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LEDENNIEUWS 
Nieuwe leden: 

 G. Westra-Dijkstra, Hoarnestreek 5 
8854 RP  OOSTERBIERUM 

Beëindiging lidmaatschap: 
 T. de Boer-Vis, Wijnaldum 

 
OPROEP ! 
 
BETALING CONTRIBUTIE 2006 
 
De penningmeester verzoekt u de 
verschuldigde contributie 2006 ad € 15 te 
betalen vóór 31 april a.s. op 
Raborekening : 32.55.38.271  
ten name van: Oudheidkundige 
Vereniging Barradeel te Minnertsga 
 
NB. Voor diegene die al betaald heeft geldt deze 
oproep uiteraard niet.  
 
BOEK ‘VERLOREN SPOREN’ 
 
Naar alle verwachting hopen we dat op de 
ledenvergadering van 7 april a.s. de 2de 
druk van het boek ‘Verloren Sporen’ klaar 
is. Diegene die een boek willen bestellen 
kunnen dat doen door € 12 bij te laten 
schrijven op de hierboven genoemde 
rekening, onder vermelding: Verloren 
Sporen. U ontvangt het boek dan spoedig 
per post.  
 
IT WOL MAR NET FOARJIER WURDE 
 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief 
ligt op plaatsen nog ijs in de sloot. ’s 
Nacht vriest het nog ‘op klomphichte’, dus 
dat duurt nog wel even voor dat de winter 
uit de grond is. Maar de temperaturen 
zijn deze winter niet te vergelijken met 
die van de winter in 1929. Lees 
onderstaand bericht uit de Leeuwarder 
Courant van 19 februari 19129.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 7 april a.s.  
Ledenvergadering & Foto-presentatie 
 
Agenda: 

1. Opening  
2. Vaststellen verslag ledenvergadering 1 april 2005 
3. Vaststellen financieelverslag 2005 
4. Verslag kascommissie 
5. Benoeming nieuw commissielid 
6. Jaarverslag  
7. Bestuursverkiezing 

a) Aftredend en niet herkiesbaar Jan Anne Vonk 
b) Benoeming Klaas-Evert Andringa tot voorzitter 

      7. Rondvraag 
 

Aanvang 20.00 uur  Yeb Hettinga-skoalle Firdgum 

DE WINTER-ELLENDE. Het is wel al te 
bar geworden. Eerst waren de 
liefhebbers van schaatsenrijden dol 
verheugd over de toenemende vorst: er 
zou eens eindelijk weer een behoorlijke 
winter komen! Maar een kou als deze 
hebben ook zij niet gewenscht en voor 
velen, die in de periode van vorst geen 
werk kunnen krijgen en wier kachel 
toch moet branden, begint deze winter 
op een ramp te lijken. Woensdag had 
men eenige hoop, dat de felste kou 
geleden was, doch na een sterken 
sneeuwval is het opnieuw begonnen en 
vroor het 's nachts weer 18-20 graden, 
overdag schommelde de temperatuur 
zoo om en bij de 10 graden. Wel is er 
sedert einde vorige week eenige 
verandering gekomen in de 
weersgesteldheid, wel stijgt de 
thermometer af en toe tot het 
dooipunt, doch gevreesd wordt dat uit 
het Oosten nog meer vorst zal komen 
en in elk geval zijn de gevolgen van 
dezen langen, strengen winter nog lang 
niet geleden. Ook in ons land zijn 
enkele menschen van koude 
omgekomen. In verschillende plaatsen 
komt thans ook de 
drinkwatervoorziening voor mensch en 
dier zeer in gevaar, daar de 
waterputten bevroren zijn en in de 
slooten het ijs tot den bodem zit. Dit 
vermeerdert nog het gevaar bij brand, 
en er is de laatste weken reeds heel 
wat door het vuur verwoest. Bovendien 
-en dit komt als een noodkreet tot de 
meer bevoorrechten- heerscht in tal 
van plaatsen een nijpend gebrek. De 
werkloosheid neemt hand over hand 
toe en in de bittere koude wordt 
armoede geleden, hoewel verschillende 
gemeentebesturen alles doen wat in 
hun macht is om althans den ergsten 



nood te keeren. Hier en daar zijn 
steuncomité's opgericht. Het wordt zo 
langzamerhand een zeer moeilijke 
toestand. In sommige kanalen in de 
provincie moet het ijs reeds een dikte 
van meer dan een halven meter hebben 
bereikt. Er blijken talrijke kuilen met 
aardappelen bevroren te zijn; de melk 
kan op het platteland bijna niet 
vervoerd worden, daar zij bevriest in de 
bussen. Ook in de vogelwereld heerscht 
groote armoede. Laat men ook hen 
gedenken. Strooi voedsel en zet af en 
toe een bak warm water buiten, opdat 
de dieren kunnen drinken. 

