
 

 

 
 

 

âld Barradiel 
 

Oudheidkundige Vereniging Barradeel 

Jaargang 13 |december 2015 

ISBNN  



Oudheidkundige Vereniging Barradeel 

 

 Jaargang 13 | december 2015 - 2 - 

 

 

Ons bestuurslid Thom Kuurstra is in het bezit van bovenstaande  
foto. Deze is ooit genomen in de Pastorijbuorren te Sexbierum. 
Het jaartal waarin deze foto is gemaakt, evenals de details van deze 
woning of winkel zijn hem echter onbekend.  
Zijn er mensen die hier nog iets over kunnen vertellen? 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: 
Deze foto is rond 1915 in Pietersbierum gemaakt. 
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Ald Barradiel 

 

Ook dit jaar is het weer gelukt om een ‘Ald Barradiel ‘ in een 

bescheiden boekwerkje te kunnen presenteren. Een van de problemen 

voor het samenstellen hiervan is het beschikbaar hebben van 

geschikte artikelen, en dan ook nog het liefst met een onderwerp wat 

betrekking heeft op de historie van onze oude gemeente Barradeel. 

Met enige trots kunnen we u meedelen dat het aantal artikelen met 

“gehalte Barradeel”, dan wel met uitzondering van een kleine foto op 

de achterkant van dit boekje, toch 100% is.  Dit is, behalve door de 

inbreng van diverse bestuursleden, ook voor een groot deel te danken 

aan ons lid Gerrit Herrema uit Holwerd. Van de zeven artikelen in dit 

kerstnummer zijn er maar liefst vijf door hem verzorgd. Namens het 

bestuur willen wij hem hiervoor dan ook hartelijk bedanken!         

Het eerste artikel in dit nummer is geschreven door Gerrit en gaat 

over de geschiedenis van de watermolens in de Oosterbierumer-

polder. Op de ledenvergadering van dit jaar in Firdgum is hier ook al 

aandacht aan besteedt. Andere onderwerpen gaan over de nieuwe 

kloostertuin in Oosterbierum, een  z.g. boelgoed uit 1929 te 

Tzummarum, een boedelbeschrijving van een visserman onder 

Oosterbierum, de aanleg van de nieuwe weg tussen Sexbierum en 

Oosterbierum en als laatste nog twee artikelen over Donia zathe te 

Sexbierum. Voor het eerst sinds 13 jaar is dit boekje niet meer van de 

hand van Gerrit Bouma, wel is het in de zelfde kenmerkende stijl 

voortgezet. Wij hopen dat deze ‘Ald Barradiel’ u een hoop leesplezier 

verschaft. 

                

Namens het bestuur wensen wij u fijne feestdagen toe en alvast de 

beste wensen voor 2016!
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Ledennieuws 

Nieuwe leden: 

 Dhr. Rene van der Meulen      Franeker 

 Dhr. Pier de Haan                        Sexbierum 

 Dhr. P.J. Allersma                        Harlingen 

  
Opzeggingen/overleden: 

  

 G. Krol                                                Dronrijp 

 Dhr. J. de Schiffart                        Sexbierum         overleden 

 Dhr. J. Miedema                            Ughelen              overleden 

 Mevr. S. Santema-Swart           Harlingen De Spiker 

 Dhr. G. Reitsma                              Minnertsga 

 Mevr. S. Kuiken de Vries            Leeuwarden 

 Mevr. L.H. Westra                         Franeker 

 Mevr. J. Swart Houtsma             Oosterbierum   overleden 

  

 

Van de voorzitter 

Alwer in jier foarby!!                                           

Foar ús as O.v.B. in spesjaal jier. Sa as jim al witte is ús skriuwer 

Gerrit Bouma  stoppe mei syn wurk foar us ferieniging. 

Nei mear as 13 jier... mei al syn ynset...  bliuwt hy lykwols wol ús 

adviseur, mar dochs sille wy al syn wurk tige misse!!     

Wy tankje Gerrit nochris tige foar alles wat hij foar Ald Barradiel 

dien hat. 

Auke Ykema is no de man fan de sinten en de web-master. Dit hie 

daliks al as resultaat dat der by ús 1e lêzing 23 okt. yn it Waad in stik 

as 10 jonge mannen ek nei it Súvel ferhaal fan J.Jenema lústerje 
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woene. Op ús fraach oer har kommen seine hja: It stie op facebook!    

                                                                                                                

27 Nov.wie de jûn mei it Arch.Steunpunt yn Winaam. Dr. Han 

Nijdam fan de Fryske Akademie hie in ferhaal oer de fryske keningen 

en foaral oer Redbad (as wie dat in Deen?) Beide talen ha wol wat fan 

elkoar!  

De útnoegingen en dit boekje is no it meast yn hânnen fan Albert 

Boonstra. 

De keamer op de solder fan it Iep Hettinga museum wurd troch ús net 

folle mear brûkt en mei om't alles hast troch ús archivaris en syn frou 

digitalisearre is en it measte spul nei it archief fan ús gemeente gien 

is. 

Us 1e gearkomste is 22 jannewaris 2016 mei Piter van de Woude (âld 

Easterb.) Underwerp: Emigraasje út Ald Barradiel...jûns 20.00 oere 

yn It Mienskar. 

In protte lêsnocht en in goed en sûn 2016 tawinske 

troch it bestjûr!! 
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Oosterbierumerpolder en haar molenaars (deel 2). 

Op het artikel over mijn pake Pieter Douma, één van de molenaars 

van de Oosterbierumerpolder (OBP), in de Nieuwsbrief van Ald 

Barradiel van december 2014 en de presentatie met een plaatje en een 

praatje op de ledenvergadering van 2015 heb ik verschillende 

positieve reacties gehad.  

Enkele van die reacties gingen over de molens in de buurt van de 

Oosterbierumerpolder. In het noorden was dat de Amerikaanse 

windmotor in de Firdgummerpolder, één van de grootste molens die 

in Friesland gebouwd zijn. Bij enkelen was deze molen wel bekend en 

de Koehoolster- of Noordermolen van de OBP niet. Mogelijk kan dat 

komen omdat deze laatste molen al in 1935 vervangen is door een 

dieselgemaal.  

Een ander punt van misverstand is de met rietgedekte molen in de 

Kolthofpolder in de Dongjumer-polder die in een aantal documenten 

gesitueerd wordt als staande onder Oosterbierum, wat uiteindelijk niet 

het geval is . Ook heeft er een molen gestaan aan de oostkant van De 

Bjussedyk. 

 

En dan de vierde molen is de zogenaamde Slachtemolen of 

Oosterbierumermolen (in de voormalige Dongjumerpolder) die 

gestaan heeft vlak bij het eind van de Slachtedijk waar die over gaat 

in de Lageweg, aan de Bainse Miedwei, in de landerijen die nu door 

familie Goodijk gebruikt worden. Ook deze locatie wordt in sommige 

artikelen en databestanden tot het grondgebied van Oosterbierum 

gerekend. 

