
 

 

 

FAN EIGEN HIEM  

Uit de reacties van de afgelopen 
weken hebben we weer kunnen 
merken dat dit periodiek Ald 
Barradiel bij u in de smaak valt. De 
oproep om kopij aan te leveren 
heeft ook succes gehad. Ons lid 
Klaas Oosterbaan heeft de redactie 
een aantal plakboeken aangereikt 
waarin zijn vader het boerenleven 
tussen 1901 en 1921 op de 
boerderij ‘Noorderhoeve’ aan de 
Hoarnestreek beschrijft. De tekst is 
te veel voor één nummer van Ald 
Barradiel, dus dat wordt een 
vervolg serie. Deze keer een artikel 
over ‘âld nijs’ van Klaas Tjipkes 
Hibma (1909-1993), ontvangen van 
Harm Zaagsma.  

BESTUURLIJK 

Op 23 november jl. heeft de heer 
Veldman uit Franeker een lezing 
gehouden over scheepswerven en 
hellingen in Franeker. Het was een 
zeer geslaagde avond met ruim 50 
leden en belangstellenden in de 
zaal. Op de oproep in verband met 
de automatisch incasso is behoorlijk 
gereageerd. De penningmeester 
heeft veel machtigingskaarten 
ontvangen. Dank voor uw bijdrage 
in deze.  

AANWINSTEN 

De verenging heeft van de volgende 
zaken het origineel of een kopie 
ontvangen: 
 Correspondentie omtrent de 

oorlogsgraven Pietersbierum van de 
heer C.C. Zaagsma te Sexbierum 

 Acht foto’s met betrekking tot de 
haringvisserij uit het familiearchief 
Wietsma 

 Documentatie en foto’s van de heer 
K. Oosterbaan om kopieën van te 
maken 

 Fotoboekwerkje met foto’s en 
beschrijvingen Minnertsga (auteur 
wijlen G. Vogel) Dooitze Zwart 

 Boek Ondernemersverenging 1954-
2004 Minnertsga, Dooitze Zwart 

 Drie zeedijk foto’s van Cor van der 
Laan uit Minnertsga  

 
Hartelijk dank daarvoor. 

 

 

 

 

 

LEZING BEAN BILKER 

Noteer alvast in uw agenda de 
lezing op 8 februari 2008 van 
burgemeester Bean Bilker van de 
gemeente Kollumerland. Hij zal een 
lezing houden over ds. Zelle die na 
zijn emirtaat weer in zijn 
geboorteplaats Leeuwarden kwam 
wonen. Hij was familie van Mata 
Hari en bijna net zo excentriek. In 
Friesland zijn heel wat verhalen 
over hem in omloop. 
Hij werd nogal eens gevraagd door 
jongelingsverenigingen om een 
toespraak te houden. Hij vroeg dan 
wel eens of het pleisterwerk in de 
zaal wel goed zat. Dit in verband 
met de capaciteit van zijn 
stemgeluid.  

NAMEN VIJF DAMES 

In de vorige Ald Barradiel stond op 
de voorkant een foto met vijf 
dames. De redactie vroeg daarbij 
om de juiste namen. Onze 
‘speurneus’ uit Sexbierum, Harm 
Zaagsma, wist de namen te 
achterhalen. Dit zijn de namen van 
links naar rechts: Anna Postma-
Wielenga (Canada d/v Jannigje  

 

 

 

Wielenga-Goodijk), Pietje 
Posthuma-Scheltema (vrouw van S. 
Posthuma postkantoorhouder en 
fotograaf Sexbierum), Maaike 
Bijlsma-Sijbesma (1883-1962) 
vrouw van Johannes Bijlsma, 
gardenier, Jannigje Wielenga-
Goodijk (1881-1960) vrouw van Jan 
Bieuwes Wielenga, Aafke van der 
Meulen-Wielenga, dochter van 
Jannigje wielenga-Goodijk. De zoon 
van Jannigje Wielenga en de 
dochter van Maaike Bijlsma waren 
getrouwd. Jippe en Pietsje 
Wielenga-Bijlsma. 

