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FAN EIGEN HIEM
Allemaal een gelukkig 2010 en veel
gezondheid toegewenst. De 8ste
jaargang van Ald Barradiel alweer;
waar blijft de tijd? Wij hebben
goede reacties ontvangen op het
decembernummer. Dank daarvoor
want dat schept moed om op deze
manier verder te gaan en u zo van
historische informatie te voorzien.
Met betrekking tot de foto op de
omslag van het decembernummer
hebben wij reacties gekregen. Lees
daarover
verder
in
deze
nieuwsbrief.

VERKOOP BOEK MIDDENSTAND
WIJNALDUM BOVEN VERWACHTING
De verkoop van de boeken over de
middenstand
en
andere
bedrijvigheid in de 20e eeuw in
Wijnaldum
verloopt
boven
verwachting.
Van
de
300
exemplaren hebben wij er ca. 225
verkocht. Geweldig! Dus . . . er zijn
nog exemplaren verkrijgbaar en
nog steeds voor de prijs van
€ 18,50.
Belangstelling?
Bellen met de secretaris: 0519241409 of een email sturen naar
gghbouma@hetnet.nl
Boeken zijn ook verkrijgbaar bij
Uiltsje Visser, Alde Leane 5,
Wijnaldum.

LEDENNIEUWS
Nieuwe aanmelding:
Ronald Dijkstra, F. Bolstraat 80,
8932 JR LEEUWARDEN
Adreswijziging:
W. de Vries, Noordersingel
8861 HL HARLINGEN

23,

LIEFDESVERDRIET ?
In de nacht van 15 op 16 november
1896 werd bij de hoofdmeester H.
Gerritsen in Oosterbierum een raam
ingegooid van de voorkamer. Bij
nadere inspectie bleek dat bij het
raam een stuk steen lag waar
waarschijnlijk
het
raam
mee
ingegooid was. Meester Gerritsen
heeft later aangifte gedaan van het
voorval. De 21-jarige E. van K. was
de dader en hij moest op 17

december van dat jaar voor de
rechtbank
in
Leeuwarden
verschijnen. Dus een maand later
dan dat hij zijn daad had gepleegd.
Wij kennen nu een vorm van „likop-stuk‟,
„snelrecht‟ en met de
afgelopen jaarwisseling heb ik
gehoord dat en zelfs in de grote
steden een „super snelrecht‟ was
ingevoerd.
Dat
betekende:
oudejaarsnacht
gepakt,
dan
zaterdag 2 januari voor de rechter.
In 1896 kon men kennelijk ook
snel. E. van K. verscheen niet op de
zitting en werd daarom bij verstek
terecht gesteld wegens vernieling.
Wat was nu de verklaring van
meester Gerritsen, of eigenlijk de
verklaring
van
zijn
dochter
Hendrina?
Wel
Hendrina
had
verklaard dat zij met haar zuster
naar haar slaapkamer was gegaan
en . . . toen zij de lamp uitdeden
hadden zij nog even naar buiten
gekeken. Zij zagen toen dat E. van
K. op het erf van de buurman was
en daar iets opraapte en daarmee
een gooiende beweging maakte
richting de woning van hun
ouderlijk huis. Onmiddellijk daarop
was er glasgerinkel te horen. De
veldwachter is er later bijgehaald
en hij heeft toen E. van K.
ondervraagt.
De
ondervraagde
bekende dat hij ‟s nacht om half
één het raam bij de meester had
ingegooid omdat hij wat te veel
drank op had.
De nacht van 15 op 16 november
was een zondagnacht. Gelet op de
leeftijd van E. van K. en dat dochter
Hendrina nog even uit het raam
keek toen zij de lamp had
uitgedaan,
dan
is
het
best
aannemelijk dat hier liefdesverdriet
in het spel was. Want voelde de
dochter dat er wat aan zat te
komen? Had zij de verkering
uitgemaakt? Maar wie was nu E.
van K.? De jongeman was toen 21
jaar, dus geboren ca. 1875. Even
zoeken in het digitale archief van
Tresoar met als resultaat dat het
hier naar alle waarschijnlijkheid om
ene Eise van Keimpema gaat die
mogelijk
liefdesverdriet
heeft
gehad. Hij werd voor zijn daad tot
drie
dagen
gevangenisstraf
veroordeeld.
Gerrit Bouma

Jaap (Jacob) Nouta, bakker in Oosterbierum
(heit van Reinder). Zie ook verderop: Boek
Oosterbierum.

FOTO OMSLAG DECEMBERNUMMER
Op de foto is gereageerd door
Wietse Leistra en Harm Zaagsma.
De foto is genomen in 1921 op de
Alde Buorren in Sexbierum. In de
deuropening (Buorren 22) staat Bet
Brandsma. Vrouw in deuropening:
nu huisnummer 22, Bet Brandsma.
Daarvoor
staat
Lieuwe-Jantsje
Brandsma-Plantinga met op de arm
zoon Johannes. Later de heit van:
Lieuwe, Pieter en Johannes die
vooral op de kaatsvelden bekend
werden. Vooral de jongste (“de
Brand”) werd internationaal bekend
en
had
speciale
karaktereigenschappen. Man naast
kar: gasfitter uit Tzummarum.
Midden:
Jan
Bloksma
uit
Sexbierum. Rechts met fiets: chefopzichter van gasfabriek. Jan en
Bonne Bloksma waren de zonen van
Watse,
de
stoker
van
de
boterfabriek. Hun zuster Heintje,
trouwde later met Jelle Zijlstra van
Oosterbierum (de latere ministerpresident).
Verder reageerde Harm Zaagsma
nog op de foto‟s i.v.m. het jubileum
van meester Hein Dokter.
Op de eerste foto staat links
vooraan
het
Pietersbierumer
muziekkorps,
“Vriendenkring”.
Omstreeks
1912
waren
de

muziekanten: Kees Palma, Ale
Dijkstra, Fedde Dijkstra, Kees Knoll,
Joh. Norder, Germ Dijkstra, Piet
Fennema, Klaas Visser, Hobbe
Dijkstra,
Petrus
Knoll,
Pieter
Folkers, Ate Bosma, Sjoerd Douma,
Kees Braam Durk Fennema, Jarig
Dijkstra en directeur Keuter van
Harlingen. De man met de zwarte
hoed, op beide foto‟s te zien, is vrij
zeker dominee Van Dobben, de
predikant van Pietersbierum.
Wietse en Harm, bedankt voor de
informatie.