 

De bovenstaande ‘misverstanden’ komen waarschijnlijk voort uit het 

feit dat het gebied van de Oosterbierumer-polder niet precies 

overeenkomt met het grondgebied dat tot het dorp Oosterbierum 

toegerekend wordt. Om het nog ingewikkelder te maken is het 

bemalingsgebied van de beide molens in de OBPolder kleiner dan de 

oppervlakte van de polder zelf, want een gedeelte van de polder ligt 
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aan de westkant van de Slachte dat niet bemalen wordt door molens 

van de OBPolder. 

Ook heeft er een Amerikaanse windmotor in de Riedpolder tussen de 

Skilleane en het Fiskerspaed onder Sexbierum gestaan. Op een aantal 

websites is informatie te vinden over verdwenen molens zoals op 

http://www.allemolenskaart.nl/ 

Foto’s van de oude 

molens zijn schaars 

en vaak worden er 

door verschillende publicisten foto’s gekopieerd zonder dat duidelijk 

is of het werkelijk de beschreven molen is. Mijn moeder bewaarde in 

een sigarendoosje een aantal dierbare foto’s en knipsels, waaronder 

een ‘skansearre’ foto van de 

molen en het molenaarshuis 

waar ze de jeugd van haar leven 

heeft doorgebracht. Vorige 

herfst was ik bij Gysbert 

Haarsma, de huidige bewoner 

van molenaarswoning bij de 

Noorder- of Koehoolstermolen, 

en die had een ingelijste foto 

aan de wand van de oude molen 

die daar aanvankelijk gestaan 

had. Later kreeg ik van Zaagsma 

uit Sexbierum nog informatie 

met daarbij een foto van de 

Zuidermolen 

http://www.allemolenskaart.nl/
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Slachtemolen in de Dongjummerpolder. Het is bekend dat er 

tientallen op elkaar gelijkende molens in Friesland gebouwd zijn. Op 

mijn afbeeldingen lijken de molens sprekend op elkaar. Nog meer is 

dat het geval met de molenaarswoningen. Mogelijk dat ze door 

dezelfde timmerman gebouwd zijn of dat men een ‘standaard’ patroon 

had voor een molenaarswoning. Bouwvergunningen waren indertijd 

nog niet nodig zodat daar geen informatie uit te putten is. Uit 

kadastrale gegevens kan ik mogelijk concluderen dat de woning bij 

Zuidermolen van de Oosterbierumerpolder in 1863 gebouwd kan zijn, 

want toen is het kadastrale perceelsnummer ontstaan. De woning van 

de Koehoolstermolen zou mogelijk in 1862 gebouwd kunnen zijn. 

Blijft mijn twijfel welke van de drie foto’s de correcte molen en 

woning afbeelden. 

 

De Noorder- of Koehoolstermolen. 

In het noord-oostelijk deel van de Oosterbierumerpolder stond een 

tweede met rietgedekte 

molen. Bij de 

totstandkoming in 1813 

van de particulier polder 

is er al sprake van deze 

molen. Deze molen had, 

evenals de zuidermolen, 

een vlucht van 48 voet 

(= ca. 14,40 meter). Het 

precieze bouwjaar heb ik 

niet kunnen achterhalen. 

Vrij zeker is de molen gebouwd is door een particuliere ‘aannemer of 

stichter’, mogelijk de eigenaar van de landerijen rondom de locatie 

van de molen. In dit geval is dat , volgens het kadaster, Callot 

d’Escurij die eveneens de landerijen er omheen in eigendom had. In 

1813 was er nog geen molenaarswoning aanwezig. 

 

In 1919 is de particuliere polder omgezet in een boezemwaterschap 

met dezelfde naam ‘Oosterbierumerpolder’ en stond er bij deze molen 

Koehoolstermolen 
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wel een molenaarswoning. Jacobus Mebius wordt dan aangesteld als 

molenaar op de Koehoolstermolen. Vrij zeker is dat de heer Mebius 

daarvoor reeds molenaar was op deze molen, maar de notulen van het 

voormalige waterschapsbestuur of andere informatie heb ik nog niet 

kunnen vinden waaruit dat moet blijken. Mogelijk dat ene Jochum 

Westra reeds daarvoor molenaar was. 

Mebius is geboren op 18 juli 1867 (zoon van Theodorus Ernestus 

Mebius en Antje Sijbes Houtsma) en trouwt in 1896 met Dirkje 

Dijkstra uit Sint Jacobiparochie. Als hij in 1919 aangesteld wordt als 

molenaar is hij ook haring- en botvisser aan de zeedijk te 

Oosterbierum en waarschijnlijk ook nog werkzaam aan de zeedijk 

voor het Waterschap Vijfdeelen zeedijken binnendijks. Dat hij visser 

is blijkt uit het botenregister dat op de website Oud Tzummarum te 

vinden is.  

 

In de notulen van de OBPolder komt maar nauwelijks een aantekening 

voor over de bij de polder in dienst zijnde werknemers, maar in 1931 

is er een klacht over Mebius dat deze soms te laat de molen in 

werking stelt omdat hij dan nog aan de zeedijk aan het werk is. 

Ook wordt er op de ingelandenvergadering van 1931 de klacht geuit 

dat de Koehoolstermolen vaak op zondag in werking is terwijl dat 

vanwege de 

weersomstandigheden en 

waterpeil in de OB-polder 

niet noodzakelijk is. 

Kennelijk heeft Mebius 

zijn instructie goed gelezen 

want voor het bemalen per 

nacht of per zondag, als het 

bestuur dat nodig acht, 

kregen de molenaar vier 

gulden extra beloning.  

 

In 1935 laat de bemaling door de Noordermolen te wensen over. Het 

is in feite de molen die alleen gebuikt wordt als de Zuidermolen het 
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niet aan kan. Na een tijd van stilstaan functioneert de draai-inrichting 

niet meer en de kop zit vast. Er wordt informatie ingewonnen bij Het 

Landbouwhuis (van de Friese Maatschappij van Landbouw) te Sneek 

voor een ruwoliemotor. Ook moet er advies gevraagd worden bij ‘de 

Provincie’. Het advies luidt: een ruwoliemotor met een nieuwe vijzel 

met een capaciteit van 24 m
3
 per minuut. De bouwkosten worden 

geraamd op ƒ 2.500,--  

Er wordt offerte gevraagd bij 4 verschillende bedrijven voor een 

Lister ruwoliemotor van 15 pk met een stalen vijzel en een nieuw 

gebouwtje. Fa. Hubert uit Sneek is de laagste en wil het gemaal 

bouwen voor ƒ 2.670,--.  

Op de ingelandenvergadering wordt nog gevraagd of de motor 

voldoende vermogen heeft en of er een motor van Nederlands 

fabricaat gekocht kan worden. Verder wordt nog opgemerkt dat de 

vereniging “Hollandse molen’ van mening is dat met een reparatie van 

ƒ 700 de oude molen nog wel 13 jaar mee kan. Het bestuur is van 

mening dat het wenselijk is om niet meer afhankelijk van de wind te 

zijn. Uiteindelijk wordt het voorstel van het bestuur een gemaal met 

een oliemotor aan te schaffen met algemene stemmen aangenomen. 