LEDENNIEUWS 

NIEUWE LEDEN 

 S. Meijer, Zevenhuizen 2, 
Franeker 

 A. Ykema, De Tsjerke-ekers 
17, 8855 GA Sexbierum 

 A. De Vries, Ds. M. Mooystrjitte 
24, 9078 VX Oudebildtzijl 

ADRESWIJZIGING  
 L. Annema, Netarisappel 41, 

9076 LG St. Annaparochie 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

 Mevr. Binnema, Minnertsga 
 D. Postma, Tzummarum 

âld Barradiel 
Oudheidkundige Vereniging Barradeel 

Jaargang 5 |december 2007 

Deze foto is op gemaal Roptazijl gemaakt. Of er nu stekelbaarsjes of ansjovis in de kist 
zit, is niet bekend. Van links naar rechts: man in uniform is sluiswachter Koster, Rients 
Wietsma, Doede Palma, J. Wietsma, Lammert Palma, Joh. Wietsma, Fedde Dijkstra en 
vooraan Pieter Hoekstra. 



EERSTE GROTE HOEVEEL 

AARDAPPELEN GEOOGST TUSSEN 

TZUMMARUM EN FIRDGUM 

Nadat Jhr. Vegelin te Joure de 
aardappel in 1736 of 1737 in 
Friesland had gebracht en op 
Herema-state gepoot, zond hij er 
eenige van, aan Grietman van 
Haren te Sint Anna, tot wier de 
botanicus David Meese in 
betrekking stond. Deze teelde het 
nieuwe gewas op van Haren's 
buiten en gaf een gedeelte van de 
vrucht mee aan Herman Knoop, 
hotulanus van princes Maria Louisa. 
Knoop bevorderde de planting en 
bezorgde 13 december 1742 het 
eerst de aardappelen op de tafel 
der vorstin, toen prins Willem IV 
met gemalin er spijsde. Het duurde 
nog geruime tijd eer de vrucht 
algemeen werd. Tusschen 
Tjummarum en Firdgum is het eerst 
een stuk land ermee bepoot. In 
1771 ging het eerste met 
aardappels bevrachte schip 
(schipper Johan Pieters van Frane-
ker) naar Amsterdam. In 1773 werd 
te Amsterdam de eerste keur 
uitgevaardigd over de 
aardappelmarkt. 

Bron: Leeuwarder Courant 31 
december 1742  

“ALD NIJS" FAN KLAAS TJIPKES 

HIBMA (1909 -1993) 

Bij het nalezen van het stukje over 
het "stationskoffiehuis" merkten we 
dat we een aantal bewoners 
vergeten waren. Want in de 
dertiger jaren was Klaas Klazes de 
Boer nog eigenaar van het café. Het 
café was op zichzelf niet veel meer, 
maar was nog wel in gebruik. En 
Klaas gebruikte de andere ruimte 
voor de handel. 'De tap wie deis 
iepen, mar sneins ticht'.   

 

Klaas Klazes de Boer, koopman te 
Sexbierum 

In hetzelfde pand was nog een 
tweede woonhuis waar de zoon van 
Klaas en Anna zijn gezin woonde. 
Na de oorlog was het pand van de 
familie Piet Bierema die daar ook 
mooi de ruimte had voor zijn vee. 
Toen de familie Bierema omstreeks 
1955 naar Terschelling verhuisde, 
werd het verkocht aan de familie G. 
Norder uit Oosterbierum. Dat ‘wiene 
ek komelkers’. Hidde, de zoon van 
Gerrit en Fim Norder, heeft er een 
aantal jaren gewoond, daarna 
verhuurde hij pand aan Johannes 
Post die daar zijn paarden voor de 
voermanderij mooi in kon houden. 
Johannes betaalde Gerrit de huur 
die afgesproken was, maar hij 
moest dan wel voor Gerrit zijn 
jongvee zorgen. Maar dat heeft niet 
zolang geduurd, want er kwam 
onenigheid uit voort zodat de 
kantonrechter er op het laatst aan 
te pas kwam. Maar toen was het 
met het café ook gauw gedaan. De 
laatste jaren werd er trouwens toch 
al niet meer getapt. Het hele spul 
raakte in groot verval. Onderhoud 
werd er niet meer gepleegd en als 
een pand dan ook nog leeg staat 
dan is het snel een aanfluiting.  

Jensma die in die tijd zijn groeiend 
garagebedrijf in het aan de 
overkant liggend "Brussel" had kon 
wel wat parkeerruimte gebruiken 
voor zijn tweedehands auto's. Hij 
kocht het voormalig 
"Stationskoffiehuis" waarna het 
tegen de vlakte ging. Er zijn nog 
geruchten geweest over 
nieuwbouw, maar het bleef 
parkeerplaats op de puinhopen van 
"it alde stee" wat voor 
omwonenden wel eens een doorn in 
het oog was. Maar gelukkig is de 
oude kastanje boom gespaard 
gebleven en garage Norder is 
vanuit het noorden nu goed te zien. 
Men is nu al jaren doende om de 
ondergrond van het 
Frjentsjerterrein schoon te krijgen. 
Maar wij zien er anders niks van 
dan dat de boel verzakt. En die 
pomphokken zijn ook niet zo mooi 
om naar te kijken. ‘It wurd milieu 
klinkt net ûnaardich, mar de 
neiklank klinkt as miljoenen’.  

