud (dit moet Gatzes
zuster Neelkjen zijn), door dezelfde fotograaf in Bolsward gemaakt. Deze Nelly Rienstra trouwde
later met Klaas Koelemay.

Op de zolder van deze permanente molen bevindt zich het museumpje van de stad. Foto: W. Renooij

Familie Rienstra

Ik ga nu de broers en zusters van Gatze op het rijtje af: Rients Jans vertrekt in 1896 uit
Parrega naar Sanfirden en trouwt met Hendrikje de Boer. Ze krijgen 4 kinderen, Anna, Jan,
Hendrikje en Neelkjen. Jan overlijdt jong. Hendrikje en Neelkjen trouwen en elk krijgt
kinderen. De eerste echte Rienstra-nazaat die ik vindt is een dochter van Neelkjen (Anna
Zoodsma) die woont in Slootdorp bij de Wieringermeer. De tweede generatie is bij de drooglegging van de Wieringermeer naar Noord-Holland verhuisd (bij gebrek aan werk in Friesland?; dezelfde reden die de eerste generatie naar Amerika dreef).
Anna heeft me zeer geholpen bij de rest van mijn zoektocht. Het bleek dat noch zijzelf noch
andere leden van de familie ook maar enige kennis hadden van het bestaan van het stadje
in Texas en de verbondenheid van hun familie hiermee. Anna vertelde me ook dat ze nog
oude foto's in haar bezit had sinds de familie de inboedel van een overleden tante in Friesland had verdeeld. Daar zat dezelfde trouwfoto bij van Douwe Rienstra als die welke ik in
Texas had gevonden. Anna had de foto bewaard, echter zonder te weten wie het paar op de
foto was.

Hinke Jans vertrekt vlak na het tweede huwelijk van haar moeder vanuit Tjerkwerd naar Bolsward
en komt in 1889 weer terug in Parrega als vrouw van de koffiehuishouder Jelle Lolkes Riedsma.
Jouke Jans vertrekt gelijk met haar zuster Hinke uit Tjerkwerd en gaat naar Dedgum. Ze komt twee
jaar later terug naar Tjerkwerd en gaat vandaar in 1892 terug naar haar moeder, die dan weer in
Parrega woont. Ze vertrekt in 1893 naar Offingawier.
Marie Jans gaat in 1891 vanuit Tjerkwerd naar Folsgare en trouwt 2 weken mater met Lieuwe
Sjerks Cnossen. Aukjen gaat ook vanuit Tjerkwerd terug naar Parrega.
Feikjen gaat terug naar moeder in Parrega (zie boven) en vertrekt in 1893 naar Baard. Feikjen
gaat uiteindelijk naar Amerika.

Douwe gaat vanuit Tjerkwerd naar Workum en werkt als boerenknecht bij Sjerp Heeres. Hij komt
in 1895 terug bij moeder in Parrega (zie boven) maar vertrekt in oktober van hetzelfde jaar naar
Winsum. Twee jaar later weer naar Workum, maar nu als bakkersknecht bij Harmen Stuur. Een
jaar later heeft hij ook dit weer bezien en vertrekt naar Amerika. Neelkjen gaat met moeder mee
naar Bolsward en waarschijnlijk later ook naar Amerika.
Auke vertrekt in 1895 vanuit Parrega naar Offingawier en trouwt met Jikke Weerstra. Ze krijgen 3
kinderen, Epkjen, Jan en Tjeerd Marten. Epkjen overlijdt kinderloos; Jan en Tjeerd Marten raken
getrouwd en hebben elk kinderen, nu vijftigers en bij mij bekend.

Daarmee is mijn zoektocht naar nu levende 'familie'-leden beëindigd. Uiteindelijk blijkt alleen via
de jongste broer van Gatze Rienstra, Auke, de naamsovererving bewaard gebleven.

Koelemay

Ik heb ook gezocht naar de familie in Holland van de vrouw van Gatze Rienstra, Trijn Koelemay. Dat ging
echter zeer gemakkelijk. Nadat ik ook in dit geval geprobeerd had Koelemay's te vinden via de telefoongidsen, trof ik een nieuwe jonge collega aan die zich voorstelde: "Koelemay". Ja, zijn vader had een stamboom
van de familie. En daar stond Trijn op met de vermelding: vertrek naar Amerika. Klaar!
Overigens was ook bij de familie Koelemay niets bekend over Nederland, Texas en wat Trijn Koelemay
daar betekend had.
Ik ben van plan om te proberen het 100-jarig bestaan van Nederland, Texas ook hier in Nederland bekendheid te geven. Ik wil de Rienstra's en Koelemay's erbij betrekken. Ik heb in het verleden contact gehad met
de burgemeester van het Texaanse Nederland en met de Hollandse consul in Houston. Beiden vonden het
een schitterend idee. Het wordt nu tijd om het idee uit te
werken. Ik wil trouwens de burgemeester van
Parrega/Makkum/Wonseradeel en de commissaris van
de koningin in Friesland voorstellen ten tijde van de viering van het 100-jarig bestaan iets te organiseren in
Friesland, b.v. het aanknopen van een stedenband tussen Wonseradeel en Nederland Texas.

juni 1997, Wim Renooij
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Naschrift redactie

Pogingen om Gatze Rienstra in Makkum te plaatsen hebben tot dusver niets opgeleverd. In het Ald Makkum archief is niets over hem te
vinden, ook de wijkboeken vermelden geen Gatze Rienstra (maar dit
is niet verwonderlijk want zij beginnen ongeveer ten tijde van Gatze's
vertrek). Het blijft derhalve een raadsel waarom in het museumpje in
Nederland Texas, Makkum als plaats van afkomst wordt vermeld.

Renooij heeft duidelijk Parrega als geboorteplaats gevonden. Heeft
Rienstra vlak voor zijn vertrek nog in Makkum gewoond? Was Makkum de vertrekhaven (beurtdienst op Amsterdam) voor zijn afvaart
naar Amerika? of gebruikte hij gemakshalve de naam van de grotere
plaats. Bij gebrek aan de juiste datum hebben we ook het bewuste
krantenartikel uit de twintiger jaren over het bezoek dat een Rienstra
uit Amerika aan Friesland bracht nog niet gevonden.
Maar dat is slechts een kwestie van tijd en misschien brengt dat opheldering. Voorlopig houden we het er maar op dat de Parregaster
Gatze Rienstra de stad Nederland in Texas stichtte.

O. Gielstra. st. Ald Makkum, 1997
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