Uiteindelijk wordt er een gemaal gezet met een ca. 12 pk motor met 

23 m
3
per minuut waterverplaatsing met een opvoerhoogte van 

maximaal 1.15 m (vanaf 0,45 m beneden Fries Zomerpeil inmalen en 

0,70 m boven Fries Zomerpeil uitmalen). Bij de Coöperatieve 

Voorschotbank te Tzummarum wordt een lening aangegaan van ƒ 

2.700 tegen een rente van 4% af te lossen in 18 jaar. 

Wel moet er nog een Hinderwetvergunning aangevraagd worden bij 

de gemeente Barradeel.  

Besloten wordt om de 3 bedrijven die ook een offerte uitgebracht 

hebben elk ƒ 10,-- te betalen voor de moeite. 

 

Zowel de oude molen als het gemaal heeft de ‘útschoat’ naar de even 

oostelijker gelegen Tzumarumervisvaart. Om naar de Hornestreek te 

komen was er een voetpad dat uitkwam vlak bij het bedrijf van 

Jorritsma. Later is er een voetpad aangelegd op de kant van een 

perceel bouwland, naar de reed van Andringa. Nadat de dieselmotor 
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in gebruik gesteld was moest er ook brandstof en olie aangevoerd 

worden, maar er was aanvankelijk geen mogelijkheid om dat met een 

wagen te doen. De 200-liter vaten met brandstof of olie werden 

daarom in de vaart gekieperd en drijvende naar de molen gedreven en 

daar weer uit het water gelicht.  

 

Op 65-jarige leeftijd neemt Mebius ontslag als molenaar en wordt in 

1933 opgevolgd door Jelte van der Zee die in 1940 plotseling 

overlijdt. Zijn broer Simon van der Zee wordt dan molenaar op de 

Koehoolstermolen. Nadat hij in de strenge winter van 1945/46 

verzuimd heeft om tijdig maatregelen te treffen om te voorkomen dat 

de dieselmotor in het gemaal bevriest krijgt hij ontslag in 1946 en 

wordt hem aangezegd om de molenaarswoning te verlaten. 

 

Per 30 maart 1947 wordt Hein Dijkstra aangesteld als molenaar en 

betrekt hij de molenaarswoning enkele maanden later trouwt hij met 

Baukje Kuiken.  

Naast het werk als molenaar kregen de beide molenaars van de 

OBPolder extra betaald voor het handmatig hekkelen van de 

tochtsloten. Vaak werd er samen gewerkt door Hein Dijkstra en mijn 

oom Taeke Douma, van de Zuidermolen, want die was linkshandig en 

Dijkstra rechtshandig zodat een tochtsloot in zijn geheel onderhanden 

genomen kon worden. Het hekkelen was zwaar werk. Dijkstra 

vertelde mij dat hij jaren achtereen een vaste klus werk had van 30 

kilometer hekkelen en is dan ook een aantal jaren in vaste dienst 

geweest bij de polder. Later, in 1969, toen er hekkelmachines op 

trekkers kwamen, werd het hekkelwerk uitbesteed aan loonwerker 

Kuiken uit Sint Jacobiparochie en was het werk voor de OB-Polder 

beperkt tot het bedienen van de molens. Dijkstra kon in dat jaar in 

buitendienst van de gemeente Barradeel komen. 

 

In 1964 is Dijkstra ook molenaar van de Amerikaanse windmotor in 

het Mieden geworden. Nadat deze Amerikaanse windmotor met twee 

windvanen in werking gesteld is blijft deze doormiddel van de grote 

windvaan bij het wijzigen van de windrichting automatisch dwars op 
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de windrichting staan. Mocht de windsnelheid groter worden dan 

werd doormiddel van de kleine windvaan de snelheid van de molen 

constant gehouden op het ingestelde toerental en bij te harde werd de 

molen automatisch stopgezet. Dijkstra vertelde mij dat hij soms bij 

nacht en ontij wel op zijn brommertje naar de Mieden geweest is om 

die molen weer ‘in het werk’ te zetten omdat anders het waterpeil in 

de polder te hoog zou worden. 

Met de gemeente Barradeel werd overeengekomen dat Dijkstra het 

bemalen van de beide molens naast zijn werk bij de gemeente mocht 

blijven doen. In de praktijk was Baukje overdag de toezichthouder op 

het Koehoolstergemaal en Hein zelf hield vóór en na het 

gemeentewerk de Zuidermolen in de gaten en soms moest hij in de 

middagpauze ook wel eens uitrukken op zijn brommer. 

 

In 1971 koopt Dijkstra de molenaarswoning en het perceel bouwland 

bij de Zuidermolen. De akte wordt gepasseerd op 23 december van 

dat jaar. Klaas Scheepstra, bankbeheerder te Oosterbierum, 

vertegenwoordigt dan de bestuursleden, vormende het volledig 

bestuur, Sijbe Andringa, Johannes Herrema, Dirk Steenstra, Klaas 

Swart en Seerp Jukema. 

In de bepalingen en bedingen staat bij punt 9: “De koper moet 

gedogen dat het zich op gemeld kadasternommer 1876 (Kad gemeente 

Sexbierum, sectie D) bevindende gemaal, bestaande uit hok met 

motor en de zich aldaar bevindende in- en uitlaatgoot van beton door 

de verkoopster en haar rechtsopvolgster onder algemene titel wordt 

gebruikt tot dat dit in verband met de algemene waterbeheersing en 

wat dien meer zij, niet meer nodig is. De verkoopster en haar 

rechtsopvolgster onder algemene titel hebben te alle tijde het recht 

van vrije toegang tot een en ander, zolang even gemeld gebruik duurt. 

In punt 10: “Na afloop van het in het vorige artikel omschreven 

gebruik moet de verkoopster en haar rechtopvolgster onder algemene 

titel het in het vorige artikel vermelde hok met in- en uitlaatgoot met 

de volledige fundering op haar kosten verwijderen en de grond 

slechten zodanig dat deze één geheel gaat vormen met het overige 

erf”. 
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In punt 11: “De koper en/of 

zijn echtgenote hebben zolang 

zij het gekochte hiervoor onder 

a. zelf gebruiken het recht van 

voetpad over de eigendommen 

van de heer Sijbe Andringa, 

zulks op de bestaande wijze en 

tegen betaling van één gulden 

(ƒ 1,--) per jaar aan de heer 

Andringa voornoemd. 

Voormelde betaling moet 

telken jare geschieden vóór 

juli, op straffe van verval van 

het recht van voetpad. Bij het 

eindigen van het eigen gebruik  door de koper en/of echtgenote van 

het gekochte behoudt de heer Andringa, voornoemd, zich het recht 

voor het recht van voetpad op te zeggen”.  

 

Het betreffende voetpad werd uiteindelijk een pad met schelpen. 