K.H. 30 augustus 1991 

Naschrift redactie: Het artikel is 
door de redactie tekstueel hier en 
daar aangepast maar er niet 
getornd aan de schrijfstijl.  

HET BOERENLEVEN OP DE 

‘NOORDERHOEVE’ VAN 1901 TOT 

1921 

Doeke Klazes Oosterbaan heeft in 
een plakboek het boerenleven op 
de ‘Noorderhoeve’ beschreven van 
1901-1921 waarop zijn ouders met 
de kinderen hebben gewoont. Het 
eerste gedeelte is een algemene 
beschijving van de boerderij, 
inrichting van de gebouwen en erf 
en tuin. De Noorderhoeve lag ten 
zuiden van de Hoarnestreek tussen 
de Groene laan en de weg naar 
Firdgum. Hieronder het het eerste 
deel uit het plakboek. 

 

Doeke Klazes Oosterbaan ( 1905 -1989) 

De state en landen ‘De Noorder 
Hoeve, gelegen aan de 
Hoarnestreek onder Tzummarum, 
bestond in de jaren 1901-1921, 
waarover deze beschrijving gaat, 
uit een bedrijfsgebouw van het 
Friese type voor het gemengd 
bedrijf op de klei en een 
aangebouwde woning van het zgn. 
dwarshuis-type en verder de 
daarom heen gelegen landerijen, 
gedeeltelijk onder Firdgum gelegen.  

In deze boerderij werd schrijver 
deze in het jaar 1905 geboren. En 
behoorden verder toe een zgn. 
‘lytshuis’, een houten hok in de 
‘finne’ en vier arbeiderswoningen. 
Tot de gebouwen zou ook nog min 
of meer gerekend kunnen worden 
de zgn. stookpot op het erf. Dan 
was er achter het erf de zgn. 
‘hynstejister, een afgeschutte open 
ruimte waar de paarden in de 
zomer verbleven en met rode 
klaver werden gevoed. Bij het erf 
verder twee zgn. ‘dongstealen’ voor 
de opslag van de stalmest. Achter 
het huis ’lytshuis’ was gelegenheid 
voor opslag van afvalhout en een 
hoop dekstro.  



De huizinge was gebouwd in de 60-
er jaren van de vorige eeuw (Red.: 
19de eeuw) waarschijnlijk op een 
voor die tijd onbebouwd perceel 
grond. Dat nieuwe gebouw zal 
hebben gediend als plaatsvervanger 
van een vlak erbij gelegen oude 
boerderij van het kop-hals-romp 
type, waar de schuur werd 
afgebroken en hals en kop bleven 
staan om verder te dienen als 
woning voor twee 
landarbeidersgezinnen. Deze oude 
boerderij schijnt vroeger de naam 
te hebben gehad van ‘Pollepleats’ 
en was inderdaad op een hoogte 
gebouwd. Bij deze beide woningen 
werd een flinke oppervlakte 
tuingrond gebruikt. Een deel van de 
voormalige gracht om deze 
vroegere boerderij was nog 
aanwezig. De oude ‘foarein’ is na 
1922 afgebroken om plaats te 
maken, na slechting van de hoogte, 
voor een geheel nieuw boerderijtje. 
De toenmalige eigenaar van de 
‘Noorder-hoeve’, de heer Willem 
Koning moet haast wel een voor 
zijn tijd zeer vooruitstrevend man 
zijn geweest met de wil nieuwe 
ideeën in het landbouwbedrijf ook 
inderdaad in de praktijk te brengen. 
De schuur was wel van het gewone 
Friese type, maar was extra sterk 
gebouwd, doordat op het gewone 
grote bintwerk een kleiner was 
aangebracht. Ook de indeling was 
in grote lijnen de Friese, maar 
daarin  waren enkele wijzigingen 
aangebracht. Zo was het 
‘skuorgongkje’, de verbinding van 
stal en schuur, dat vanouds zich 
bevond tussen de paardestal en de 
achtermuur, nu geplaatst tussen 
paardestal en het eerste graanvak. 
Daar voor het [..] bestemd voor 
stro meestal via de zolder van dit 
gangetje uit het dorshuis naar de 
stalzolder werd gebracht was deze 
meer naar het midden gesitueerde 
toegang veel praktischer. In het 
verlengde van het normale ‘striefek’ 
was met de deur naar de schuur 
een kafhok aangebracht. In het 
eerste graanvak was, zoals pas 
later ook veel in andere boerderijen 
werd gedaan, toen al een zolder op 
een paar meter hoogte 
aangebracht. De eronder gelgen 
ruimte werd gebruikt voor opslag 
van voerbieten en had een deur 
naar de koestal. Tegen de stalmuur 
van dit hok was een stelling 
gebouwd, waar de lijnkoekkisten 
een plaats konden vinden. Dan was 
in het middelste vak tegen de 
stalmuren een turfhok gemaakt,  

