
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oudheidkundige Vereniging BARRADEEL 

 NIEUWSBRIEF  OKTOBER 2004  

VAN DE REDAKTIE 
 
Een nieuw winterseizoen met weer 
een zestal bijeenkomsten zoals u dat 
gewend bent van de Oudheidkundige 
Vereniging Barradeel. Op zaterdag 25 
september jl. heeft een grote groep 
leden een bezoek gebracht aan Jilles 
Groenveld in Minnertsga.  
  

Tekst en uitleg van Jilles Groeneveld  

 
Jilles heeft in de loop der jaren een 
prachtige verzameling op gebouwd 
van oud boerengereedschap, 
gebruiksartikelen, oude brommers, 
motoren, emaille reclameborden en 
noem maar op. Zelfs een complete 
huiskamer van voor de Tweede 
Wereldoorlog heeft hij op een van de 
zolders ingericht. De sfeer van 
vroeger komt je er tegemoet. 
Wanneer er leden zijn die nog iets op 
zolder hebben staan uit vervlogen 
tijden: deze rasechte Minnertsgaaster 
voegt het graag aan zijn collectie toe.  
 

Zijn telefoonnummer is: 0518 - 471551 

 
MONUMENT WAADFISKER 
 
Donderdag 26 augustus 2004 is er 
voor velen een wens in vervulling 
gegaan. Ter herinnering aan de 
haringvisserij en de vissers kon 
eindelijk het monument worden 
onthuld. Een werkgroep van de 
oudheidkundige vereniging is bijna 
vijf jaar bezig geweest om dit 
prachtige monument daadwerkelijk te 
realiseren. Mede dankzij de financiële 

steun van bedrijven, organisaties en 
particulieren kon dit mensgrote 
bronzenbeeld worden vervaardigd. 
Naast het monument staat een 
informatiebord met daarop de globale 
geschiedenis van de haringvisserij. Dat 
de herinneringen aan de haringvisserij 
nog volop in de belangstelling staan, 
bleek wel uit het aantal grote aantal 
mensen die bij de onthulling aanwezig 
waren. De  ruim 150  aanwezigen 
konden na afloop genieten van een 
drankje, gerookte vis en zoute haring in 
de oude boerenschuur 'Koekoal'. 
 
BOEK VERLOREN SPOREN 
 
Het boek Verloren sporen, dat door 
Wietse Hoekstra is geschreven, is 
uitverkocht. De vereniging had er maar 
liefst 1000 stuks laten drukken, dus dat 
is een groot succes geweest.  
 
WEBSITE 
 
De website van de vereniging wordt 
steeds goed bezocht. Dat kan haast ook 
niet anders want er worden regelmatig 
‘nieuwe’ oude foto’s toegevoegd en 
historische artikelen. Op de website 
staan o.a. een 4-tal virtuele fotoalbums 
met foto’s uit de schoenendoos van 
Klaas de Vries, heel veel zeedijkhuisjes, 

Barradeelster haringboten etc. Leden 
die geen internet hebben zouden 
familie of kennissen kunnen vragen of 
naar de openbare bibliotheek kunnen 
gaan en daar vragen om een te kijken 
op www.oudbarradeel.nl  
 
AANWINSTEN 
 
De afgelopen maanden heeft de 
vereniging weer een aantal 
aanwinsten mogen ontvangen van 
leden en niet-leden. Bijvoorbeeld van 
de fam. Bonnema uit Tzummarum 
ontvingen we een schrift uit 1897 met 
daarin de gereed zijnde werken van 
Waterschap Vijf Deelen Zeedijken 
Binnendijks en enkele foto’s waar we 
een duplicaat van hebben gemaakt. 
Verder heeft de vereniging een DVD 
gekregen met unieke filmbeelden van 
de winter 1962-1963 in Sexbierum, 
Sixtuswei, Elfstedentocht, winterpret 
op- en achter de zeedijk, opdooi en 
filmbeelden van het oud gemaal 
Roptazijl en zeedijkhuisjes. Daarnaast 
heeft een lid van onze vereniging een 
DVD gekregen met unieke filmbeelden 
uit Minnertsga waarop veel mensen 
voorkomen, maar ook de 
passagierstrein die het dorp 
binnenkomt en weer uitgaat richting 
Tzummarum. Werkelijk uniek! We 
hopen te zijner tijd deze beelden nog 
eens aan u te laten zien.  
  