Jaarlijks werden door Hein Dijkstra en o.a. Herre Feenstra, arbeider 

bij Andringa, schelpen achter de zeedijk bij Koehool gehaald om de 

schelpen op het pad aan te vullen. Er kon gebruik gemaakt worden 

van de paarden van Andringa en de karren die door het Waterschap de 

Vijfdelen gebruikt werden om schelpen binnendijks te brengen bij het 

eind van de Tzummarumer Vissersvaart, waar Jelte en Jantsje van der 

Zee de verkoop van schelpen aan particulieren verzorgden. 

De molenaarswoning bij de Zuidermolen is reeds in 1966 verkocht 

toen Taeke Douma naar het dorp is verhuisd. Ook in die verkoopakte 

stonden bedingen over de toegang tot de molen die niet aan de koper 

is verkocht.  

In 1972 wordt de Oosterbierumerpolder opgenomen in het grotere 

waterschap Noardlik Westergoa. In 1975 verhuist familie Dijkstra 

naar het dorp en in 1976 worden het Koehoolster gemaal en de 

Zuidermolen buitenwerking gesteld en wordt de bemaling 

overgenomen door het Waterschap Noardlijk Westergoa, nadat de 
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benodigde aanpassingen aan gemalen, tochtsloten en 

afwateringskanalen naar Roptazijl achter de rug zijn. Dijkstra krijgt 

dan nog een aantal jaren wachtgeld van het Waterschap tot dat hij, bij 

het opheffen van de gemeente Barradeel, in 1984 op 60-jarige leeftijd 

van de ‘vut’ of ‘prepensioen’ kan gaan genieten. 

 

Gerrit Herrema. 

 
 

Nieuwe wegen, oude paden.    

Bij Klooster Lidlum en Oosterbierum lag in de middeleeuwen een 

groot klooster. Dat klooster vormt de inspiratie voor het project 

'Kloostertuin Oosterbierum', De Kloostertuin creëert voor 

Oosterbierum een buitenplaats waar mensen van verschillende 

generaties elkaar kunnen ontmoeten bij werk en ontspanning.  Waar 

in het oude klooster Mariëndal priesters en lekebroeders samen 

werkten, aten en zongen, moet de Kloostertuin een (zomerse) 

leefgemeenschap gaan vormen voor het dorp. Waar s’winters It 

Mienskar de ontmoetingsplaats is, kan zomers de Kloostertuin deze 

functie vervullen. De Kloostertuin kan de identiteit van Oosterbierum 

bovendien versterken en een positieve uitstraling hebben op mogelijk 

nieuwe bewoners, toeristen én de regio.  

   

Overgewaaid en overgenomen.  

 

In Ballygriffin (Ierland) hebben de zusters van de kloosterorde Nano 

Nagle zich op een inspirerende manier opnieuw uitgevonden. Met 

succes wisten ze een verbinding te leggen tussen hun geloof en de 

nieuwe tijd. Hun klooster is nu een ontmoetingsplaats voor mensen 

die op zoek zijn naar of willen werken aan spiritualiteit, ecologie en 

cultureel erfgoed.  Mensen kunnen er verblijven, scholingen volgen of 

meewerken op de biologische boerderij.    
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Mariëndal, klooster bij Oosterbierum en Klooster-Lidlum.  

   

Bij Oosterbierum en Klooster-Lidlum stonden gedurende de 

middeleeuwen achtereenvolgens twee kloosters. Het eerste werd in 

1182 gesticht, ten oosten van Oosterbierum, dicht bij de Waddenzee 

in de buurt van de huidige Kapellewei.  De lage dijken uit die tijd 

boden het klooster onvoldoende bescherming tegen de Waddenzee. 

De zee bedreigde het klooster in haar voortbestaan en de kloosterorde 

zag zich genoodzaakt meer landinwaarts een ander, nieuw klooster te 

bouwen. Ze kozen een terp bij het huidige Klooster-Lidlum als 

nieuwe locatie en in 1234 stond hier het Premonstratenzer klooster 

Mariëndal of Vallis Mariae.  Het klooster speelde een grote rol bij het 

bouwen en onderhouden van de zeedijken in deze regio.  In 1572 

werd het klooster door de Geuzen geplunderd en verwoest. 

Overgebleven bezittingen gingen in 1580 over naar de Staten van 

Friesland.  

  

Kloostertuin Oosterbierum. 

    

Oosterbierum kent een lange traditie van volkstuinen. De laatste jaren 

neemt in het dorp de belangstelling voor het individueel tuinieren wat 

af. Van het areaal aan volkstuintjes blijven percelen ongebruikt.  

Tegelijkertijd is er in ons land ook een trend waarbij tuinieren zich in 

een nieuwe golf van belangstelling mag verheugen. Bovendien nemen 

dorps- en buurtbewoners vaker samen de verantwoordelijkheid voor 

een volkstuin. Ze kiezen er voor gezamenlijk tuinenin hun dorp of 

wijk in te richten en te verzorgen. Ook het project Kloostertuin 

Oosterbierum sluit bij die ontwikkeling aan. In de Kloostertuin 

kunnen dorpsbewoners:  • elkaar ontmoeten,  • samen kruiden, 

groente, fruit en bloemen telen, of  • groenten kopen (als zij geen tijd 

en belangstelling hebben om zelf te tuinieren)  Dorpsbelang heeft een 

kleine groep vrijwilligers gevraagd om de grote lijnen uit te zetten. 

Verder kan iedereen die voor korte of langere tijd haar of zijn 

diensten aanbiedt in de tuin aan de slag.  We denken daarbij aan 
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liefhebbers van tuinieren, maar ook aan mensen die gepensioneerd 

zijn, tijdelijk of langdurig zonder betaald werk zijn, een 

maatschappelijke stage moeten volgen of deelnemen aan een 

werkervaringstraject.  Ook de jeugd van het dorp wordt actief bij het 

project betrokken. 

   

Locatie en planning. 

 

Aan de wadzijde van Oosterbierum liggen de volkstuintjes van 

Oosterbierum. Het land is eigendom van de protestantse 

kerkgemeenschap. Tegenwoordig zijn  niet alle tuintjes meer in 

gebruik.  De Kloostertuin moet op het terrein van de volkstuintjes 

haar plaats krijgen, en komt daarmee op grond van de Sint Joris 

Tsjerke.  Afgelopen najaar zijn de plannen voor de Kloostertuin 

uitgewerkt en geconcretiseerd. De eerste spa kan de grond in zodra 

het weer het toelaat. In het voorjaar kan de tuin langzaam zijn vorm 

krijgen en kunnen de eerste vruchten worden geplant. Zo krijgt de 

oude volkstuin een nieuwe bestemming. 

 

Gerry Westra 

 

 
 

‘Sneupe’ in oude landbouwkranten. 

Vanwege mijn vrijwilligerswerk bij het Frysk Lânboumuseum te 

Earnewâld ben ik vrijwel wekelijks bezig met aspecten van de 

landbouwhistorie. Eén van de bronnen om te raadplegen is daarbij een 

vrijwel complete serie Fries Landbouwbladen en haar 

voorgangers(1886 -1991), indertijd het lijfblad van de leden van de 

Friese Maatschappij van Landbouw. Daarnaast zijn er duizenden 

foto’s in het archief die in de loop der jaren in het Fries 

Landbouwblad gepubliceerd zijn. 
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De informatie over de boerderijen aan de Hornestreek van familie 

Zijlstra (in Ald Barradiel 2014) en die van familie Nammensma in 

deze editie zijn daar voorbeelden van. 

