
âld Barradiel   

 

 

 

 

Oudheidkundige Vereniging Barradeel 

Jaargang 8 |juni 2010 

 

FAN EIGEN HIEM 
 
In het maart-nummer was 
aangekondigd dat er vóór de zomer 
nog een Ald Barradiel bij u zou 
worden bezorgd. Wel nu, het kan 
nog net voor de zomer. De 
eerstvolgende zal naar verwachting 
halverwege september weer worden 
verzonden.  
 
BESTUURLIJK 

Op 9 april 2010 is de 
ledenvergadering gehouden in de 
Yeb Hettinga-skoalle in Firdgum. Als 
bestuur waren wij blij en verheugd 
dat er zoveel leden waren 
gekomen. Er moesten nog stoelen 
bijgezet worden. Die betrokkenheid 
doet ons goed. Het bestuur heeft 
verantwoording afgelegd van het 
verenigingsjaar 2009. Albert 
Boonstra heeft zoals gewoonlijk het 
jaarverslag voorgedragen dat 
hierbij staat afgedrukt. De 
penningmeester heeft 
verantwoording afgelegd van het 
financiële beheer dat door de 
kascommissie is gecontroleerd. Hij 
kreeg, op voorstel van de 
commissie, decharge van de 
vergadering. De vereniging staat er 
financieel goed voor met een 
vermogen van ruim € 9000. Na het 
officiële gedeelte is de film ‘Mei hân 
en siel’ vertoont. Prachtige beelden 
van het Friese boerenleven en van 
commentaar voorzien door Reinder 
Politiek. Wie belangstelling heeft 
voor deze DVD kan deze bestellen 
via de webside van AFRON 
www.afron.nl  
 
Dit winterseizoen was weer 
geslaagd. Wij gaan met volle 
energie daarom ook het volgende 
winterseizoen in.  
 
 

TOARNDERKE FISKJE 

Tot nu toe laat het warme weer het 
afweten; de wind zit voortdurend in 
de verkeerde hoek én het lijkt wel 
of die daar vastgevroren zit. Laten 
we hopen dat juni een warmer 
weertype met zich meebrengt.  
 
Ik kreeg ‘mooi weer gevoelens’ bij 
het doorbladeren van mijn 
verzameling dorpsgezichten. Op de 
foto zijn allemaal jonge hengelaars  

 
 
druk in de weer om ‘toarnderkes te 
fiskjen’. Stijf op de kant zitten ze 
met een stok-met-een-touwtje te 
wachten tot ze beet krijgen. Wat is 
dat prachtig, zo gewaagd op op de 
rand te zitten. Gelukkig was er een 
oudere persoon die een oogje in zeil 
hield. Of het wat ‘bite’ wilde spreekt 
niet uit de foto, maar in de regel 
was het met dit soort van 
activiteiten ‘dat het optimisme 
hoger stond dan het geduld bij de 
jeugd. Zelf ik dit dorpsbeeld met 
havenkom niet meer gekend. Net 
voordat ik het levenslicht zag is de 
havenkom gedempt. ‘Ús mem’ 
vertelde mij eens dat, toen ik mij 
aandiende,  dat de ziekenhuisauto 
(zo werd die toen genoemd) door 
het zand moest rijden om bij de 
woning te komen. Mijn ouders 
woonden toen aan de Meinardswei 
aan de noordkant van de kerk.  
 
In mijn geboortejaar werd de eerste 
file in Nederland ook een feit. Deze 
file stond op Eerste pinksterdag, 29 
mei, vlakbij Utrecht. Vele 
Nederlanders die toen in het bezit 
waren van een auto, waren het 
pinksterweekend er op uitgetrokken 
en dat kon de rotonde bij Utrecht 
niet aan. Mensen die niet in het 
bezit waren van zo’n prachtig 
vervoermiddel, genoten langs de 
kant van de weg van de lange rij 
auto’s.  
 

 
 
Enkele jaren later, toen wij groot 
genoeg waren om alleen de straat 
op te gaan, genoten wij ook van de 
auto’s. Dat waren de auto’s die bij 
ons door het dorp reden. Op 
zondagmiddag gingen wij 
gewapend met een schrift en een 
potlood naar de ‘buorren’ om daar 
kentekens van auto’s te noteren. 
Wij hadden net lezen en schrijven 
geleerd, dus een en ander moest 
ook in de praktijk worden gebracht. 
Maar ook het optimisme ging bij 
ons boven het geduld, want zoveel 
auto’s kwamen en toen nog niet 
door het dorp. 