LEDENNIEUWS 
 
Nieuw leden: 

 Hein Reitsma, Sedyk 6, 8851 RM 
Tzummarum 

 J. Dijkstra, Tilledyk 44, 9047 KK 
Minnertsga 

 R. Miedema-Lont, Miedleane 3, 9047 
VM Minnertsga 

 Drs. Th.G.A. Westerveld, Slachte 
10, 8854 XM Oosterbierum 

 
Adreswijziging: 

 Dorpsbelang Wijnaldum p/a 
Fiskersbuorren 7, 8857 BD 
Wijnaldum 

 S. Zijlstra, Pastorybuorren 8, 8855 
HS Sexbierum 

 
ARCHIEFMATERIAAL PERSONEN 
 
Wietse Leistra en Gerrit Bouma zijn 
druk bezig (in de weinige verloren 
uurtjes) met het inventariseren en/of 
digitaliseren en beschrijven van alle 
foto’s die in het verenigingsarchief 
zitten. De foto’s of andere 

http://www.oudbarradeel.nl/
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documenten worden op 
persoonsnaam gearchiveerd zodat 
zaken gemakkelijk zijn terug te 
vinden. Inmiddels hebben we een 
tweehonderd dossiermappen van 
verschillende oud Barradeelsters 
gearchiveerd. Een overzicht van 
personen waarvan archiefmateriaal 
voorhanden is, staat op onze website.  
 
Op deze manier is er voor ons 
nageslacht later nog eens wat terug 
te vinden. Heeft u thuis materiaal wat 
u wel kwijt wilt, maar niet wilt dat het 
zoekraakt; laat het ons weten. U kunt 
altijd terecht bij Wietse Leistra.  
 
Nageslacht van Pieter Clases 
 
I.1  
Pieter Clases, tr. Rints Lieuwes. 
Uit dit huwelijk: 
1. Lieuwe Pieters, geb. 
Oosterbierum 28-08-1763 (zie II.1). 
 
II.1 
Lieuwe Pieters, geb. Oosterbierum 28-
08-1763, arbeider, overl. Sexbierum 30-
01-1838, tr. kerk Oosterbierum 25-12-
1796 Akke Jacobs, geb. Tzummarum ca. 
1773, arbeidster, overl. Oosterbierum 
(huisnr. 90) 15-01-1829, dr. van Jacob 
Fases en Jetske Heerkes. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Lieuwes, geb. 
Oosterbierum 08-12-1797, ged. ald. 07-
01-1798. 
2. Pieter Lieuwes, geb. 
Oosterbierum 01-12-1798, ged. ald. 03-
02-1799. 
3. Rints Lieuwes, geb. 
Oosterbierum 13-06-1802, ged. ald. 18-
07-1802. 
4. Lieuwe Lieuwes, geb. 
Oosterbierum 14-05-1806, overl. ald. 
01-07-1806. 
5. Dirk Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 11-01-1808 (zie III.5). 
6. Jetske Lieuwes, geb. 
Oosterbierum 20-08-1812. 
 
III.5 
Dirk Lieuwes VISSER, geb. Oosterbierum 
11-01-1808, ged. ald. 21-02-1808. 
Deed op 6 juni 1841 Belijdenis des 
geloofs in de Herv. kerk te 
Oosterbierum. Overl. Oosterbierum 10-
02-1887, tr. (1) Barradeel 19-06-1830 
Tetje Botes POST, geb. Oosterbierum 
17-08-1810, ged. (Herv.) ald. 23-09-
1810. Deed Belijdenis des geloofs op 6 
mei 1832. 
 Overl. Oosterbierum 07-05-1854, dr. 
van Bote Botes POST, arbeider, en 
Stijntje Sipkes ZIJLSTRA. Tr. (2) 
Barradeel 07-06-1861 Tietje Simons 
TERPSTRA, geb. Barradeel 21-01-1820, 
overl. ald. 05-04-1875, dr. van Simon 

