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 VAN DE RADACTIE 
 
Vorig jaar zijn de eerste twee uitgaven 
van de nieuwsbrief verschenen. Leden 
die niet op de bijeenkomsten komen, 
kunnen de nieuwsbrief aanvragen met 
een aan hen zelf gerichte gefrankeerde 
envelop. Van deze mogelijkheid hebben 
een aantal leden al gebruik gemaakt. 
De reacties op de nieuwsbrief zijn 
positief. We hopen dat ook deze 
nieuwsbrief weer aan uw wensen 
voldoet.  
 
Indien u zelf een oproep of een artikel 
wilt schrijven voor de nieuwsbrief, dan 
horen we dat graag. De redactie geeft 
u graag de ruimte.  
 
 
 LEDENNIEUWS 
 
Nieuw lid: Dhr. J.S. Groeneveld 
De Opfeart 1, 9047 KW Minnertsga 
 
 
 OPENING STATION 
 
Op vrijdag 5 december vorig jaar heeft 
de commissaris van de koningin, de 
heer Nijpels, het geheel gerastaureerde 
stationsgebouw van de NFLS 
ge(her)opend. Naast een delegatie van 
de gemeente Franekeradeel en andere 
genodigden waren er ook vele 
belangstellenden uit de omgeving 
hierbij aanwezig.  
 

 
De heer Nijpels inspecteerd bij aankomst de 
archivaris Wietse Leistra in conducteurs uniform. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 BOEK VERLOREN SPOREN 
 
Tijdens de opening van het 
stationsgebouw is het eerste 
exemplaar van het boek ‘Verloren 
sporen’ overhandigd aan commissaris 
Nijpels.  
 
Het boek, geschreven door 
Wietse Hoekstra uit Minnertsga, 
bevat ruim 70 foto’s van oude 
stations en oud meterieel van 
de NFLS. Het wordt goed 
verkocht en het is een opsteker 
voor de vereniging.  
 
Het boek is te koop voor € 12. 
 

 
Het ‘korps’ zorgde nog één keer voor een 
muzikaleomlijsting. 

     
         CONCORDIA 
 
De muziekvereniging Concordia is vorig 
jaar door gebrek aan leden op 
geheven. Maar speciaal voor de 
opening van het stationsgebouw in 
Tzummarum was het ‘korps’ nog 
éénmaal actief. Een aantal oud leden 
hadden de instrumenten opgepakt en 
hebben bij de opening voor de 
muzikale omlijsting gezorgd.  
Oud leden van Concordia: BEDANKT 
namens de organisatie.  
 
        UIT DE OUDE SCHOENENDOOS 
 
Zaterdag 6 december jl. was het 
gerestaureerde stationsgebouw voor 
het publiek toegangkelijk. Heel veel 
belangstellenden hebben van die 
gelegenheid gebruik gemaakt. Naast de 
verkoop het boek ‘Verloren sporen’ 
hebben vrijwilligers van de vereniging 
mensen te woord gestaan. Tijdens deze  
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Jaargang 2 nummer 1 

‘opendag’ ontvingen wij een envelop 
met foto’s uit de nalatenschap van de 
Oosterbierumer Klaas de Vries. Een 
aantal van deze foto’s zijn inmiddels 
gearchiveerd en van namen voorzien. 
Maar er zijn ook nog foto’s waarbij de 

namen ontbreken. Wij hebben 
daarvan enkele op de website 
staan met het verzoek of 
bezoekers van onze website 
de afgebeelde mensen ook 
herkennen. Inmiddels zijn 
daar al een aantal reacties op 
geweest. Het wondelijke 
hierbij is dat deze reacties 
van de andere kant van de 

wereld zijn gekomen. John Nauta heeft 
ons daar bijzonder meegeholpen. Hij 

had de foto’s uitgeprint en 
deze voor kerktijd aan oud 
Oosterbierumer laten zien die 
in Amerika wonen.  
 
   AANWINSTEN 
 
Naast de foto’s van Klaas de 
Vries hebben we van de 
Stichting Oud Achtkarspelen 
een drie-tal hele oude 
fotoalbums gekregen uit het 
begin van de vorige eeuw. 
Helaas ontbreken de namen 
bij de foto’s. De albums 

komen waarschijnlijk uit de familie 
Aafke de Jong die getrouwd was met 
een Reinsma. En Gijsbert de Jong, 
bakker en postkantoorhouder in 
Tzummarum. Op één van de foto’s 
staat de schoolmeester Abel Zuur. Wie 
weet meer van deze familie en wie zou 
ons kunnen helpen met indentifiseren 
van de foto’s?  
 
Van Notaris de Groot Sexbierum 
ontving de vereniging oud film 
materiaal van o.a. de dorpsfeesten  
1963, 1965 en 1967.  
 
Uit de nalatenschap van Geertje 
Postuma (vroeger Sexbierum) heeft de 
vereniging heel veel foto’s gekregen. In 
tegenstelling tot de drie vorige 
genoemde albums, heeft Geertje bijna 
alle foto’s keurig beschreven. Een hele 
bijzondere aanwinst, want haar vader 
was fotograaf in Sexbierum. In het 
album zitten daarom heel bijzondere 
foto’s en zelfs trucage foto’s die vader 
Sjoerd van hemzelf gemaakt heeft en 
waar hij in zes verschillende posities op 
afgedrukt staat. We zijn druk bezig met 



het digitaliseren van de foto’s en het 
inventariseren en het zoeken naar 
familie gegevens.  
 
