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FAN EIGEN HIEM
In deze Ald Barradiel haalt Thom
Kuurstra zijn herinnering op aan de
woonark van zijn ouders.
Gerrit
Herrema
haalde
wat
herinneringen op naar aanleiding
van de inventarisatie van de
middenstanders van Oosterbierum.
Beiden dank voor de inbreng. Wie
volgt?

NIJE PAKESIZZER HIE HAR PAKE

Us Yellina Gretha yn de widze wer’t har
pake yn 1955 al ynlein hat.

FUORT TE PAKKEN

BESTUURLIJK

Freedtemiddei hiene wy gearkomste
fan it Wurkferbân Krite- Lân en
Wetterskiedins
by
de
Fryske
Akademy.
Ik
siet
ûnder
de
gearkomste bot yn spanning om’t
ús âldste dochter op it punt stie út
te pakken. De moarns wie sy nei it
sikenhûs foar kontrôle mar it wie
better dat sy der doe bliuwde
seinen se dêr. Mar goed . . . .
salang der neat is kinne jo gewoan
trochgean, as net? Dus doe’t ik nei
de akademy wer thús wie, hurdt de
beamer,
laptop,
skerm
en
lûdsynstalaasje yn de hal sette en
noch in hapke bôle en dan de boel
yn de auto lade en dan . . . op nei
Minnertsgea foar de lêzing fan
Jongsma. Ik hie der sin oan en
Gelly soe ek mei, mar dat pakte
allegearre oars út.
Tweintich oer fiven belle de jongste
dochter: ‘heit, hat heit al wat
heart?’. Nee fanke, ik sit ek yn
spanning krektlyk as dy. Mar, it kin
fannacht wol hinne gean, sei ik. Mar
it kin fansels jûn ek wol barre, mar
sy kin der no ek wol yn hingje. Ja,
no mar efkes ôfwachtsje! De
tillefoan lei noch mar kwalik 10
minuten op de heak doe’t de âldste
dochter fanút it sikehûs belle: ‘heit
wy hawwe der krekt in famke by
krigen’. Dan giet it jo efkes dwars
troch alles hinne. Yn in omslach stie
‘huize Bouma’ op ‘e kop. Allegearre
tillefoanferkear en dochs ek de
foarsitter
mar
skilje
mei
de
meidieling: ik kom jûn net!
No, hy hat him der mei rêden en
dan mei sa’n protte minsken yn de
seal.
Wy
binne
de
jûns
fuortendaliks nei it sikenhûs west.
Dat is hjir út it Fûgelân wei mar in
kattestap.

Deze
maand
wordt
het
lidmaatschapgeld
automatisch
geïncasseerd van de leden die de
penningmeester daartoe hebben
gemachtigd. De andere leden die
geen automatisch incasso hebben
afgegeven en het lidmaatschap nóg
niet
hebben
betaald,
worden
verzocht dat z.s.m. te doen. Alvast
dank
aan
u
allen
voor
de
medewerking.

wol dat ‘de bakker’ der wie. Letter
gong hy foar om.
Jan Offinga, hie in transportfyts
mei foarop in grutte koer en in lyts
kuorke achterop. Hy rekke wat fan
syn klandyzje kwyt doe’t hy op in
simmer efkes, ûnder it suteljen
troch, yn sé ‘baaien’ gong en him
ôfdroege mei de doek dy’t oer de
bôle lei en dy ‘t dêrnei ek wer oer
de net ferpakte bôle kaam te lizzen.
Frans Bleeker wie ien fan de
bakkers dy ‘t by ús it measte
ferkocht want dy hearde by ús
tsjerke. Sa wie dat doe algemien
gebrûklik. Hy ferkocht doe ek wol
Tarvo, volkoren Zeeuwsbrood, mei
op de pûde in man mei in grutte
hoed. Wy fûnen it neat lekkerder as
it gewoane brúne bôle.
Heeft u ook herinneringen aan de
Oosterbierumer middenstand, laat
het even weten.

