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FAN EIGEN HIEM . . .  
 
De lezing van vrijdagavond 27 oktober 
jl. over de vlasteelt is bijzonder 
geslaagd. Veel ouderen hadden nog 
herinneringen aan de vlasteelt, en dan 
vooral de bewerking ervan. De 
voorzitter kon ruim 85 bezoekers 
welkom heten in Firdgum. Gerrit 
Herrema had een pracht verhaal dat hij 
met beelden en foto’s uit vervlogen 
tijden ondersteunde. Als bestuur zijn 
wij bijzonder trots op zo’n geslaagde 
avond. Je merkt dan maar weer hoe de 
locale historie leeft onder de bevolking. 
Eén van de doelen van onze vereniging 
is de locale historie te promoten en dat 
is weer gelukt op zo’n avond. 
 
Natuurlijk hopen we ook weer veel 
bezoekers te trekken met de lezing op 
24 november aanstaande. Deze gaat 
over de geschiedenis van Klooster 
Anjum onder Berlikum en de plannen 
die een aantal mensen hebben om dit 
klooster weer op ‘de kaart’ te krijgen.  
 
Op zaterdag 4 november jl. was de 
vereniging vertegenwoordigd op de 
Genealogisch contactdag in Tresoar in 
Leeuwarden. Er waren ruim 30 stands 
met familie vereniging- en stichtingen, 
historische verenigingen 
vertegenwoordigt. Veel bezoekers 
hadden belangstelling voor onze 
activiteiten. Mogelijk dat we binnenkort 
enkele nieuwe leden mogen 
verwelkomen.  
 
Verder stelt Gerrie Westra, onze 
bestuurskandidaat, zich even voor in 
deze nieuwsbrief.  
 
 
 
LEDENNIEUWS 
 
Nieuwe leden: 

▪ K.F. Oosterbaan, Oude Bildtdijk 699, 
9079 NA ST. JACOBIPAROCHIE 

▪ R. Boorsma, De Buffer 2, 8851 GR  
TZUMMARM 
B. (Broer) Eekma, 88 Shannon Drive 
S.W. CALGARY ALBERTA CANANDA 
 

Beëindiging lidmaatschap: 
▪ S. Lautenbach, BOLSWARD 

(overleden) 
 

 
 
 
AANWINSTEN 
 
In de volgende nieuwsbrief komt er 
weer een overzicht van de aanwinsten.  
 
 

 
 

 

 
 
 
EVEN VOORSTELLEN . . . (1) 
 
‘Mijn naam is Gerry Westra-Dijkstra, 
geboren in 1946 aan de zeedijk onder 
Oosterbierum. In 1966 getrouwd met 
Harmen Westra en naar Amsterdam 
vertrokken waar we toen een eigen zaak 
zijn begonnen. Het Friese land. De 
luchten en de ruimte trokken ons al vrij 
snel weer terug. In 1970 hebben wij een 
weekend huisje gekocht aan de 
Hoarnestreek ter hoogte van 
Oosterbierum. Wij hebben met veel 
plezier gebruik gemaakt van die woning. 
Het was een prima uitvalsbasis voor 
familiebezoek en bezoek aan vrienden.  
 
Nadat ons gezin uitbreidde, hebben we 
een keuze gemaakt om terug te keren 
naar Fryslân. In 1979 hebben we de 
woning groter gemaakt en hebben we ons 
definitief aan de Hoarnestreek gevestigd. 
Met de uitdijing van het gezin werd ook 
de woning groter. Vanaf 1979 hebben we 
in Franeker verschillende bedrijven 
gehad. Ondertussen belanden wij 
langzamerhand in een ander stadium van 
ons leven. Onze kinderen hebben bijna 
allemaal hun bestemming gevonden. Op 
dit moment zijn wij bezig met het 
afsluiten van ons werkzaam leven. En het 
gaat ons, net als velen van onze 
leeftijdsgenoten. Je wordt je bewust van 
de vordering van het leven. Wij krijgen nu 
de tijd om eens stil te staan en merken 
daarbij dat er veel is veranderd.  
 