 

Interessant zijn bijvoorbeeld de advertenties van boelgoeden die 

gehouden worden, zoals die op donderdag 14 maart 1929, ruim 86 

jaar geleden, ten huize en ten verzoek van de heer R.S. Okkinga te 

Tzummarum. 

Hij verkoopt een gezond en melkrijk beslag zwart-bont stamboek vee, 

bestaande uit 14 drachtige koeien die reeds één of meer keren gekalfd 

hebben, 9 dieren die voor het eerst drachtig zijn, 7 stuks jonvee en een 

stier. In verhouding zijn er heel veel jonge dieren die nog niet gekalfd 

hebben. Uit de opmerking dat het bedrijf vier maanden daarvoor 

hersteld verklaard is van mond- en klauwzeer is op te maken dat er 

mogelijk een gedeelte van dit veebeslag gestorven is aan de 

besmettelijke ziekte ‘tongblier’.  

Een ander opmerkelijk gegeven zijn de veldvruchten die in de vorige 

zomer en herfst geoogst zijn. Opvallend veel aardappelen van het ras 

Roode Star, te weten 2 x 13 pondemaat (van 36,75 are) en 4 

pondemaat Borgers. De inwoners van oud-Barradeel weten als de 

besten dat in de loop van augustus-september de Borgers of zoals hun 

zondagse naam is de Eigenheimers, daar het meest gewilde ras is om 

als tafelaardappel gebruikt te worden. Ook is bekend dat het wel eens 

moeilijk was om Borgers tot in het voorjaar te bewaren. Daarom was 

het eigenlijk traditie om inde loop van de winter over te stappen op 

het ras Rode Star, een laat ras met aardappelen die in verhouding vaak 

klein van stuk waren. Omdat uit de advertentie niet blijkt hoe groot 

het bedrijf is kan moeilijk opgemaakt worden of de oppervlakte aan 

Roode Star aardappelen uitzonderlijk groot is, mogelijk dat er al veel 

aardappelen verkocht en afgeleverd zijn. Ook is er 3 pondemaat aan 

vlas, wat gedurende de winter aan 1,5 tot 2 arbeiders werk verschafte 

in decvorm van het repelen gedurende de maanden dat er niet op het 

land gewerkt kon worden.  
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Wat betreft het boerenreeuw valt op dat er meer 

akkerbouwwerktuigen geveild worden dan hooibouwwerktuigen. De 

akkerbouwwerktuigen hebben met name betrekking op de 

grondbewerking (5 ploegen, 9 eggen, 1 cultivator, 1 landrol), 

werktuigen voor de graanteelt (1 zaaimachine,1 graanwinde of wan en 

graanzakken), aardappelteelt op akkers (3 wiedploegjes, vorenrol om 

de voor tussen de akkers aan te drukken, aardappelbesproeier, 

sorteermachine, aardappelbakken en bascule) en de vlasteelt (4 

roepel- of repelbanken en een linnen roepelkleed). Er worden geen 

oogstwerktuigen zoals een aardappellichter of graanmaaier-zelfbinder 

aangeboden. 

Aan weidebouwwerktuigen was er wel een hooihark en een tyme (om 

met paarden het hooi op grote bulten te trekken) maar kennelijk nog 

geen maaimachine en schudder of een machine om hooi op wiersen te 

brengen. 

Uiteraard was er het nodige materiaal om de gewassen te vervoeren en 

om de paarden voor de wagens te spannen zoals leidsels, hamen en 

zijlen (of silen, haamhout  met trekzelen in het Nederlands) voor 1 of 

2 paarden. 

Bij het klein materiaal wordt ook in koehuisbankje of ‘bûthúsbankje’ 

aangeboden, waarop de dagelijkse nieuwtjes uit de buurt, het dorp of 

mogelijk van de hele wereld uitgewisseld werden, zonder hulp van de 

moderne hulpmiddelen van tegenwoordig. 

G.H. 

 

 
 

Boedelbeschrijving in 1902 van een visser te Oosterbierum.  

In de archieven vond ik de boedelbeschrijving van Japke Tamminga 

en haar kinderen Tetje, Dirk, Trijntje, Pieterje en Lieuwe Visser na 

het overlijden van haar man, hun vader, Bote Dirks Visser op 19 april 

1902, van beroep visser, wonende aan de zeedijk onder Oosterbierum. 
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Notaris Hylke de Koe uit Sexbierum reisde daarvoor (met getuigen) 

op woensdag 29 oktober af naar het adres ‘Oosterbierum 173’ waar 

ook aanwezig was de toeziend voogd van de vier jongste kinderen, de 

heer Simon Tamminga, arbeider te Wijnaldum en de heer Freerk de 

Vries, koopman te Sexbierum die belast was met de waardering van 

de goederen.   

 

Na de nodige officiële bewoordingen worden eerst de Baten 

beschreven en op waarde gezet, te weten:   

 

1. Onroerend goed. Het betreft het 

opstalrecht, eindigende de 27 januari 

1905, op de grond (van het 

Waterschap Vijfdeelen binnendijks) 

aan de zeedijk onder Oosterbierum, 

kadastraal bekend als Gemeente 

Sexbierum sectie D, nommer 1095, 

ter grootte van 2 are en 72 centiare, 

benevens de eigendom van de op dien 

grond aanwezige gebouwen. Het is in 

dit geval een visserswoning met onder het zelfde dak een schuurtje 

voor de opslag van visserijbenodigdheden en eventueel enkele dieren. 

  

2. Lichamelijke roerende goederen zoals  a. meubelen en huisraad. 

Enkele zaken daaruit zijn de eikenhouten kast met twee stelten en 

kom die getaxeerd zijn op ƒ 12,--, een dito secretaire op maar ƒ 3,--; 

twaalf stoelen voor ƒ 3,50; petroleumstel met ketel ƒ 1,--, blad met 

theegoed op tafel ƒ 0,60; 6 stoven, tang en twee vegers ƒ 0,75; 4 

bedden met peul en twee kussens ƒ 15,--, ƒ 14,--, ƒ 13,-- en ƒ 12,--;  

12 beddelakens en kussensloopen ƒ 8,--, naaimachine met kastje ƒ 

20,--, tobben en vaatwerk ƒ 1,-- en nog veel meer voorwerpen met 

kleine prijsjes. b. Voorwerpen van of met zilver: Een oorijzer van den 

tweeden titel, zwaar 67 gram ƒ 2,68, melklepeltjes , zwaar 27 gram ƒ 

1,08; snuifdoosje, zwaar 26 gram ƒ 1,04; kerkboek met haak ƒ 1,25 en 

‘het zilverwerk waarvan geen gewicht werd vermeld is niet voor 



Oudheidkundige Vereniging Barradeel 

 

 Jaargang 13 | december 2015 - 22 - 

weging vatbaar’. c. Lijfdracht : manslijfdracht ƒ 10,-- 

vrouwenlijfdracht ƒ 12,--.  d. Vee, gereedschap en andere zaken in het 

schuurtje. 3 schapen ƒ 42,--; een varken ƒ 50,--; 13 kippen en een 

haan ƒ 8,--, leppen, schoppen, grijpen, en houwers ƒ 4,--; kruiwagen ƒ 

1,--; partijtje hooi en stroo ƒ 10,--; partijtje turf ƒ 10,-- een partijtje 

aardappelen ƒ10,-- en de mesthoop op het erf ƒ 6,--. e. 