zodat het vrouwvolk 
niet meer altijd naar 
de zolder hoefde om 
brandstof te halen. In 
de stal waren in de 
schuurruimte een 
paar halfronde nissen  
uitgebouwd waar 
houten kuipen met 
kalverdrinken of meel 
in konden worden 
geplaatst, zodat ze op 
de stalvloer niet in de 
weg stonden, het was 
een efficiënte 
uitvoering van de 
werkzaamheden 
betreft, haast aan alles gedacht. 

Bij het bouwen van de boerderij, 
vond de zuivelbereiding nog op het 
bedrijf plaats. Ook hieraan was een 
modern tintje gegeven. Het paard 
liep voor de karnmolen in een zich 
in het ‘boppeein’ van de schuur 
bevindende en daarvan afgesloten 
ruimte, die zowel een deur naar 
binnen had als naar buiten had. De 
vrij grote ‘molkenkelder’ had 
ontluchtingskokers door de zolder, 
met daarop op de zolder 
verplaatsbare kappen. Dit 
onderdeel van de boerderij was in 
mijn tijd niet meer in gebruik. In 
tegenstelling tot haast alle andere, 
had deze schuur op het vooreinde 
een met hout beschoten dak. Dit 
bleek later geen succes. Men kreeg 
te veel last van condensatievocht. 
Ook was niet meer aanwezig een 
overkapping van de mesthoop, die 
naar ik wel eens heb horen 
beweren, in het begin had dienst 
gedaan, om stalmest tegen 
inregenen te behouden. Dit 
experiment scheen niet aan de 
verwachtingen te hebben voldaan. 
De eerste eigenaar moet wel een 
grot liefhebber van boom-  
struikgewas zijn geweest. 

Naar men beweerde, moet 
oorspronkelijk erf en tuin met een 
meer dan gewone hoeveelheid 
bomen, struiken en heesters 
beplant zijn geweest. Hiervan was 
in mijn jeugd nog een behoorlijk 
aantal aanwezig. Ook in de wallen 
van de bouwlandpercelen groeide 
meer struikgewas dan normaal in 
deze steek het geval is. Rond het 
woongedeelte van de boerderij was 
een siertuin aangelegd van het 
destijds moderne zgn. [..]-model. 
Rondom hiervan een afgesloten 
gracht. Aan de oostzijde van de 
schuur was een deel van de grond 
beplant met bessenstruiken en  

 

frambozen en een enkele 
vruchtboom, waaronder twee grote 
notebomen en een 
hazelnootboompje. Verder was daar 
een vrij grote groentetuin aanwezig 
en een gedeelte begroeid met gras 
en in de zomer veel gebruikt als 
plaats voor de zgn. ‘piekestjelpen’, 
voor het opfokken van de kuikens. 

(Wordt vervolgd) 

 

De locatie Noorderhoeve, midden op 
kaartje 

STAMBOEKSTIER VAN DE 

NOORDERHOEVE 

In het artikel over de Noorderhoeve 
refereerd Doeke Klazes aan de 
vorige eigenaar van de boerderij, 
Willem Koning. In 1898 bood deze 
boer in een advertentie zijn 
stamboekstier aan ter dekking.  

 



MINNERTSGAASTER 

ZUIDERMIEDPOLDER 

Waren er vroeger een groot aantal 
waterschappen, tegenwoordig is er 
nog maar één.  

De omgeving van Minnertsga telde 
vroeger ook een aantal. Het 
waterschap de “Minnertsgaaster 
Zuidermiedpolder” was daar één 
van. Dit waterschap beheerste 
globaal het gebied dat ligt tussen 
de Tilledyk, de hoofdweg richting 
Firdgum, de weg naar Ried en via 
het water de Ried weer terug naar 
de Tilledyk. Boeren waren vroeger 
veelal aangewezen op vervoer over 
water, van elke grote boerderij liep 
dan ook wel een opvaart naar ‘t 
Wijd, het Oude Meer of de Ried.  