LEDENNIEUWS

WONINGNOOD NA DE OORLOG

Nieuwe aanmelding:
Mevr. N. de Vries, Hearewei 36,
8851 GC Tzummarum
Dhr. T. Miedema, Tilledyk 55, 9047
KH Minnertsga
Dhr. F. Zwart, Hoarnestreek 18,
8854 RP Oosterbierum

Mijn vader Jurjen Kuurstra was voor
de WO II al boekhouder bij de fa. R.
Westra in Sexbierum. Hij is geboren
in Harlingen en kreeg verkering met
Grietje Huisman uit Midlum. Na de
oorlog wilden zij graag trouwen en
zochten toen om een geschikte
woonruimte. Maar die woonruimte
was kort na de oorlog erg schaars.
Al wandelend op de zeedijk bij de
‘Stienenman’ zagen zij een woonark
te
koop
liggen
in
de
Bolswardervaart. Na enig beraad
hebben zij besloten de woonark te
kopen maar de ark was wel aan
onderhoud toe. Daarom is de ark
opgeknapt op de werf van Draaisma
in Franeker. Dat de woonark aan
onderhoud toe was bleek uit het feit
dat er hier en daar wel erg weinig
‘spikerhout’ aan zat. In die tijd
waren er nog veel waterwegen
rondom de dorpen. De woonark
kwam toen te liggen aan de laaden losplaats in Pietersbierum. In
1946 gingen zij trouwen en hebben
met veel plezier in de ark gewoond
totdat er in 1950 een huis kon
worden gebouwd aan de rand van
Sexbierum aan de R. Westrastrjitte
7. Maar inmiddels was hun eerste
zoon Thomas (1950) geboren en
dat ‘hiene se nea tocht’. Op de foto
is achter de woonark de boerderij te
zien van De Jong (later Yntema).

BEËINDIGING:
Mevr. Koppen-Lamp, Sexbierum

BOEK OOSTERBIERUM
Gerrit Herrema (1941) stuurde naar
aanleiding
van
de
lijst
met
ondernemers
uit
Oosterbierum,
enkele herinneringen in. Hij woonde
toen met zijn ouders Johannes en
Lourenske (Renske) aan de Sédyk 9
onder Oosterbierum.
Anne Kuzema wie in lyts mantsje
en dy hie yn ús eagen in hiele
grutte koer foarop syn transportfyts
en in kuorke achterop. Wy hienen
altyd in hûn, wol trije Selma’s yn ‘e
rin fan ‘e jierren, en dêr hie Kuzema
it net op stean. At de skuorredoar
dan ticht siet en de hûn yn ‘e
skuorre wie, kaam de lytse doar in
pear sintimeter iepen en Kuzema
rôp dan ‘folluk’ en dan sprong de
hûn healwei de doar op. Kûzema
koe dat ek wol litte want wy
hearden oan it oanslaan fan de hûn

Deze is in 1971 deels door brand
verwoest.

had ontstoken. Wat er allemaal is
gebeurd op die avond is niet precies
bekend, maar kennelijk is er
proces-verbaal
opgemaakt en de
kwestie
kwam
uiteindelijk voor
de rechter.
Venter

De woonark ‘Nea tocht’ BARR 3553

De witte huisjes werden bewoond
door de familie Dijkstra. De weg is
de westelijke ingang van het dorp
waar vlakbij het vroegere Hottingastate heeft gestaan. Deze woningen
en het water waarin de ark ligt,
hebben in 1967 plaats moeten
maken voor de aanleg van de
doorgaande weg om Pietersbierum
en Sexbierum. Van dit idyllische
woonplekje is weing meer terug te
vinden.
Thom Kuurstra
Naschrift redactie: In de nacht van 10 op
11 november 1971 is de boerderij,
waarover Thom schrijft,
in vlammen
opgegaan. De boerderij werd toen
bewoond
door
B.U
Yntema.
De
brandweer van Sexbierum en Minnertsga
hebben
de
bluswerkzaamheden
uitgevoerd. De brandweerlieden van
Sexbierum zijn tot vroeg in de morgen
aan het nablussen geweest. Op een kalf
na kon al het vee worden gered. De
schade werd geraamd op anderhalve
ton.

ONTMOETING IN DE STORM
Voor G.S. te Sexbierum bleek het
achteraf
geen
aangename
ontmoeting te zijn. S. was venter in
kruidenierswaren en bezocht zijn
klanten per paard en wagen. Op
een de stormachtige avond 5
januari 1937 stond de wagen van
deze Sexbierumer venter in de
berm van de openbare weg. Vlak bij
de wagen kwam door het slechte
weer een fietser ten val. S. liep
naar het ongeval toe en spark de
man aan. De fietser verklaarde dat
hij zich niet had bezeerd en stelde
hem voor als Looyenga en dat hij
sluiswachter was, maar tevens ook
onbezoldigd rijksveldwachter. Het
feit
dat
hij
onbezoldigd
rijksveldwachter was gaf hem
aanleiding om venter S. erop te
attenderen dat hij de achterlichten
en de voorlamp van de wagen niet