 
 

 

 
En 
gene
verh
mer
plaa
het 
oms
dat 
 
In d
Oud
mer
gege
veel
vind
werd
mee
heb 
wild
van 
 
EVEN
 
Ons
zijn 
 
‘Yes
forg
beca
it M
like 
my 
Sexb
Tjibb
betw
I a
boer
Bed
195
may
Elfst

Oudheidkundige Vereniging BARRADEEL 
6 

N I E U W S B R I E F  

Oudheidkundige Vereniging BARRADEEL 

Dit zijn een aantal ‘harde werkers’ in Oosterbie
Zijn er nog mensen onder ons die deze persone
werkzaamheden zijn uitgevoerd.  
Jaargang 4 – november 200
met het verschuiven van de 
raties merk ik op dat er zoveel 
alen en gegevens verdwijnen. Ik 
k ook dat het belangrijk is om je 
ts in het leven te bepalen en dat 
interessant is om te weten hoe de 
tandigheden zijn geweest waarin 
gestalte heeft gekregen.  

e korte tijd dat ik nu lid ben van de 
heidkundige Vereniging Barradeel 
k ik op dat deze vereniging veel 
vens en foto’s bewaren en dat er 

 verhalen worden uitgewisseld. Ik 
 dat erg plezierig. Afgelopen zomer 
 ik benaderd met de vraag of ik 
 wilde denken in het bestuur. Ik 
gezegd dat ik wel nader kennis 

e maken met het reilen en zeilen 
der vereniging. Dus wie weet . . . .’ 

 VOORSTELLEN . . . (2) 

 nieuw lid vanuit Canada schreef bij 
aanmelding het volgende:  

 I can still read in Nederlands but 
ot to write. I still speak it also 
use my father lives in Bolsward in 
inisteskill and I phone him often. I 
to be a member off your club. In 
youth years I spent a lot of time in 
ierum with mu pake and beppe 
e van Keimpema. They lived 
een Sexbierum and Pietersbierum. 

lso spent a lot of time at the 
derij bij de pport which is now a 
 & Breakfast. I am talking in the 
0’s. I was in Friesland in 2004 in 
 and participated in the 
dentocht walking and on the 

rum die met de straat bezig zijn. 
n herkennen en wanneer deze 



bicycle and spent some time in 
Sexbierum to visit my mothers grave 
and found a lot of things changed but 
also things that were there that I still 
remembered. I now live in Calgery fot 
47 years, married to Margeret Born in 
Den Haag. We have two sons. Let me 
know what every one likes to know 
about Canada. Your truly Bruce 
Eeekma’. 
 
Als er mensen zijn die met hem willen 
E-mailen, hier is het adres: 
MOEEKMA@shaw.ca  
 
Vlasbewerking 
 
In het aanstaande kerstnummer van de 
nieuwsbrief komt nog een artikel te 
staan over het zware en ongezonde 
werk van vlasbraken. Het is een artikel 
uit de Leeuwarder courant van 1962 
waarin de laatste braker van 
Tzummarum, Teakele Groendijk aan 
het woord is.  
 
MERKWAARDIGE FOTO’S  
 
Op de lezing van vrijdag 27 oktober jl. 
kregen we van ds. De Groot een viertal 
foto’s. In eerste instantie dacht Wietse 
Leistra dat één van de foto’s al in het 
archief zat. Maar toen de foto’s met 
elkaar werden vergeleken, sloeg de 
verbazing toe. De namen van de linker 
foto zijn bekend, maar . . . wie zijn de 
andere dames. De foto’s zijn in 
Tzummarum genomen.  
 
 
GROOTE BRAND 
 
Gistermiddag, even na twaalven, 
klepten de klokken een brandalarm. 
Spoedig, was bekend dat er in het 
Oostelijk gedeelte der stad, aan den 
Schapendijk brand was uitgebroken in 
een complex arbeiderswoningen. Al 
dadelijk waren eenige autoriteiten met 
brandweerpersoneel en een spuit ter 
plaatse aanwezig. Hoog sloegen de 
vlammen op, zoodat in het begin niet 
aan blusschen viel te denken. Het 
terrein zelfwas, begrijpelijkerwijze een 
tooneel van verwildering. Van alle 
kanten stroomde het volk naar den 
brand toe; iedereen wilde helpen, doch 
dit was de bedoeling niet. Onze politie, 
die optrad als gemachtigde van de 
politie der gemeente Barradeel, op 
welks gebied de brand was 
uitgebroken, trof terstond eenige goede 
maatregelen. Het terrein werd afgezet, 
wat de hulpyerleening zeer te goede 
kwam. 
 
In een oogwenk stond het geheele 
complex in lichtelaaie. De brand is 
uitgebroken in de schuur van de 
voorwoning, bewoner en eigenaar Klaas 
v. d. Schuit. Met zulk eene hevigheid 
grepen de vlammen om zich heen, dat 
de aangrenzende kamers, waarin zeven 
gezinnen woonden,' direct werden 
bedreigd. Gelukkig dat de kinderen 
naar school waren; tusschen de 
schooluren zouden deze (een twintigtal) 
thuis zijn geweest, dat de situatie 
vermoedelijk niet beter gemaakt zou 
hebben.  
 