GB 
 

JAARVERSLAG 2009-2010 

 
Algemeen: 
Er is in het seizoen 2009/2010 weer 
veel gebeurd. De bunker in de 
zeedijk bij Koehoal is gered van de 
sloop. Op donderdag 2 juli 2009 is 
het bouwwerk uit de tweede 
wereldoorlog door het wetterskip 
Fryslân overgedragen aan de 
stichting Bunker Koehoal. Hierin wil 
men een educatie- en 
documentatiecentrum huisvesten. 
 
In het afgelopen winterseizoen zijn 
er door onze vereniging weer 3 
gevarieerde leden-bijeenkomsten 
georganiseerd. En naast een nog 
steeds stijgend ledenaantal was er 
nog meer goed nieuws. 
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Na jaren van intensieve 
voorbereiding verscheen eind 2009 
het eerste deel van een serie 
boeken over de middenstand in 
Barradeel. 
 
Op zaterdag 7 november was de 
presentatie van het boek: 
“Wijnaldumer middenstand en 
andere bedrijvigheid in de 20e 
eeuw”. Hier was veel belangstelling 
voor. Er waren ongeveer 100 
mensen aanwezig in “de Bijekoer’ 
te Wijnaldum. Na een boeiende 
inleiding van Gerrit Bouma over het 
reilen en zeilen van de middenstand 
werd door auteur Uiltsje Visser het 
eerste boek overhandigd aan mw. 
Postma. Het tweede en derde 
exemplaar werden overhandigd aan 
respectievelijk R. van der Molen en 
Uiltsje Visser. De belangstelling 
voor het boek is groot. 
 
Vergaderingen: 
Het aantal bestuursvergaderingen 
bedroeg 5. Ook zijn we enkele 
keren bij elkaar geweest om de 
uitnodigingen voor de 
ledenbijeenkomsten en de “Ald 
Barradiel” klaar te maken voor het 
versturen per post. Van “Ald 
Barradiel” verschenen, inclusief het 
extra uitgebreide 
decembernummer, 6 exemplaren. 
 
Bijeenkomsten: 
Vrijdag 9 oktober 2009: 
Histoaryske sjongjûn fan âlde 
ferskes in dorpshuis “It Waed” te 
Sexbierum. 
 
Onder begeleiding van trekzakgroep 
“De Tobbedieven” werd een keur 
van oude Friese en Hollandse 
liedjes gezongen. Ook was er een 
optreden van het Bildts 
dubbelkwartet onder leiding van 
Durk de Vries. Thom Kuurstra als 
“Tjerk Hiddes de Vries” ging terug 
in de geschiedenis, belichte 
meerdere historische feiten en 
praatte tevens de bijpassende 
liedjes aan elkaar. De teksten van 
deze liedjes werden gepresenteerd 
op een groot scherm zodat alle 
aanwezigen mee konden zingen. De 
belangstelling was ongeveer 75 
personen. 
 
Vrijdag 15 januari 2010: Emigratie 
Barradeelsters naar Noord Amerika 
door J. Jongsma in 
gemeenschapshuis “Boppeslach” te 
Minnertsga. 
 
Het verhaal over de vele 
emigranten uit Barradeel naar 
Amerika. Tussen 1850 en 1940 zijn 
er ongeveer 1800 mensen 
weggetrokken. Maar ook in de 17e 
en 18e eeuw zijn er al Friezen 

geëmigreerd. Pieter Stuyvesant was 
er ook een van. Sommige 
gefortuneerde lieden zagen nieuwe 
kansen in dit verre land, maar veel 
gingen uit armoede deze uitdaging 
aan. Een bekende Barradeelster 
was ds. Ypma uit Minnertsga, welke 
in 1847 met een 80 volgelingen 
naar Amerika vertrok. Hij stichtte in 
de staat Michigan het dorp 
Vriesland. Jongsma heeft de laatste 
jaren, o.a. als reisleider, veel 
bezoek gebracht aan de 
Nederlandse nederzettingen in 
Amerika. Ook heeft hij hierover 
gepubliceerd in diverse kranten en 
tijdschriften. De belangstelling voor 
deze avond was groot: ongeveer 95 
personen. 
 