Jochums TERPSTRA, arbeider, en Froukje 
Dirks BOERSMA. Wed. van Rintje Martens 
SCHEPELS. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Akke Dirks VISSER, geb. 16-05-
1832, overl. 08 03 1861. 
2. Stijntje Dirks VISSER, geb. 05-
08-1833, overl. 24-05-1851. 
3. Bote Dirks VISSER, geb. 05-03-
1836. 
4. Hinke Dirks VISSER, geb. 25-
06-1838. 
5. Antje Dirks VISSER, geb. 03-05-
1841, overl. 26-12-1846. 
6. Lieuwkje Dirks VISSER, geb. 17-
07-1844, overl. 26-12-1846. 
7. Lieuwe Dirks VISSER, geb. 
Oosterbierum 27-02-1847 (zie IV.7). 
8. Jacobje Dirks VISSER, geb. 07-
10-1850, overl. 02-11-1850. 
Uit het tweede huwelijk: 
9. Akke Dirks VISSER, geb. 12-11-
1861. 
10. Jetske Dirks VISSER, geb. 04-
07-1864. 
 
IV.7 
Lieuwe Dirks VISSER, geb. Oosterbierum 
27-02-1847, arbeider, overl. ald. 15-12-
1911 04.00 u., tr. Barradeel 03-06-1876 
Froukje Rintjes SCHEPELS, geb. 
Oosterbierum 27-01-1850 16.00 u., 
overl. ald. 04-12-1929 20.30 u., dr. van 
Rintje Martens SCHEPELS, arbeider, en 
Tietje Simons TERPSTRA. 
Uit dit huwelijk: 
1. Tietje Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 13 05 1877. 
(gehuwd met Sipke van der Veen). 
2. Dirk Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 05-07-1878. 
(gehuwd met Trijntje Travaille). 
3. Tettje Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 27-04-1881, overl. ald. 10-
05-1887. 
4. Rintje Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 18-08-1883. 
(gehuwd met Trijntje de Vries). 
5. Bote Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 28-03-1885. 
(gehuwd met Liesbeth van der Veen). 
6. Jetse Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 17-08-1887. 
(gehuwd met Jacoba Tuinstra). 
7. Jacob Lieuwes VISSER, geb. 
Oosterbierum 13-09-1894 (zie V.7). 
 
V.7 
Jacob Lieuwes VISSER, geb. Oosterbierum 
13-09-1894 05.00 u., overl. Harlingen 13-
11-1981, tr. Barradeel 05-06-1920 
Trijntje Gerbens PLAT, geb. Sexbierum 
06-05-1892 07.00 u., overl. Oosterbierum 
25-09-1969, dr. van Gerben Beinzes 
PLAT, arbeider, en Sijke Jans HIEMSTRA. 
Uit dit huwelijk: 
1. Sijke VISSER, geb. Oosterbierum 
21-03-1921. 
(gehuwd met Piet Spoelstra). 
2. Froukje VISSER, geb. 
Oosterbierum 14-01-1924. 

(gehuwd met Hendrik J. de Jong). 
 
Heeft u aanvullende informatie voor 
ons over deze familie? Laat het even 
weten.  
 
 

 
Boze burger over zijn uitkering 
(Leeuwarder Courant 26 juni 1936) 
 
W. v. Z., 37 jaar jaar, landarbeider te 
Sexbierum schreef op 13 februari jl. een 
brief met beledigende inhoud aan de 
gemeenteontvanger, den heer W. van 
Calsbeek, omdat hij niet voldoende 
uitkering kreeg naar zijn zin. Getuige 
van Calsbeek bevestigde de beledigende 
brief te hebben ontvangen en deelde 
mee dat aan verdachte was uitgekeerd 
overeenkomstig de bepalingen. 
Verdachte tracht zijn houding goed te 
praten door er op te wijzen dat hij 
tweemaal een wachtweek moest 
doormaken en dat dit geheel anders 
wordt aangevoeld door degene die daar 
nooit mee in aanraking komen. Getuige: 
Verdachte's gezindsinkomen bedroegen f 
11,50 zodat er voor hem geen reden was 
zo te keer te gaan. Eis: f 10.00 boete of 
10 dagen hechtenis. 
 
CONTACT 

 Jan Vonk, voorzitter, telf. 
0517-591505 

 Wietse Leistra, beheerder 
archief, telf. 0518-481630 

 Gerrit Bouma, beheerder 
website, telf. 0519-241409  