Omdat veel wegen nog onverhard 
waren, die in de herfst vrijwel 
onbegaanbaar waren geworden 
door regenval, werd het wenselijk 
om met elkaar wat aan de 
beheersbaarheid van de 
infrastructuur te doen. Voor deze 
cultuurverbetering was het 
noodzakelijk dat aan de 
waterwegen en waterstand in de 
boezem van het waterschap werden 
onderhouden. Om tot 
beheersbaarheid en inpoldering van 
landerijen te komen in dit laag 
gelegen gebied, werd op initiatief 
van notaris Isaäk Telting van 
Franeker in 1836 namens de 
eigenaren van de verschillende 
landerijen een verzoek daartoe 
gedaan aan de grietman van 
Barradeel. De allereerste 
vergadering van het waterschap 
werd gehouden op 22 november 
1836 in ‘t Wapen van Friesland 
onder leiding van de heer Donia-
Alta, gemeentesecretaris van 
Barradeel. Deze herberg heeft 
gestaan op de plaats waar nu café-
snackbar ‘t Centrum staat, het pand 
waarin eertijds de familie 
Schotanus een kleermakerij en 
winkel had. In deze herberg werden 
ook de raadsvergaderingen 
gehouden. 

Op de vergadering van 22 
november werd tot stichting van de 
inpoldering overgegaan nadat de 
heer Donia-Alta hoofdelijk had 
gevraagd aan al de aanwezigen wie 
er tegen de oprichting waren. Een 
viertal gaven te kennen er tegen te 
zijn. 

Het rekwest werd opgemaakt door 
notaris Telting en werd mede 
ondertekend door C. J. Tjessinga, 
C. Wetterauw, douairière Collot d’ 
Escury en F. Pieters-wed. Cats. Het 
fundamentele reglement werd 
opgesteld en omvatte onder meer 
de bepaling om te komen tot het 
stichten van een molen, het graven 
van tochtsloten, het maken van 
dammen en het aanleggen en 
bouwen van pompen. 

De waterschapsmolen kwam er 
kennelijk al snel want in deze 
molen stond het jaartal 1837 
vermeld. Elke eigenaar van 
landerijen mocht zoveel stemmen 
uitbrengen naar gelang hij bunders 
land had in de polder en het 
bemalinggeld werd gesteld op 
Fl. 2,20 per bunder land. De polder 
had 525 percelen land en bracht 
totaal aan maalgeld per jaar 
Fl. 742,13 op. 

Doormiddel van het klokklippen 
werd men, zo had men besloten, 
voortaan op de hoogte gesteld van 
de vergaderingen van het 
waterschap. In de loop der tijd 
werden er een aantal al bestaande 
kleine molens overgenomen door 
het schap. De verharding van de 
Tilledyk, die toen de Boslaan werd 
genoemt, is pas na 1913 
gerealiseerd en is zeker mede op 
voorstel van het waterschap  
gedaan. Ook het andere waterschap 
‘De Twee Wegen’  grenzend aan de 
andere kant van de Tilledyk zal 
haar belangen daarbij hebben 
gehad, want voordat men tot 
aanbesteding van deze 1425 meter 
lange verharding overging had men 
de commissie “de Boslaan” in het 
leven geroepen waarin ook een 
afvaardiging van de gemeente 
zitting had. 

Het allereerste bestuur van het 
waterschap, welke toen nog niet 
officieel de naam Minnertsgaaster 
Zuidermiedpolder werd genoemd, 
bestond uit de koopman C. J. 
Tjessinga, Klaas Sipma, Steven 
Feenstra en Paulus Anema, allemaal 
landbouwers. Als boekhouder werd 
de heer Casper Klases Wetterau 
aangesteld, hij had verschillende 
stukken land in eigendom. 
Wetterau was een graag geziene 
man in het dorp, hij was hoofd van 
de school, koster en organist in de 
grote kerk en had voor die tijd een 
goed inkomen. De man had een 
leuk eigenvermogen in loop der tijd 

opgebouwd, waardoor velen van de 
Minnertsgaaster bevolking een 
beroep op hem deden om hen geld 
te lenen voor een investering of om 
kinderen te laten leren. De 
‘Stichting tot inpoldering’ werd in 
1916 officieel het volwaardig 
waterschap Minnertsgaaster 
Zuidermiedpolder, nadat 
Gedeputeerde Staten van Friesland 
in oktober 1915 een voorlopig 
bestuur had samengesteld 
bestaande uit de heren R.D. 
Jensma, T. Schat, T.W. Wassenaar 
en S.K. Dijkstra, allemaal te 
Minnertsga en K. Anema van 
Leeuwarden.  