 
 
Overal werden rappe handen uit de 
mouwen gestoken; mannen, vrouwen, 
brandweerlieden alles hielp mee. Op het 
aan¬grenzend stuk land of op de 
bebouwde akkers werden de huismeubels 
neergezet, terwijl het meer waardevolle 
direct naar de buren werd overgebracht. 
De volgende gezinnen bewoonden het 
massale gebouw: Klaas van der Schuit (2 
kinderen), Gebr. Barends, H. Veenstra (4 
kinderen), P. Quarré (4 kinderen), Fam. 
Kruizinga (3 pers.), Houtsma (3 
kinderen), D. Dijkstra (5 kinderen). Wij 
vernamen dat hét alle zeven gezinnen 
geslaagd is, hunne kostbaarheden enz. in 
veiligheid te brengen. Maar de meesten 
hebben al hun linnengoed, hun nieuwe 
schoenen en Zondagsche kleeren in 
vlammen zien opgaan. Enkele 
huisvrouwen, die voor anderen twee of 
meer wasschen aan huis hadden, zagen 
geen kans, deze van de brandende 
zolders af te halen. De kamers, 
grenzende aan de voorwoning zijn zoo 
goed als uitgebrand; de achterste kamers 
zijn e-nog dragelijk afgekomen. Wel is 
alles door de waterstralen vernield of 
beschadigd. Van de zeven gezinnen 
waren slechts Houtsma en Dijkstra 
verzekerd; we vernamen voor een bedrag 
van f 850. Ook hoorden we, dat v. d. 
Schuit zijn huis en goed voor 5 of 6 
duizend gulden had verzekerd. Omtrent 
de oorzaak van den brand tast men nog 
steeds in 't duister, hoewel algemeen 
wordt verondersteld, dat de brand door 
hooibroei is ontstaan. Te meer ligt dit 
voor de hand, omdat in de schuur van v. 
d. Schuit de brand uitgebroken is, en ook 
later op den avond brokken gloeiend hooi 
uit den smeulenden hooiberg werden 
opgevischt. 
Van der Schuit, die zich het ongeval nog 
al erg aantrok en geheel overstuur 
geraakte, is bij de buren onderhands tot 
kalmte gekomen. 
 
 
 
 
 

 
 
Den geheden dag door was er groote 
belangstelling van den kant van het 
publiek, niettegenstaande het, aan alle 
kanten het terrein door een 
politiemacht vond afgezet 
Om vier uur verscheen de 
burgemeester van Barradeel op het 
terrein. Met onzen burgemeester en 
andere autoriteiten werden voorloopige 
maatregelen getroffen omtrent het 
onder dak brengen der slachtoffers van 
dezen brand, wat later in den avond 
dan ook zijn beslag heeft gekregen. 
 
Redactie: dit bericht ontvingen we van 
de heer Van der Schuit uit Assen. De 
genoemde Klaas van der Schuit in het 
artikel was zijn vader die een klein 
boerenbedrijf had. Dit artikel stond op 
17 oktober 1922 in de Harlinger 
courant.  
 
 
Website  
 
Op de website is sinds kort een forum 
toegevoegd. Bezoekers kunnen via dit 
forum met andere bezoekers van 
gedachten wisselen, of gegevens 
uitwisselen. Het biedt de mogelijkheid 
om onderwerpen aan te maken waarop 
andere bezoekers vervolgens weer 
kunnen reageren. Leden die een 
internetaansluiting hebben worden 
uitgenodigd hier gebruik van te maken.  
GEGEVENS VERENIGING 
 
Secretariaat:  
Gerrit Bouma, Reiddomp 17, 9101 HJ 
DOKKUM tel. 06-46172026 
 
Archiefzaken:  
Wietse Leistra, tel. 0518-481630 
 
Rabobank : 32.55.38.271 (Minnertsga) 
KvK Frl. : 4000368  
 
Website : www.oudbarradeel.nl  
Email : gghbouma@hetnet.nl  
Merkwaardige foto’s: wie helpt ons uit de brand? Op de linker foto: Alberts Dieuke 
en Nammen Antsje. Wie zijn de dames op de rechter foto en wanneer zijn de foto’s 
gemaakt? 
 