Vischgereedschap zoals 28 fuiken met hoepels, stokken, schuttingen 

en touwen, benevens de helft van een vissersboot tezamen geschat op 

ƒ 325,--. Het was kennelijk voor de notaris te moeilijk om deze 

visserijbenodigdheden uit te splitsen, te tellen en te laten taxeren.     

Het totale bedrag aan ‘lichamelijke roerende goederen’ bedraagt ƒ 

634,10 waarvan de waarde 

van de visserij 

benodigdheden meer dan 

de helft voor haar rekening 

neemt. De schapen, het 

varken en de kippen 

nemen een zesde deel voor 

hun rekening. Na afloop 

van het oplezen van alle 

voorwerpen en hun waarde staat er ‘De werkzaamheden van den 

schatter hiermede geëindigd zijnde, heeft hij zich verwijderd, na 

alvorens, na voorlezing, alhier te hebben getekend.   

3. Vorderingen. Dan komen de vorderingen aan de orde die Bote 

Visser had, te weten ‘Eene vordering wegens geleend geld ten laste 

van de Kerkelijke Administratie de Hervormde gemeente te 

Oosterbierum, groot f 3.000,--, loopende rente naar vier procent ’s 

jaars’.   

4. Contanten. Bij het overlijden van den erflater was aan gereed geld 

aanwezig ƒ 68,95 en uit de nalatenschap van Pieter Haarsma, welke 

den 24ste februari van dat jaar te Hilaard overleed had men nog een 

vordering van 5/24 deel van die nalatenschap, groot ƒ 573,78. 

Daarnaast moesten nog een paar rekeningen betaald worden. Voor de 

kosten van de begrafenis van den erflater ƒ 37,-- en aan dokter Anema 

uit Sexbierum nog ƒ 30,-- voor geneeskundige diensten. Tevens 
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moesten hieruit betaald worden diverse gemeenschapsschulden aan 

Burggraaff te Oosterbierum en anderen tezamen ƒ 31,60.    

Dan volgt er een afsluitende tekst: Hiermede was deze beschrijving, 

waarmede is gevaceerd gedurende vier uren geëindigd, waarna al het 

geïnventariseerde onder wettelijke verantwoordelijkheid is gelaten in 

bezit en bewaring van de gecomparante aangeefster, die zulks erkende 

en verklaarde dat zij niets heeft verduisterd noch gezien heeft of weet 

dat iets van hetgeen tot de beschreven gemeenschap behoort is 

verduisterd geworden, welke verklaring zij bij eede aflegt in handen 

van mij, notaris heeft bevestigd’. Als getuigen zijn aanwezig Ieme 

Buiteveld, notarisklerk te Sexbierum en Harmen Kornelis Terpstra, 

zonder beroep te Oosterbierum woonachtig. 

   

Samenvattend kan gesteld worden dat Bote en Japke een eigen 

woning bezaten en nog maar een recht van opstal hadden van enkele 

jaren. Na afloop van die lopende periode zal die wel weer verlengd 

gaan worden voor, meestal, 29 jaar. Opvallend is het grote bedrag van 

drie duizend gulden dat geleend is aan de Kerk (kerkvoogdij) van 

Oosterbierum. Ook bijzonder is de relatief grote waarde van de 

visserij benodigdheden. Uit het bezit van ‘een halve vissersboot’ 

blijkt die in mede-eigendom is van nog een andere visser en dat men 

gezamenlijk een ‘regel’ fuiken in de Waddenzee hadden. 

   

Gerrit Herrema.  

 
 

Nieuwe weg Sexbierum – Oosterbierum. 

Ook aan de noordkant van de stad werd er gewerkt aan nieuwe wegen. 

In de zomer van 1968 werd door de commissaris der Koningin in 

Friesland, de heer H.P. Linthorst Homan, in Sexbierum een rood-wit-

blauw lint doorgeknipt dat over een nieuw aangelegde weg was 

gespannen. Met deze handeling werd de nieuwe rondweg om 
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Sexbierum en de weg Sexbierum-Oosterbierum officieel geopend. Dit 

alles ging gepaard in het bijzijn van veel kinderen en een muziekkorps 

dat voor een vrolijke noot zorgde. Er werden ballonnen opgelaten 

waarop stond vermeld: “Opening nieuwe weg Sexbierum-

Oosterbierum, Noord Ned. Wegenbouwmij Harlingen, Holland.” Het 

was een mooie weg geworden vonden de genodigden, waar men zich 

vlug en veilig over kon verplaatsen. Door de aanleg van deze weg was 

er een betere verbinding ontstaan met Harlingen, de Waddeneilanden 

en via de nieuwe snelweg over de Afsluitdijk, de Randstad. En dat 

was goed omdat de Noordwesthoek tot nu toe een probleemgebied 

was en nu mee kon profiteren van de industrialisatie van Harlingen. 

De commissaris vroeg zich af, zo stond er in de Harlinger Courant, of 

binnenkort een deel van het verkeer de weg zou vinden naar het 

nieuwe toekomstige havencomplex in Harlingen, al was nog niet 

bekend waar precies die nieuwe haven, met de nodige rijkssteun, zou 

worden aangelegd. In Barradeel mocht men zich verheugen in een 

voortvarend gemeentebestuur, dat met kundige diensten, in 
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samenwerking met het 

provinciale apparaat, veel 

tot stand heeft weten te 

brengen, en dat was 

ongekend, zo vertelde de 

commissaris. 

Burgemeester de Roos 

was erg blij met het 

compliment. De president 

van de Noord Nederlandse 

Wegenbouw, de heer Jelle 

van Drooge, bedankte de 

aanwezigen voor het 

genoten vertrouwen. Hij 

memoreerde aan de 50-

jarige geschiedenis van de 

wegenbouwmaatschappij, 

die zich ontwikkelde van 

handkracht tot 

mechanisatie. Deze 

omwenteling had grote 

investeringen van zijn bedrijf geëist. De wegenbouwbedrijven hadden 

daardoor een schreeuwende behoefte aan werk en hij was blij dat zijn 

bedrijf deze weg had mogen aanleggen. Hij verwachte dat het verkeer 

in de toekomst grotere en betere wegen nodig zou hebben. 

Uit: Barradiel Meiinoar Ien, 1968 (archief Thom Kuurstra) 
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‘Donia Zathe’, Hornestreek, Seisbierrum. 