S. was
allerminst
voldaan over de
gang van zaken
tijdens
het
voorval.
Hij
ontkende dat de
voorlampen
uit
waren maar het
achterlicht
was
door de storm uitgewaaid. Dat licht
is onmiddellijk, nog in het bijzijn
van
de
onbezoldigd
rijksveldwachter, weer ontstoken.
De venter vond het overigens niet
nodig om op een stille achterweg en
bij zulk slecht weer als oorzaak,
voor zo’n kleinigheid bestraft te
worden. Het Openbaar Ministerie
meldde dat sluiswachters tevens
ook de taak van rijksveldwachter
hadden om het hen mogelijk te
maken dat zij bij overtredingen, die
hun functie raken, proces-verbaal
kunnen opmaken. Het was niet de
bedoeling dat deze mensen van
overtredingen als in dit geval, werk
van maakten. Rekeninghoudend
met de omstandigheden als deze,
eiste het OM 2x 50 cent boete. De
verdachte venter voelde zich zo
onschuldig dat hij de kantonrechter
met klem verzocht hem vrij te
spreken. Dat slaagde niet want de
overtreding stond immers vast. Die
2x 50 cent bleef staan waarna deze
Sexbierumer
venter
zeer
verontwaardig de rechtzaal verliet.

VERENIGING ‘OUD HARLINGEN’
Bij de boekpresentatie in Wijnaldum
waren een aantal bestuurders van
de
vereniging
Oud
Harlingen
aanwezig. Naar aanleiding daarvan
is
afgesproken
dat
beide
verenigingen elkaar op de hoogte
houden van de activiteiten. De
nieuwsbrieven
en
andere
periodieken worden met elkaar
uitgewisseld. Mogelijk dat beide
besturen elkaar binnenkort eens
een keer kunnen ontmoeten en van
gedachten kunnen wisselen.

OUDERWETSE WINTERS
In de ‘papieren’ nalatenschap van
Johan Vegelin van Claerbergen
(1690-1772) zijn ook een paar
zakboekjes bewaard gebleven. Van

dag
tot
dag,
maar
van
uiteenlopende jaren,
zijn kleine
aantekeningen bijgehouden over de
weersgesteldheid.
De winter van 1715/1716 wordt in
de boekjes omschreven als een
‘harde winter’. De winter 1715 heeft
waarschijnlijk indruk gemaakt op
Johan Vegelin omdat zijn vader dat
jaar was overleden aan een
galsteenoperatie. Een aantekening
in
zijn
boekje
brengt
die
gebeurtenis in herinnering en bij 9
december 1715 staat: ‘Storm uit
den NNW met hagel en sneeuw.
Gelukkig is het
‘s avonds wat
bedaard soodat de begraeffenis van
mijn z.vader dien avont nog
geschiedde. Werde op de Joure ter
kerke gebragt en ’s avonds om 10
uir na Akkrum in de kelder
bijgeset’.
14 december: begon met een harde
vorst; de schepen lagen vast en
men liep al veilig over de ijsvlakten;
de wind was sterk uit het oosten.
16 december: men reed overal
veilig met de ‘redens’ en zelfs de
schippers kwamen met de slee met
paard van Sneek af.
21 december: driegde het weer
eerst om te slaan. ’s Morgen dooide
het maar daarna werd het weer
helder en begon de vorst opnieuw.
Het bleef nadien kalm doorvriezen
‘meest altoos seer bequeam weder
voor reedrijders en sleedjagers,
weinig vorstig en bequam koud’. Zo
schreef Johan Vegelin.
Op 17 januari reed met paard en
slee onbeschroomd van Stavoren
naar Enkhuizen ‘t’ vroor ’s daegs
menschen en ’s nagts paerde ijs’.
24 januari was het volle maan en
het bleef maar koud. Zo ging dat
door tot de 28ste toen een flinke
sneeuwjacht ontstond uit het zuidzuid-westen. De 30ste januari was
het ‘admirabel fray weder, mild en
geen doy, nog wint’ maar de
volgende dag ging het weer
stormen en sneeuwen. Februari
bracht telkens ander weer, ‘seer
roesig, doyend, enigssints ontlaten
weer en den vijfden regent het den
geheelen dag, 9 en 10 vriest het
wat op, 11 doy en mild weer enz.
enz. tot de 29ste voeren de scheen
voor de eerste maal weder op
Leeuwarden’.
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