Op 8 maart 1917 werd het 
definitieve bestuur gekozen, de 
heer G. Wassenaar werd benoemd 
tot voorzitter, andere bestuursleden 
werden J. Wijngaarden, Klaas 
Tilstra, beide van Minnertsga, H. 
Visser van Ried en K. Van der Weg 
van Firgum. De heer K. Van der 
Weide werd benoemd als 
secretaris-ontvanger van het 
waterschap. 

Het waterschap “De Twee Wegen” 
grenzend aan de zuidermiedpolder 
benoemd in zijn vergadering van 26 
februari 1938 ook de heer van der 
Weide als secretaris-ontvanger. Hij 
functioneert daarmee in beide 
waterschappen wat eigenlijk niet zo 
verwonderlijk is als wel lijkt. Hij 
was in die tijd kassier van de 
Coöperatieve Boerenleenbank en 
had daarmee voldoende kennis om 
als ontvanger van beide schappen 
op te treden. 

Bij de oprichting in 1916 waren er 
36 ingelanden, maar door afbreking 
van verschillende boerderijen en de 
opkomst van de gardenieren waren 
er in 1937al 98 ingelanden. Het 
honderdjarig bestaan van het 
waterschap werd gevierd op 25 mei 
1937 in de keurig versierde zaal 
van café van Thijs van der Leij, op 
de hoek Meinardswei- Stationswei. 
Het toenmalige bestuur bestond uit 
de heren Klaas Tilstra als voorzitter, 
Joh. De With, S. Miedema, W. 
Wassenaar en I. Westra. En van der 
Weide was nog steeds secretaris-
ontvanger. Twee oud-
bestuursleden, de heren R. Okkinga 
en H. Visser complimenteerden het 
bestuur met het honderdjarig 
bestaan. 

Boeken en administratieve 
gegevens waren niet meer voor 



handen vanaf de oprichting in 1837, 
wel had de heer Okkinga nog een 
oud reglement van de oprichting 
meegenomen naar deze feestelijke 
vergadering waar ook de molenaar 
Floris Visser aan mee deed, hij had 
nl. de hele dag de vlag in top op de 
molen. 

Het voorstel van het bestuur in de 
vergadering van 17 mei 1938 om 
de Miedlaan te verharden met 
sintels, werd zonder stemming 
algemeen aangenomen.  

G. Bouma 

 

WAT DE RAAD BESLOOT 

Sexbierum, 27 september 1928. De 
heer Tuinhof was met kennisgeving 
afwezig. 

In handen van B. en W. werd om 
advies gesteld een verzoek van het 
bestuur der bijzondere lagere 
school te Minnertsga om 
beschikbaarstelling van gelden voor 
de uitbreiding van de school aldaar 
en voor aankoop van nieuwe 
schoolmeubelen. Aan het bestuur 
der bijzondere lagere school te 
Sexbierum op Gereformeerden 
grondslag werden op diens verzoek 
de noodige gelden beschikbaar 
gesteld voor den aanleg van een 
speelplaats. Eveneens voor den 
aanleg van de gasverwarming in de 
bijzondere school te Oosterbierum 
werd op verzoek van het bestuur 
dier  school gunstig beschikt. Een 
verzoek van den heer B. 
Vliegenthart te Wijnaldum om 
beschikbaarstelling van gelden 
ingevolge art. 13 der Lager-
Onderwijswet 1920. werd in handen 
van B. en W. gesteld om advies. 

Een verzoek van de commissie van 
vakonderwijs van den Algemeenen 
Nederlandschen Politiebond te 
Hilversum om een subsidie uit de 

