Lourens huwt in 1916 met Myra Cooke, eveneens van Hollandse
afkomst. Na de verkoop van zijn graanbedrijf (in 1938) aan zijn broer
Maarten vertrekt het gezin naar Shreveport (Louisiana), waar een groot¬
handel in radio-onderdelen wordt geopend. Een zaak, die is voortgezet
door James, de oudste van de drie zonen. Lourens overlijdt 21 augustus
1958.
Koelemay - vrij
In Nederland - in 2000 uitgegroeid tot een stadje met ongeveer 17.000
inwoners - komt de naam Koelemay niet meer voor. De enige afstammeling
van deze van oorsprong West-Friese familie die er nog woont is
Jan Gatzes Rienstra, een kleinzoon van Gatze en Trijntje.
De naam Koelemaij is nog wel zichtbaar op de Oak Bluff begraafplaats in
Port Neches. Daar liggen de graven van vader Maarten (overleden
22 april 1915), van moeder Antje (overleden 21 november 1923),
van Gatze, van Trijntje en vele anderen. Het kerkhof ligt op het terrein
van de voormalige farm van Will Block sr., vlak bij het huis, waarin hij en
zijn vrouw Dieuwertje woonden. Hij schonk de grond in 1917 aan de
gemeenschap om als begraafplaats in te richten.
De Koelemaij's en de Rienstra's hebben altijd functies in het openbare
leven in Nederland vervuld en tot op de dag van vandaag worden beide
families beschouwd als een soort plaatselijke adel.
Amersfoort, najaar 2000
Verantwoording
Nederland bezit een zeer actieve Historical Society. Rond het 50-jarig bestaan van het stadje is men
begonnen om de eerste immigranten en hun nakomelingen te vragen hun herinneringen over hun jeugd
m Nederland en over hun familie op schrift te stellen, In 1973, toen Nederland 75 jaar bestond, is een boek¬
je over de oude en recente geschiedenis uitgegeven: in 1986 verscheen een herziene uitgave
Will T. Block, de zoon uit het tweede huwelijk van Will Block, de weduwnaar van Dieuwertje Koelemaij,
is historicus met speciale belangstelling voor de Hollandse kolonisatie van zuid-oost Texas. Hij heeft hier¬
over veel gepubliceerd. Ook op internet (www.wtblock.com/wtblockjr).
In het kader van Simmer 2000 heeft het Rijksarchief in Leeuwarden het thema emigratie uitgewerkt,
met het verhaal van Gatze Rienstra als leidraad. Internet: www.gco.nl/emigratie/index.htm.

