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VAN DE REDACTIE
De eerste nieuwsbrief in het jaar 2006.
Hoewel officieel 6 januari de laatste dag
is dat men elkaar de goede wensen
overbrengt voor het nieuwe jaar, doen
we dat wat later. De redactie en
bestuur wensen u een goed 2006 en
vooral een goede gezondheid.
Voor u ligt het eerste nummer van de
nieuwsbrief. Er zijn nog niet veel
reacties
(artikelen)
van
leden
binnengekomen voor plaatsing in de
nieuwsbrief. We doen hierbij nog een
keer een beroep op u. Hebt u een oude
foto
met
een
verhaal,
of
een
herinnering die u met anderen wilt
delen dan horen wij dat graag. U kunt
hiervoor kontact opnemen met Gerrit
Bouma, tel. 0519-241409.

Vrijdag 27 januari 2006

Prof. Pieter Winsemius
Hij zal een lezing houden over zijn familie die ook
in de gemeente Barradeel hun wortels hebben.

Foto website
Tilburgse
universiteit

Locatie: Dorpshuis It Mienskar
Buorren 27
Oosterbierum, Tel: 0518-481956

Aanvang 20.00 uur
Ook niet leden zijn welkom. Dus neem gerust een uw partner,
vriend(in) of een goede kennis mee.

BESTUURLIJK
In
de
bestuursvergadering
van
december is het besluit genomen het
boek ‘Verloren Sporen’ van de schrijver
Wietse
Hoekstra
uit
Minnertsga,
opnieuw uit te geven. De eerste druk
omvatte 1000 exemplaren die in een
relatief korte tijd waren verkocht. Van
de tweede druk willen we de eerste 100
exemplaren in de voorverkoop hebben
verkocht, pas dan gaat de drukpers
draaien. Heeft u belangstelling voor het
boek, dan kunt u dat melden aan de
secretaris.

LEDENNIEUWS
Nieuwe leden:

J. Reitsma, Seedyk 14, 8851 RM
TZUMMARUM

P.H. Brouwer, Van Burmaniastraat
60, 9076 AN ST. ANNAPAOCHIE
Beëindiging lidmaatschap:

G.A. Zijlstra-Wit, Sexbierum

AANWINSTEN
Uit de nalatenschap van mevrouw
Zijlstra uit Sexbierum is de verenging in
het bezit gekomen van de ruim 25
jaargangen
van
de
Sexbierumer
dorpskrant
Silhouet.
Sommige
jaargangen zijn niet helemaal compleet,
maar de ontbrekende nummers zullen
wel eens ergens anders opduiken.
Verder zijn er weer in digitale vorm
oude foto’s binnengekomen via onze
website. Het zou mooi zijn als we al
deze foto’s via de nieuwsbrief konden
publiceren, maar helaas is daar te
weinig ruimte voor.

Van Kees Draaisma hebben we het
botenregister
van
de
Barradeelster
vissers ontvangen. Inmiddels is het
register via de website te raadplegen.
Namens het bestuur, bedankt voor deze
aanwinsten.

FOTO FAMILIE STEINVOORN

LEZING PROF. PIETER WINSEMIUS
Bijna een jaar geleden werd de lezing van
de oud-VVD-minister van milieu Pieter
Winsemius al aangekondigd. Maar helaas
waren de weersomstandigheden bijzonder
slecht. De lezing is toen op het laatste
moment geannuleerd. We hopen dat het
deze keer gaat lukken. De heer
Winsemius komt vertellen over zijn
voorouders van de familie Winsemius.
Eén van zijn voorvaderen was Albertus
Winsemius die van 1766 tot 1782
dorpsrechter en schooldienaar was van
Firdgum. Ook zal hij vertellen over zijn
familie die vroeger onderaan de zeedijk
woonde in relatie tot andere zeedijkster
families. De heer Winsemius is een echte
‘sneuper’
op
het
gebied
van
familiegeschiedenis en hij heeft al heel
veel namen met familieverhalen in zijn
privé-collectie. Al jaren doet hij, als
opvolger van zijn vader en grootvader,
familieonderzoek.