(uit Friesch Landbouwblad , 26 augustus 1955 en 2 september 1955 , 

rubriek 'Lân, Folk en pleats, nr.XIV en XV') 

 

Doe't ik yn it moaije boek „Van de Mond der Oude Middelzee", van 

K. J. v.d. Akker, omblêdde, kaem ik ek by de Hornestreek (side 319 - 

371). Hjir fortelt Van den Akker ús op in net to forbetterjen manier de 

histoarje fan dy streek yn it algemien en fan ûnderskate sate's yn it 

bysûnder. Doe't ik dy kant r's útkaem, koe ik it net litte om nei to gean 

hoe as it der nou is. 

V.d. Akker fortelde folle fan it forline. Ik woe wol r's witte, hoe as de 

bân wie dy't ûnderskate boeren, dêr út de Hornestreek, mei dat forline 

forboun. 

Omdat ik plan hie myn bifiningen ûnder to bringen yn de rubryk „Lan 

Folk en Pleats" yn it Friesch Landbouwblad, like it my gaedlik myn 

ljocht mar ris op to stekken by de foarsitter fan de Fryske Maetskippij 

fan Lânbou, de hear N. Nammensma. 

Dizze, sels boer oan de Slachtedyk, woe my graech helpe. De pleats, 

dy't troch him biwenne wurdt, wie nei syn bitinken noch net lang 

genôch yn syn famylje, mar der binne wol guodden oan de 

„Hornestreek" of „Alddyk". 

„Jo moatte mar r's by myn broer sjen, dy wennet op „Donia-zathe" en 

dêr hat ús famylje fan slachte op slachte wenne. Der binne noch wol 

mear, mar dan moatte jo mar r's freegje by Sjoerd Janzen, dy wit der 

hiel hwat fan". 

En dy wist ek hiel hwat. Doet ik der wei kaem, hie ik myn plan ré. Ik 

soe foarearst mar in kar dwaen fan 3 pleatsen út dizze streek en wol 

de pleatsen biwenne troch de hear J. Nammensma, dy biwenne troch 

Tjerk Gerlofs Zylstra en de pleats biwenne troch Auke Klazes de 

Boer. Alle trije famyljes mei in bân oan harren pleatsen fan mear as 

100 jier. 

Sa reizge ik dan nei dizze orientaesje nei de Hornestreek ta om 

Doniazathe op to sykjen. It gong noch al flot en ik waerd forwachte; 

ús foarsitter hie myn komst oankondige. 
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It wie in machtige pleats mei dwershúzinge. De boerinne liet my der 

yn en de boer kaem al gau efter de ploech wei en efkes letter sieten 

wy yn de foarkeamer mei in kadastrale kaert fan de pleats op 'e tafel. 

Dit joech in goed oersjoch oer dizze pleats; hwer as it lân lei, hwat der 

alear by hearde en hwat as der yn 'e rin fan de tiid by kommen wie. 

Doe't ik bigong to freegjen nei de foarige biwenners, waerd my oanret 

kontakt op to nimmen mei in oare broer; dy wie yn it bisit fan in 

famylje-archyf mei allerhande âlde akten, boekhâldingen, ensfh. En 

nou sille wy oan 'e han fan dat archyf en de floreenkohieren neigean 

hoe as it forrin west hat. 

Neffens de Floreen- en stimkohieren komt dizze pleats foar ûnder Nû. 

5 Seisbierrum. De pleats wie 64 pounsmiet great en draecht ien stim. 

Fan nû. 7 wurdt der noch 8½ pounsmiet by brûkt. 

Sa wie it yn 1640. Doe wie Jhr. Julius van Meckema eigener en yn dy 

tiid waerd de pleats Klein Meckema neamd. De namme Donia is fan 

letter tiid, mar dêr sille wy it nije wike oer ha. 

 

Om hwat mear fan 

„Donia" to witten ha ik 

my yn forbining steld 

mei dokter Nammensma 

út Wommels, dy 't hiel 

hwat oantekeningen fan 

syn famylje biwarre hat. 

Hy stelde op myn 

forsyk it hiele archyf 

foar my biskikber en 

oan 'e hân dêrfan ha ik 

in aerdich byld krige hoe as it der alear yn 'e Hornestreek buorke. 

 

Sa as ik forline wike al skreau wie it doe Klein Meckema pleats Nû 5 

Seisbierrum. 
Yn 1698 wiene Mr. Westerhuis en Titia Bogards eigener. 
1700 Mr Westerhuis eigener.    Wid. Riemer Harmens brûker. 
1708 Deselde eigener.    Cornelis Jetzes brûker. 
1718 Deselde eigener.    Wid. Cornelis Jetzes brûker. 
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1728 Suffridus v. Westerhuis eigener.   Tjeerd Jelles brûker. 
1738 - '48 De Rector Cornelis Terpstra eigener.  Tjeerd Gerbens brûker. 
1758 - '68 Dr Giliam Schultz eigener.   Sjoerd Meinerts brûker. 
1778 De heer G. Schultz no. ux. eigener.  Sjoerd Meinerts brûker en 

   eigener fan 3 pounsmiet 
   út pleats nû. 7 Seisbierrum. 

1788 Wid. Schultz eigenerske.   Sjoerd Meinderts as yn 1778. 
1798 Wid. Schultz eigenerske.   Meindert Sjoerds brûker en eigener 

fan 3 pounsmiet út nr. 7. 
1818 Meindert Sjoerds Donia en Aafke Jelles Juckema eigener en brûker fan nr 5, fan 
           trije pounsmiet út nr. 7 en fan ± 60 pounsmiet to Easterbierrum 
1828 as yn 1818. _ 
1838 Deselde eigener.    Sjoerd M. Donia en Geertje J. Post 

brûkers. 
1850 Meindert Sjoerds Donia en Neeltje Sjoerds Donia eigeners. lyk as 1838. 
1905 Nammen Nammensma en Neeltje Sjoerds Donia brûker.  
Letter Wid. Nammensma-Donia brûker. 
1905 - 1921 Nammen Nammensma. 
1921 - 1936 Gerrit Nammensma en Sietske Tiemersma. 
1936 - 1973 Jan Nammensma en Pietertje Houtsma 
1973 – 2011 Ane Jukema en Neeltje Nammensma 
2011 – oan ‘t no ta Jelle A. Jukema en Rianne Wissmann. Dy pleats is no 70 ha. 

 

Sa wie dan it forrin fan de biwenning fan Donia. Nou binne der noch 

ûnderskate oantekeningen yn de fam. Nammensma biwarre bleaun. 

Omdat dy in aerdich byld jowe hoe as it buorkjen alear wie en ek hoe 

as de oerdracht fan de pleats nei de fam. west hat, folget hjiroer noch 

it ien en oar. 

Út de floreenkohieren 

is nei to gean dat yn 

1798 Wid. Schultz 

eigenerske is. 

Yn 1804 keapje 

Meindert Sjoerds en 

Aafkc Jelles in pleats 

„aan de Oudedijk of 

Hornestreek onder 

Sexbierum", great 64 

pounsmiet en in 60 
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pounsmiet ûnder Easterbierrum foar 25.507 Carl. gld. 2 stûren en 8 

penningen. De keappiis moat bitelle wurde May 1805, 1806 en 1807. 