Via het Bildts documentatiecentrum 
hebben we de beschikking gekregen 
over een afdruk van een foto van een 
groep mannen waarvan enkele met een 
geweer. Op het bordje staat:  
[. . . .]strijd Oosterbierum 1935 (of 
1938). Wie herkend deze mensen? De 
man rechts in uniform is veldwachter 
De Jong die ook in Minnertsga 
standplaats had.  
 

 
         POSTHUMA - SCHELTEMA 
 
Naar aanleiding van de foto’s van 
Greertje Porthuma een fragment van 
haar familie relatie. 
 
I.1 Johannes Oenes 

SCHELTEMA, kooltjer, 
gardenier. Op 18 februari 
1857 werd ten laste van hem 
een hypotheek afbetaald.
Gehuwd op 08-05-1835 te 
Barradeel met Marijke 
Arjens van der LET. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arjen Johannes 

SCHELTEMA  
 
II.1 Arjen Johannes 

SCHELTEMA, geboren op 
09-08-1836, overleden op 
02-10-1913 op 77-jarige 
leeftijd. Ruim vijftig jaar lang 
heeft hij de Gereformeerde 
kerk gediend. Eerst als diaken 
en later als ouderling.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd 
op 17-05-1862 te Barradeel 
met Geertje Scheltes 
KUIKEN, geboren op 
14-07-1935, overleden op 
11-02-1919. 
Uit dit huwelijk: 
1. Schelte Arjens 

SCHELTEMA  
2. Pietje Arjens 
      SCHELTEMA  
3. Marijke Arjen 
      SHELTEMA. 

Gehuwd op 

21-05-1886 te 
Barradeel met 
Willem K. BIERMA. 

 
III.1 Schelte Arjens SCHELTEMA, 

geboren ca. 1863, overleden 
op 29-10-1940 te Grand 
Rapids Mich. USA. 
Gehuwd met Aaltje 
BLOEMHOF, geboren ca. 
1866, overleden op 
27-11-1928 te Ada, Mich.  
USA. Advertentie tekst: 
'Heden overleed na een 
smartelijk lijden van zes 
weken ten gevolge van  
maagkanker mijn geliefde  

 
vrouw en der kinderen 
liefhebbende Aaltje Scheltema 
(geboren Bloemhof), na een 
gelukkige echtvereniging van 
39½ jaar in den ouderdom 
van 61½ jaar. Zwaar valt ons 
dit verlies, doch wij 
vertrouwen dat zij nu is waar 
geen pijn of smart meer zijn 
zal.S. Scheltema. Twaalf 
kinderen, 11 behuwdkinderen 
en 19 kleinkinderen'. 
Uit dit huwelijk: 
1. Idske SCHELTEMA. 
2. Arjen SCHELTEMA. 
3. Charles 

SCHELTEMA. 
4. George 

SCHELTEMA. 
5. Ernest SCHELTEMA. 
6. William 

SCHELTEMA. 
7. Sophia 

SCHELTEMA. 
8. Pietje SCHELTEMA. 
9. Aaltje SCHELTEMA. 
10. Geertjee 

SCHELTEMA. 
11. Trijntje 

SCHELTEMA. 
 
III.4 Pietje Arjens SCHELTEMA, 

geboren op 27-05-1880 te 
Sexbierum, overleden op 
01-11-1962 te Harlingen op 
82-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd 
op 02-05-1901 te Barradeel 
met Sjoerd POSTUMA, 
fotograaf Sexbierum, geboren 
op 02-10-1975 te Sexbierum, 

overleden op 13-07-1934 te 
Sexbierum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arjen POSTUMA 

(zie IV.12 op blz. 2). 
2. Martje POSTUMA, 

geboren op 
27-02-1905 te 
Sexbierum (gezindte: 
Ned. Hervormd), 
overleden op 
30-05-1990 te 
Noordbergum op 
85-jarige leeftijd, 
begraven op 
02-06-1990 te 
Stedum. 
Gehuwd met Hijlke 
DIJKSTRA, Hoofd 
der Hervormde 
school in Stedum, 
geboren op 
22-03-1907 te 
Koudum (gezindte: 
Ned. Hervormd), 
overleden op 
21-12-1989 te 
Drachten op 
82-jarige leeftijd, 
begraven op 
27-12-1989 te 
Stedum. 

           3.   Geertje 
POSTUMA, geboren 
op 14-06-1914. Van 
deze vrouw heeft de 
Oudheidkundige 
Vereniging Barradeel 
het familie fotoalbum 
gekregen. 

 
IV.12 Arjen POSTUMA, geboren op 

28-02-1902, overleden op 
07-07-1973 te Leeuwarden op 
71-jarige leeftijd, gecremeerd 
op 11-07-1973 te Goutum. 
Ondertrouwd op 21-04-1927, 
gehuwd op 25-jarige leeftijd 
op 07-05-1927 met Jantje 
GROEN, overleden op 
03-03-1979 te Carleton-Place 
Ont. Canada, gecremeerd te 
Canada. 
Uit dit huwelijk: 
1. Harmke POSTUMA. 

 
 
      REACTIES 
 
De dames op de 
foto van de 
nieuwsbrief van 
oktober 2003 zijn 
herkend. V.l.n.r.: 
Trijntje Statema, 
Antje Schotanus, 
Sietske Brommer en Wapke Schotanus.  
 
Op de website www.oudbarradeel.nl 
staan meer foto’s waar wij hulp  bij 
nodig zijn. Uw reacties graag 
doorgeven aan Gerrit Bouma, telf. 
0519-241409 of via E-mail 
gghbouma@hetnet.nl 