Naar aanleiding van de foto van de
familie Steinvoorn werd er gereageerd
door mevrouw Griet Buren-Lautenbach.
Zij vertelde dat de foto ongeveer 65 tot
70 jaar geleden is gemaakt. Zij wist
alle namen van de personen te
noemen.
Achterste rij (vlnr): Siemon, Houke,
Wietse, Klaas, Harm.
Voorste rij (vlnr): Tsjet, Pieter, Tiet,
Gerrie, Johannes en de ouders Arjen en
Trijntje Steinvoorn. Het gezin woonde
op de hoek van de Buorren waar nu
Kolthof
woont.
Het
was
een
arbeidersgezin. Arjen huurde ook wel
land.
Hartelijk dank voor de reactie.

Website van de vereniging is te vinden
op: www.oudbarradeel.nl

Deze foto (ca. 1937) is afkomstig van
Jan van der Meulen uit Dokkum die ook
foto’s heeft aangeleverd van zijn ‘pake’
die directeur was van de zuivelfabriek
in Sexbierum. Het meisje rechts moet
Grietje Dijkstra zijn. Zij is overigens
geen familie van directeur Dijkstra van
de fabriek. Wie herkent de andere twee
meiden? Op de achterkant van de foto
staat geschreven: ‘We hebben op 20
jan. er een broertje bij gekregen en we
hebben nu 6 zusjes en 2 broertjes’.
De foto is verzonden door mevrouw
Dijkstra-Hooghiem(stra?).

TEBEK YN’E TIID
Onder deze kop schrijft Harm Zaagsma,
lid van onze vereniging, regelmatig
artikelen
in
de
dorpskrant
van
Sexbierum. Van hem hebben we enkele
artikelen met herinneringen gekregen
voor publicatie. Uiteraard zijn het
herinneringen die betrekking hebben op
Sexbierum. We hopen dat dit artikel
ook andere leden aanzet om eens een
stukje te schijven voor de nieuwsbrief.

DE HOEKE

(door Harm Zaagsma)

Laten we beginnen met het hart van
Sexbierum. Hier kwamen de wegen
samen. Hier liep de vaart en stond er
een ANWB-bord waar later een oranje
bordje met ‘Amsterdam’ op werd
geschroefd. Op deze hoek kwam ik
veel, want het was vlak bij het huis
waar ik geboren ben én nog steeds
woon; toen Terp 42, nu Terppaed 8.
‘De hoeke van Hettema’ of ‘bij Mollema
op ‘e hoeke’, dat was de plaatst waar je
samen kwam.
Als kind van 3 of 4 jaar ging je in die
tijd al steevast iedere zondagmorgen
mee naar de kerk. Voor mij was dit de
Hervormde kerk, voor en in de
oorlogsjaren, en ook lang daarna,
kruisten zich hier de wegen van
drommen
Gereformeerden
en
Hervormden die ieder naar hun eigen
kerk gingen. De bewaarschool, waar
velen nog een herinnering aan hebben,
stond ongeveer op de plaats waar nu
het parkeerterrein van het dorpshuis is.
Als 3-jarige ging je daar gewoon alleen
naar toe en kwam je ook alleen weer
thuis. Dus altijd weer over de hoeke

waar
het
een
gezellige boel was:
rokende
en
pruimende
‘oude’
mannen, loslopende
honden,
ventende
bakkers, kruideniers
en ‘bôllekoerrinders’.
Jan
Vijver
uit
Franeker
met
de
blauwe trompen vol
met sniepsnaren die
met zijn piepstem zei:
‘het de vrouw oek wat
nodig?’.
Dan
had
je
de
karrijders met paarden
wagen,
op
Harlingen en Franeker: Andries Jellema,
Bjinse Plat en (lytse) Riemer van
Keimpema.
En
met
de
auto
op
Leeuwarden en Sneek: gebroeders Anne
en Willem Dijkstra, Jan Sippes Hibma en
Bieuwe Wielinga. Het was altijd wel aardig
om als jongens eens een poosje bij de
‘oude’ mannetjes te staan waar allerlei
soorten gesprekken gevoerd werden. ‘Us
heit sei dan wolris: ‘Moast net te folle by
Hettema op ‘e hoeke stean’.
Eén gebeurtenis staat nog steeds op mijn
netvlies. Dat was in 1945, ik was toen 6
jaar: Jappie Hiemstra, 4 jaar oud, waar ik
wel eens mee speelde omdat hij woonde
op het bovenhuis van wat nu Terppaed 1
is, was overleden aan difterie en werd
begraven op het kerkhof. Ik stond toen
achter een paar buurvrouwen, Aaltje en
Durkje. Dit gebeurde ook vlak bij de
hoeke.