gemeentekas werd voor 
kennisgeving aangenomen, evenals 
het schrijven van B. en W. der 
gemeente Arnemuiden met verzoek 
om adhesie te betuigen aan het 
adres door den raad dier gemeente 
verzonden aan Z.E. den minister 
van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, aangaande de 
uitkeeringen ex. art. 104 der Lager-
Onderwijswet 1920. De verzoeken 
van het hoofdbestuur van het 
Friesch Volkssanatorium en de 
Provinciale Friesche Vereeniging Het 
Groene Kruis om voor 1929 een 
subsidie uit de gemeentekas te 
mogen ontvangen, zullen worden 
behandeld bij de begrooting voor 
het dienstjaar 1929, evenals een 
verzoek van de Coöp. Vereeniging 
„Electra", gevestigd te Sexbierum 
om een subsidie ten bedrage van 
Fl. 1000 voor het boekjaar 
1928/29. Aan mej. J.H. Camminga, 
onderwijzeres te Tzummarum werd 
op haar verzoek eervol ontslag als 
zoodanig verleend, ingaande op een 
nader door B. en W. te bepalen 
datum. Op een adres van de 
schippersvereeniging „Algemeen 
Schippersbelang" om a.: de brug 
aan den Cappelleweg over de 
Oosterbierumervaart te herstellen 
of weg te ruimen, b.: een 
wisserplaats in de 
Wijnaldumervaart aan te brengen 
en c.: die vaart bij de 
aschbergplaats te verbreeden, werd 
besloten: op de punten b en c 
afwijzend te beschikken en op het 
verzoek vermeld onder a 
adressante in overweging te geven 
een waterschap op te richten. 

De heer Oosterbaan wijst erop, dat 
de bedoelde brug noodzakelijk moet 
worden hersteld. Belanghebbenden 
hebben het geld al bij elkaar; maar 
het wacht nu op de  gemeente. De 
voorzitter zegt, dat het dezerzijds 
de bedoeling was er een 
waterschap van te maken. Maar dat 
moet van belanghebbenden 
uitgaan. Wordt de brug hersteld, en 
men maakt er geen waterschap 
van, dan krijgt men later weer 
kwesties over het onderhoud. De 
heer Oosterbaan dringt er op aan, 
dat de zaak van gemeentewege 
wordt aangemoedigd. 

 

 

 

BARRADIEL MEIINOAR IEN 

Het jaar 2007 is bijna verleden tijd 
en de gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar zijn dan 
geschiedenis geworden. ‘De tiid 
fjocht jo troch de hannen,. De 
veranderingen gaan in een razend 
snel tempo en voor dat je er erg in 
hebt ben je het vergeten. Maar als 
je dan weer eens een oude stoffige 
krant tevoorschijn haalt, dan komt 
het Och-heden-ja-gevoel weer 
boven en dan blijkt dat de 
herinneringen nog scherp zijn, 
maar . . . je moet even een zetje 
hebben. Ik heb de krant ‘Barradiel 
Meiinoar ien’ voor mij liggen. Dit 
was een krant die in eerste 
instantie door de Barradeelster 
middenstand in leven is geroepen 
als advertentieblad waarin ook de 
verslagen van de 
raadsvergaderingen in opgenomen 
werden. De krant die voor mij ligt is 
er één uit 1967, dus waag ik mij 
even veertig jaar terug in de tijd. 

Wat komen we dan tegen? Wel, op 
de voorpagina wordt verslag 
gedaan van het solistenconcours 
uitgeschreven door de sectie zang- 
en muziek van de Culturele Raad in 
Barradeel. Een hele namenlijst van 
mensen uit de dorpen van 
Barradeel vullen het verslag. De 
gemeenteraad vergaderde over o.a. 
een toeslag op een pensioen mevr. 
Wed. L. Bijlsma over 1996 dat 
conform het voorstel werd 
aangenomen. Verlenging 
ontruimingstermijn woning 
Pietersbierum, Hoarnstreek 4 dat 
ook aangenomen werd. De 
begroting 1967 werd ook 
behandeld. Het was weer gelukt 
een sluitende begroting op te 
stellen. Het hele verslag is te veel 
om hierin op te nemen, daarom een 
bloemlezing van de burgemeester 
die terug ziet op het jaar 1996. Het 
gaat goed in Barradeel. Het 
contigent woningwetwoningen was 
aanvankelijk 12, maar er zijn er dat 
jaar 34 gebouwd verdeeld over alle 
dorpen in de gemeente. Wegen in 
de gemeente zijn ook verbetert. 
Oosterbierum-Tzummarum was 
klaar. Met het traject 
Oosterbierum-Sexbierum  is een 
begin gemaakt en de omlegging 
van de weg Sexbierum-
Pietersbierum zou op korte termijn 
wordne aanbesteed. Het wachten 
was nog op de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten voor de 
wegverbetering Tzummarum-



Minnertsga. De Konkelswei te 
Oosterbierum was ook verbreed in 
verband met de toenemende 
tuinbouw. Als belangrijke 
industriële uitbreiding wordt 
genoemd de spuitbussenfabriek in 
Sexbierum. Het bedrijf groeide in 
anderhalf jaar tijd van 10 naar 30 
werknemers, maar met de 
uitbreiding werd verwacht dat dit 
wel 50 konden worden. In 
Oosterbierum was de patatfabriek 
van Fa. De Vries gereed voor 
productie. Ook de middenstand was 
niet achtergebleven. Minnertsga 
kreeg een nieuwe meubelzaak en 
een rijdende SRV-
zelfbedieningswinkel.  