Maeije 1805 wurdt in trêdde part bitelle. It skynt dat it letter net sa 

goed gyng hwant yn 1812 passeart d'r in skuldbikentenis en dy wie:  

„Vrouwe Titia Terpstra Wed. van wylen Giliam Schultz in leven 

geweest Advocaat woonende te Franeker, dormcilium citandi 

eligerende ter haren huize binnen Franeker, schuldeischese van 

Meindert Sjoerds huisman en Aafke Jelles echtelieden te Sexbierum 

schuldenaars van zestienduisend caroliegulden of te volgens de 

fransche munte drie en dertig duizend-zeshonderd francs, zegge francs 

als reste van meerdere klinkende munte ter zaake koop van een Zathe 

en Landen huisinge en schuur cum anx geleegen te Sexbierum en 

schietende een gedeelte landen onder Oosterbierum groot in het 

geheel 123 pondemaat zo greid zo bouwlanden ten deele aan de 

hornestreek ten deele aan de slagdijk gelegen, met intresten die tegen 

4 carl. gld. van yder 100 in het jaar". 

Dan folget noch hwat „ambtelik skriuwen, mei in foar dy tiid jildend 

fóarskrift (it wie Franske bisetting) „Inscoit ledia neuf Novembre 

1812 an bureaus des hypotheques à Leeuwarden rol 15 no 267 recu 

1e". 

H. 

 

Aanvulling op de informatie van de boerderij van familie Zijlstra in 

‘Ald Barradiel’ van december 2014: 

In  1947 kwamen Tjerk Gerlofs en Geertje Wit op deze boerderij 

wonen. 
Van 1971 tot 1986 was dat mevrouw G. Zijlstra-Wit. 

Van 1986 tot 1993 waren dat Gerlof Jan Zijlstra en Anneke Jellema 
En vanaf 1993 tot heden Cees Nieuweboer. 
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‘Donia Zathe’, Hornestreek, Seisbierrum (2) Eat oer it 
buorkjen. 

(uit Friesch Landbouwblad , 9 september 1955, rubriek 'Lân, Folk en 

pleats, nr. XVI') 

 

Yn 1802 keapet Meinte Sjoerds 3 pounsmiet lân. It is aerdich it 

ûnderskrift fan dy akte wer to jaen, omdat ek dêrút hwat fan de 

Franske tiid werom to finen is. 

"Alzo de koop in deezen gedacht comform 's Lands Ordinatie op drie 

diverse Zon en Regtsdagen zo over de Kerk van Sexbierum als deezen 

Raad der Gemeente van Barradeel zonder eenige spiering, Protestatie 

of Niaerverzoek is geproclameerd, zo is het dat de Raadvoorz. den 

kooper het gekochte heeft geadjudicieerd en toegewezen zulks doende 

bij deezen onverkort nog thans de Souverainiteit van 't Bataafsche 

Volk en een ijdere gerechtigheid: Datum onder ons Districtszegel ad 

Causas samt Praesidis, de secretaris subscriptien in Judica. den 24 

Febr 1802." 

 

Yn it foarige artikel seagen wy dat omtrint 1758 Sjoerd Meinerts op 

„Donia" buorket. Fan him is fanôf 1754 in boekhâlding biwarre 

bleaun. Oant yn 1760 jowt hy prizen op;  

fan haver  1 carl. gld. 8 st.  ta 5 carl. gld.; 

rogge   2 carl. gld 15 st. ta 5 carl. gld. 9 st.;  

weit   4 carl. gld. 3 st. ta 6 carl. gld. 3 st.;  

gerst   3 carl. gld. 5 st., alles it lopen, dat is 0.833 hl. 

Yn 1762 wurdt der foar it earst koalsied neamd en dat is letter ien fan 

de greatste ynkomstboarnen. Der hawwe jierren west dat mear as 1/3 

part fan it ynkommen út it koalsied kaem 

De priis skommele noch al ris hwat; sa is it 

yn 1763  6 carl. gld. 5 st. it lopen; 

yn 1773   8 carl. gld. 18 st. it lopen; 

yn 1777  5 carl. gld. 8 st. it lopen; 

yn 1796  14 carl. gld. 18 st. it lopen; 

yn 1803  16 carl. gld. 4 st. it lopen; 
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yn 1815  7 carl. gld. 18 st. it lopen. 

Ek hjir sil de ûnrêst fan de tiid syn ynfloed wol op hawn ha. Ik hearde 

fortellen dat by it mjitten fan granen en sied, it spul foarsichtich yn it 

mjitfet (Lopen) dien waard en dat men it dan mei in stokje flak striek. 

Die men it rimpen dan kaem it graen of sied to ticht yn elkoar en meat 

de boer ûnfordelich. 

Yn 1788 komme wy yn de boekhâlding foar it earst hwat tsjin oer 

ierdappelbou. Dan barre se fan Enne Jans foar 7 pouniet 

aardappelland 323 carl. gld. en fan IJege Sybrens foar 4 pounsmiet 

152 carl. gld. Der wurdt sa't skynt troch oaren ierappels boud. Dit giet 

sa troch oant 1822 ta. Der wurdt elts jier in 11 pounsmiet 

"aardapelland" neamd, mar yn 1822 forkeapje hja foar it earst 600 

koer ierdappels foar 8 stûren de koer. 

Yn 1826 is der ompartbou; dan barre hja 2/3 fan 230 koer ierdappels 

fan Sybren Visser. Ek yn 1827 wurdt der ompartbou neamd, dan 

leverje se 3000 koer ôf, alles 2/3 foar de boer, tsjin prizen fan 3½ tot 

9 stûren. . 

Mei lynsied is it ek foarsichtich bigongen. Yn 1827 wurdt d'r lynsied 

ôflevere foar 5 sturen 15 penn. Yn 1830 is der 1 pounsmiet „vlasland" 

ompartbou mei Jan Pals., 1831 wie it 3 pounsmiet. Yn 1832 4 

pounsmiet en yn 1837 7 pounrmiet dat mei oaren as „vlasland" brûkt 

waerd. 

Yn 1814 wurdt „Claverzaad" ôflevere foar 47 carl. goune it lopen; yn 

1820, '21, '23 en '25 jitris, soms foar 25 goune, soms foar 49 goune. 

Út dizze boekhâlding sjogge wy, dat de bou foar in great part wie 

rogge, hjouwer, weet en garst en dat koalsied dêrnei in flink plak 

ynnommen hat en dat ierdappels en flaeks stadich oan har plak foun 

hawwe. 

Sa witte wy dan hoe't op „Donia" de famyljes Donia en Nammensma 

har paed socht ha, it sil faeks earst prebearjen west ha, om letter 

goede resultaten to hawwen. Sa sil it nou noch wol wêze. 

De Donia's ha boud foar de Nammensma's en dizze sille it wer troch 

jaen oan dyjingen dy't nei har komme. Alles wikselt, mar de groun yn 

'e Hornestreek is bleaun en forbettere en sa ek do bân mei syn 

biwenners.           H. 
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