TRIESTE FAMILIEGEBEURTENISSEN
Tussen kerst en oud- en nieuw had ik wat
tijd om wat oude krantenknipsels te
archiveren. Daarbij kwam ik (G. Bouma,
red.) advertenties tegen waar de trieste
familieomstandigheden
van
toen
afstralen.
Tot diepe droefheid der familie
overleed alhier,
Johannes Hoogland.
Gedurende zijne ziekte aanvankelijk
verpleegd in het Old Burger Weeshuis
te Leeuwarden, bezweek de
veelbelovende Jongeling heden ten
onze huize, na een langdurig, doch
geduldig gedragen lijden in den
leeftijd van slechts 17 jaren.
Pietersbierum, 24 aug. 1891
A. Lettinga Azn.
D. de Jong
J. Hoogland
Wed. D.R. de Jong
H.P. Lameij

De advertentie stond in de Leeuwarder
courant. Dan op 14 november 1891 stond
het volgende in de krant: ‘Verder is
besloten tot plaatsing in het Old Burger
Weeshuis alhier Hijltje Postma, oud 8
jaren, zoontje van wijlen Klaas Postma en
wijlen Aaltje Noorda te Tjummarum’.

Waar de andere kinderen naar toe zijn
gegaan is niet bekend. De ouders lieten
vijf jonge kinderen achter. Maar ook
ouders kunnen achterblijven met veel
verdriet
getuige
de
onderstaande
advertentie.
Algemeene kennisgeving
Werden wij den 2 deezer diep
getroffen door het verlies van ons
Zoontje Albert, 2 jaren oud, nog
dieper werden wij gewond den 4
deezer, door het verlies van ons
jongst Zoontje Sietse, bijna 8
maanden oud, en ons eenigst
Dochtertje Hanna, in den jeugdigen
leeftijd van bijna 4 jaren.
Zoo moesten wij dan heden drie
van onze Lievelingen grafwaarts
brengen.
Zwaar valt dit verlies aan de
bedroefde Ouders.
C.W. Terpstra
D.A. Stiensma
Sexbierum, den 6 december 1886

FAILLISSEMENT KROEGBAAS
EXECUTORIALE VERKOOP
TE TZUMMARUM.
De Deurwaarder P. OOSTINGH te
Franeker zal op Dinsdag 15 September
1891, 's voor-middags 9 uur, ten huize
en ten laste van Tiete Hendriks van der
Werf, Logementhouder te Tzummarum,
publiek, a contant, verkoopen:
Mahoniehouten kabinet, dito secretaire,
2 dito tapkasten met dito toonbanken,
2 bil-lards met toebehooren, ronde
mahoniehouten tafel en eenige kleine
vierkante dito, 6 stoelen met rood
trijpen zittingen, canapé, ledikanten,
eenige
bedden
met
toebehooren,
regulateurklok,
pendule,
spiegels,
schilderijen, eene groote hoeveelheid
stoelen en lampen, karpetten en
kleedjes, theebladen, petroleumstellen,
tinnen
koffieen
trekpotten,
azijnstellen, dekschalen, soepterrines,
koperen theestoofjes, sauskommen,
eierstel met dopjes, eene groote partij
borden, serviezen, compótes, karaffen,
chocoladeketels,
partij
likeuren
andere glaasjes, messen, vorken,
lepels, koper-, tin- en aardewerk.
Voorts: Een zwart merriepaard, tentwagen, chais, boerenwagen, gereiden,
hoofdstellen , paardetoomen, leidsels
en verder paardetuig , ploeg, egge ,
kruiwagens , hakselmachine enz.
Verder; „Het bronzen Standbeeld van
Prins Willem de Zwijger te Paard 10 Juli
1584
met
onderstel",
bloemtafel,
groote vlag met geschilderden stok,
groot katoenen tent-kleed , lampions
enz.
Eindelijk; Mesthoop, 4 kippen en één
haan en hetgeen meer te voorschijn zal
worden gebracht.
ZEGT HET VOORT.