 

Reclame uit de jaren ’60 van de vorige 
eeuw van Joris Driepinter 

In Tzummarum verbouwde Kasma 
en in Sexbierum Van der Wal en 
Scheepsma. De middenstand ging 
met de tijd mee, ondanks de 
bevolkingsachteruitgang, aldus de 
burgemeester. Talrijke andere 
zaken die het leefklimaat 
bevorderden waren: een nieuwe 
kleuterschool, een bushokje en een 
nieuwe voetbalvereniging in 
Minnertsga. Modernisering van het 
postkantoor in Sexbierum. 
Restauratie van de kerk in 
Tzummarum. Opening van de 
nieuwe bibliotheek in Sexbierum. 
Even verder in de krant lezen ik in 
het verslag van de jaarvergadering 
van de middenstandsvereniging 
Barradeel dat de maatschappelijk 
consulent de heer Hildebrand een 
lezing houdt over diezelfde 
ontwikkeling in de gemeente en had 
op verschillende punten kritiek. Ten 
aanzien van de industriële 
ontwikkeling zou volgens hem de 
vissershaven in Harlingen er wel 

komen, doch een industriehaven 
was niet geschikt vanwege te 
weinig diepgang. Eigenlijk zou je 
met zo’n man de zaak nog eens 
moeten evalueren. Verderop in de 
krant een artikel over de 
streekverbetering Barradeel waarbij 
in de tuinbouwvoorlichting de 
volgende onderwerpen worden 
belicht: mechanisatie bloembollen, 
witlof- en spruitkoolteelt, 
beregening van vollegrond 
groenteteelt. Bij s. Andringa in 
Oosterbierum wordt een 
demonstratie gehouden van 
mechanisch plukken van spruitkool. 
Op huishoudelijk gebied worden er 
kookcursussen in Minnertsga, 
Tzummarum, Oosterbierum en 
Sexbierum. En in Pietersbierum, 
Wijnaldum en Tzummarum worden 
cursussen Gasten ontvangen 
gehouden.  

 

Rond 1960 nog volop middenstand in 
Tzummarum 

De gezamenlijke SRV 
melkhandelaren bieden in een 
advertentie een grote fles Jus ‘d 
Orange aan voor 99 cent. Garage 
Dijkstra in Sexbierum heeft diverse 
occasions in de handel, Fa. Idzenga 
in Oosterbierum geeft in een 
advertentie aan: ‘U slaagt bij ons 
zeker’.  Anema in de E. 
Sijbesmastraat 13 in Tzummarum 
heeft een Singer naaimachine te 
koop voor fl. 25,00.  

Auke Hein Bootmsa in 
Oosterbierum hebben in maart 
1967 het zuivelhuis van Joh. 
Stellingwerf overgenomen. Bij A. Tj. 
Miedema aan de Tilledyk in 
Minnertsga zijn verse eieren te 
koop van vastzittende kippen. 
Slachtkippen moeten vroegtijdig 
besteld worden. Sûvelhûs fan Albert 
Dijkstra in Tzummarum heeft 
lekkere kaas te koop ‘bêste 
kofjemolke en farske bûter’. Bij 
Tjallingii en H. Postma in Sexbierum 
kun je toveren met het 
huishoudgeld. Dat kan als bij hen in 
de SPAR-winkel inkopen werden 
gedaan. Reitsma uit Minnertsga 
pakt het groots aan volgends de 
advertentie met Jaarbeursnieuws. 
GERO-arikelen, Brabantia, 
gasaanstekers etc.  

 

 

Voor de schoonmaak is er kaspapier 
en kastzeil, plakplastic en tafelzeil  
op voorraad. Slagerij Kees Adema 
in Tzummarum heeft alles vers uit 
eigen slagerij van vers geslacht 
vee. Bij Ruim in Oosterbierum 
konden de Oosterbierumers terecht 
voor koffiemolens, strijkijzers, 
stofzuigers, straal- en 
ventilatorkachels en mixers etc. 
Bouwe de With in Minnertsga 
verkocht transistor radio’s met twee 
golflengten en Fa. Houtsma in 
Sexbierum vroeg een flink meisje 
voor de winkel en de huishouding.  

Het bestuur 
wenst u 
prettige 

kerstdagen en 
een gezond 
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