 
Op 17 februari 1929 reden Jan Heeringa en 
Lammert Brouwers uit Minnertsga met de 
auto over het ijs van de Waddenzee naar 
Ameland. 
 
REACTIES VAN LEDEN 
 
Naar aanleiding van onderstaande foto 
overhandigde mevrouw Aafke van der 
Zee uit Tzummarum de vereniging een 
‘Rouwbericht’ in briefkaartformaat van 
Bouke Wietse Lijklema (de jongen 
rechts op de foto). Bouke overleed op 
23 juli 1943 op 68-jarige leeftijd. De 
rouwkaart is gericht aan: Den heer 
Durk v/d Zee, Tzum. Niet meer en niet 
minder. In Tzum kon de kaart kennelijk 
niet worden bezorgd, want Tzum is 
doorgehaald en met blauw potloot 
eronder geschreven: Zie Tzummarum. 
En dat was meer dan voldoende in die 
tijd, de kaart werd op het juiste adres 
bezorgd. Ook naar aanleiding van de 
vorige nieuwsbrief kwam Harm 
Zaagsma met een kwitantie van de Chr. 
Hist. Kiesvereeniging ‘Christelijk 
Volksbelang’ voor een bedrag van fl. 1 
voor het jaar 1923. De kwitantie was 
gericht aan P. Zaagsma en vrouw. De 
penningmeester was J. Postma. 
 
ALGEMEEN SCHIPPERSBELANG 
 
Tzummarum, 23 januari (1935 red.). 
Onder voorzitterschap van den heer 
H.D. Siegersma werd gisteren alhier 
een goed bezochte jaarvergadering 
gehouden van de vereeniging 
‘Algemeen Schippersbelang’. De heer 
IJ. Plat deelde als secretaris in zijn 
jaarverslag mee, dat gunstig was 
geschikt door Provinciale Staten op het 
verzoek het vaarwater te Franeker te 
verbeteren; idem door den 
gemeenteraad van Menaldumadeel 
inzake het verzoek het vaarwater te 
Berlikum. Van andere college’s was 
geen bericht ontvangen, maar was wel 
gevolg aan het verzoek gegeven. De 
rekening van den penningmeester, den 
heer J.W. Roos, werd goedgekeurd met  

 
 
een ontvangst van fl. 33 en een uitgaaf 
van fl. 20,51, aldus een batig saldo van fl. 
12,49. Herkozen werden tot bestuurleden 
de heeren IJ. Plat te St. Annaprochie, 
J.W. Roos te Minnertsga; gekozen de heer 
Sj. Swart te Minnertsga in plaats van den 
heer C. de Vries, die tusschentijds had 
bedankt. Bij de rondvraag werd aandacht 
gevestigd op de Dongjummerpoortsbrug 
te Franeker, Tzummarumvaart, vaarwater 
te Arum, walbeschoeiing te Oosterbierum, 
verlichting bij de brug te Stroobos, 
Winschoterdiep te Marstenbroek, nieuwe 
kanaalwerken provincie Groningen, wet 
evenredige vrachtverdeeling.  
 
 
 
De door vocht aangetaste kwitantie uit 1923. 
 

 
 
WIE VERTELD MEER OVER DIT PAND EN DE 
BEWONERS 
 
Op de foto staat als onderschrift: ‘2-1-
1900 Janke Jouwersma 1916?’. 
 
Wie van de lezers kan ons aanvullende 
informatie verschaffen.  
 
VONNISSEN ZITTING  
28 NOVEMBER 1923 
 
De volgende Barradeelsters hebben toen 
terecht gestaan voor overtreding van de 
hondenbelasting: 

 Wijnaldum: P.D. 32 jaar, 
landbouwer. Geëist 6 maanden 
gevangenisstraf en heden 
veroordeeld tot 2 maanden; 

 Pietersbierum: R. v.d. Meer, 35 
jaar, landbouwer. Geëist fl. 25 of 
25 dagen hechtenis en heden 
veroordeeld tot fl. 5 of 5 dagen 
hechtenis; 

 Minnertsga: S.M. 61 jaar, 
gardenier. Geëist fl. 25 of 25 
dagen hechtenis en heden 
veroordeeld tot fl. 5 of 5 dagen 
hechtenis; 

 Tzummarum: F. v.d. P. 44 jaar, 
gardenier. Geëist fl. 15 of 15 
dagen hechtenis heden veroordeeld 
tot fl. 3 boete of 3 dagen 
hechtenis; 

 Oosterbierum: D. de V. 42 jaar, 
beurtschipper. Geëist fl. 25 of 25 
dagen hechtenis heden veroordeeld 
tot fl. 5 of 5 dagen hechtenis.  

 
En nu maar uitzoeken en redeneren wie dit 
waren.  

 

Expositie 
 
Geschiedenis Barradeel 
 
Vanaf 10 juni a.s. elke zaterdag 
van 10.30 – 15.30 uur 
 
Meinardskerk in Minnertsga 