BOEK OOSTERBIERUM
Om reden dat het boek over
Wijnaldum een groot succes is,
heeft
onze
secretaris
in
de
kerstvakantie
wat
speurwerk
gedaan naar de bedrijvigheid in
Oosterbierum in de 20e eeuw. Hij
heeft daar een inventariesatie van
gemaakt en dat is al een hele lijst
geworden. Om een boek over
Oosterbierum samen te stellen
hebben wij uw hulp nodig als
Oosterbierumer,
of
als
oudOosterbierumer
of
als
nazaatreleatie
van
deze
onderstaande ondernemers.
Wij zoeken levensverhalen en foto‟s
of familiedocumantatie. Kunt u ons
helpen, laat het dan even weten via
de telefoon of email (zie colofon).
Mensen die een bijdrage leveren
voor dit boek worden in een
naamlijst in het boek opgenomen.
Onderstaande lijst is zeker niet
compleet. Mist u namen? Laat het
ons alstublieft weten.
Bakkerij aan de St. Jorisstrjitte
Bakker Harmen Abma
Bakker Anne Kuzema
Bakkerij aan de Buorren
Bakker Ype Faber
Bakker Willem Offinga
Bakker Jan Offinga
Struiksma bakker (Buorren 2)
Bakkerij aan de Haerdawei
Bakker Jaap Nouta
Bakker Reinder Nouta
Bakkerij en herberg aan de
Keatsebuorren
Bakker- herbergier Pier Breimer
Bakker-herbergier Bernardus
Siegers Meina
Bakker Sieger Meina
F. Bleeker bakker en cafébedrijf
Herberg aan de @@@@@
Kastelein Speckman
Kapper en scheerwinkels aan de
Buorren
Jan Schepenaar
Klaas Nauta
Kruidenierswinkel aan de Buorren
Waling Oedses Tolsma

Marius Sijtsma
Kruideniers locatie
??
S. Visser VIVOkruidenier
D. de Jong
F. de Jong
kruidenier
A(be). Bonnema,
kruidenier
Gorter, T. wed.
Andringa, winkel
R. Nauta,
winkelier
G. Offinga
Sietse Bouma
Simon Bouma
SPAR-winkel
J. van der Zee, timmerman
Kruidenierswinkel aan de
J. van Keimpema timmerman
Keatsebuorren
K. van Keimpema, timmerman
Fa. Tjallingii SPAR-winkel
Tjipke Ruim
Slagerij aan de @@@@
Ruim‟s installatiebedrijf
Slager W. Hoekstra
Age Ruim, timmerbedrijf
Slager Jan Ourensma
A. Wijnja timmerbedrijf
Bote Ourensma
Fa. Idzenga en zn
Slager Sijbren Hoekstra
Douma‟s timmerfabriek
W. Banga, slager
Overige bedrijvigheid
Smederijen, wagenmakers en
J. Ypma‟s bloemenhandel en
rijwielhersteller
kwekerij
Wiebe Klases Wiersma Hoef- en
S. van der Meer
grofsmederij
U. Bakker, melktapper
Klaas Wiersma, smid
W. Schaap
Smid Wijbe Wiersma
Auke Hein Bootsma
P. Wiersma
Jan Buwalda, groenten- en
Sijtze Reinders Elzinga,
fruitwinkel
wagenmakerij
Fam. Fr. Idsinga
Roode, G. wagenmaker
Swart‟s reparatie-inrichting
Cornelis Statema
Patatfabriek Vriezo
Handelaren en vervoerders
ARAL BEZINESTATION
Winsemius, J. brandstofhandelaar
Huisschilders
Kunstmesthandel J. de Jong
H. Nauta, verver
R. en J. de Jong
Zee, J. van der, schilder
S.S. van der Veen
Douwe van Vaals
Veen, B. brandstofhandelaar
Anne Stellingwerf
S. Hoekstra, brandstofhandel
J. Akkerman, verver
D. en W. Cramer, schipper
Samme van Keimpema, verver
Posthumus, Joh. Vrachtrijder
Stellingwerf, Joh. Vrachtrijder
Gebroeders De Vries
D. de Vries, beurtschipper
Bauke Lodewijk, beurtdienst en
aardappelhandel
Schoenmakers
Reinder Nauta, schoenmaker
A. Dijkstra schoenreparatie
Manefacturen
J. Burggraaf
S.D. Scheepsma, kleeding en
stoffenhandel
Bank
Timmer- en
installatiebedrijven en
Colofon
aannemer
Ledenadministratie
: Gerrit Bouma (secretaris)
Tj. Van der Zee
Correspondentieadres
: Reiddomp 17, 9101 HJ DOKKUM
Beroepengids februari
Telefoon
: 0519-241409
1963
Email
: barradeel@oudbarradeel.nl
J. van der Zee
Website
: www.oudbarradeel.nl
aannemingsbedrijf
Timmerman Van der
Bankrekening RABO
: 32.55.38.271
Zee
Kamer
van
Koophandel
: 4000368
Bouwbedrijf J. van
der Zee