Vrijdag 19 februari 2010: Het 
verhaal over de varende 
monumentale tjalk “de Bruinvisch” 
door C. Dekker in dorpshuis “It 
Mienskar” te Oosterbierum. In 1902 
liep de Bruinvisch van stapel op de 
scheepswerf Welgelegen van de 
gebroeders Draaisma te Franeker. 
Het heeft tot in de zestiger jaren 
van de 20e eeuw  in de vrachtvaart 
dienst gedaan. Na vele eigenaren te 
hebben gehad kocht Cees Dekker in 
1972 deze tjalk. Het verkeerde in 
een slechte- en niet meer 
oorspronkelijke staat. Na veel 
onderzoek en restauratiewerk is het 
schip weer onder zeil gebracht. 
Sinds de tachtiger jaren verdient 
Dekker zijn brood met de zeilende 
passagiersvaart. Op deze avond 
was er behalve een stuk 
geschiedenis ook een demonstratie 
van oude door de werf gebruikte 
gereedschappen. Ponsen, 
breeuwhamers en klinknagels 
werden door Dekker aan het 
publiek getoond en 
gedemonstreerd. Het aantal 
bezoekers bedroeg ongeveer 85 
personen. 
 
Projecten: 
Na het boek over de middenstand 
van Wijnaldum is het ook de 
bedoeling dat van de dorpen 
Sexbierum en Pietersbierum, 
Oosterbierum, Tzummarum en 
Firdgum, en Minnertsga een 
dergelijk boek verschijnt. De 
voorbereiding van het boek over 
Oosterbierum is al in volle gang. Er 
is al veel informatie verzameld, 
maar er ontbreken ook nog veel 
gegevens. 
 
Besluit: 
Het bestuur kijkt met een goed 
gevoel terug op het afgelopen 
seizoen. De belangstelling voor 
de bijeenkomsten was groot, 
wat ons duidelijk maakt dat 
onderwerp en spreker (of 

muzikant) een goede keuze is 
geweest. Ook het enthousiasme 
van onze leden en andere 
belangstellenden, bij het 
verschijnen van het eerste eel van 
de serie boeken over de 
middenstand, stemt ons zeer 
tevreden. De voorbereidingen voor 
het volgende seizoen zijn reeds in 
gang gezet. Voor actuele informatie 
over de vereniging verwijs ik graag 
naar de website van de vereniging 
(www.oudbarradeel.nl). Hierop 
staat veel nieuws van de vereniging 
zelf, maar ook over de geschiedenis 
van de gemeente Barradeel en zijn 
dorpen. 
 
VRAAG VIA EMAIL 

Regelmatig komen er vragen 
binnen via het contactformulier op 
de webside van de vereniging. Deze 
keer één uit het buitenland.  
 

My partner Rebekah is reseraching 

her grandafather who was a 

member of the crew form the 

aircraft that crashed at Roptazijl on 

21st january 1943. I was wondering 

if you know of any photographs that 

may xist of the aircraft either from 

the mid 1960's when it was first 

found or from 1972 when part of 

the aircraft (wing) was recovered 

just off the coast at Roptazijl during 

a reclamation programme. 

 

Richard 

 
Als u hierop wilt reageren dan 
graag even een bericht naar de 
secretaris.  
 
Verder kregen wij nog een leuke 
reactie Marinus Gerardus Groen uit 
Rijskwijk: ‘Tijdens de hongerwinter 

als 12 jarige jongen  uit Rijswijk 

[ZH] uitgezonden naar Minnertsga 

aangekomen in het najaar 1944 in 

Tzummarum bij dominee van Veen 

afgehaald door Geertje Vis. Zij 

woonde met haar gezin in 

Minnertsga, Miedleane laatste huis 

rechts. Nog steeds hebben wij 

contact met Jaap en Geertje Vis 

welke nu in Joure wonen. Ik denk 

nog vaak aan die tijd, aldaar de 

bevrijding meegemaakt in 1945. 

 
  


