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Redactioneel 
Voor u ligt het eerste uitgave van de nieuw opgerichte stichting "ALD 
BURDAARD". Een jaar na Simmer 2000 leek het ons als bestuur goed 
om de stand van zakim betreffende het onderzoek naar het verleden van 
de gebouwen eens op papier te zetten. 

Er is ondertussen veel research gedaan naar het verleden van Burdaard
Noord, maar dat is nog niet afgerond, zodat we U nog niet op korte 
termijn deCD-Rom of het Boek kunnen aanbieden. 

Als naam voor onze periodiek is gekozen voor FURDE. De naam 
FURDE is een oude friese naam voor doorwaadbare plaats en dit feit 
kan worden gezien als een van de redenen van het ontstaan van 
Burdaard. In het artikel over de Steenhuisenbrug kunt u hier meer over 
lezen. Ook in de naam BREITENFURD, mogelijk voorloper van de 
naam Burdaard, treffen wij het woord FURD aan. 

Verder treft u nog enkele artikelen aan over de samenstelling van het 
bestuur, het zoeken naar het verleden, een oude foto met tekst van een 
oud-Burdaarder, een voorbeeld van twee panden, zoals die tezijnertijd 
op de CD-ROM te vinden zijn. 

Ook vindt u het banknummer waarop u uw donatiegeld kunt 
overmaken. 

Wij wensen u graag veel leesplezier. 

J.J. Bouma. 
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Stichting Ald Burdaard vraagt uw medewerking 

Na de succesvolle tentoonstelling tijdens Simrner 2000 in Pro Rege heeft de Stichting Ald 
Burdaard weer nieuwe plannen ontwikkeld. Tijdens de tentoonstelling werden zowel foto's 
van vroegere huizen en hun bewoners als recente foto's van huidige woningen met een lijst 
van bewoners en eigenaren in de afgelopen driehonderd jaar getoond. Ook zag u foto's van 
straten, vervoersmiddelen en feesten en ander materiaal, zoals kaarten, kadastertekeningen, 
schilderijen, rekeningen, koopakten en contracten. 

De tentoonstelling gaf een goede indruk van de werkzaamheden van onze Stichting. 
Doelstelling is namelijk het verzamelen van zoveel mogelijk materiaal over Burdaard en zijn 
inwoners van 1700 tot 2000. Op basis hiervan wordt een boek uitgegeven met foto's en 
begeleidende teksten. Tegelijkertijd verschijnt een cd-rom, waarbij het de bedoeling is dat u 
met behulp van een speciaal computerprogramma de geschiedenis van uw eigen huis 
compleet met foto's en ander archiefinateriaal op het scherm kunt toveren. 

Natuurlijk kost het veel tijd om geschikt materiaal te zoeken en verder speurwerk te doen. In 
de eerste plaats moeten gemeente- en provincie-archieven geraadpleegd worden. Het bevol
kingsregister bevat bijvoorbeeld gegevens over geboortedata, beroep en gezindte van de 
eigenaar of bewoner, aankomst van en vertrek naar. 

Veel vragen blijven echter open. Zo veranderen soms tussentijds de huisnummers, komen er 
huizen bij of worden ze afgebroken. Ook hebben sommige huizen meerdere bewoners en zijn 
pandeigenaren niet automatisch ook de bewoners ervan. Verdere research is dus nood
zakelijk. Vooral in familie-archieven zijn talloze documenten bewaard gebleven die een 
interessante aanvulling zijn op 'officit:le' gegevens uit de burgerlijke stand en kerkboeken. 
Ook kunnen koopakten en huurcontracten raadsels oplossen. 

Er is al veel werk verzet. De geschiedenis van Burdaard Zuid is tamelijk compleet. Nu 
worden de gegevens voor Burdaard Noord uitgezocht. De bewoners zijn bekend vanaf 1930 
tot op heden. Rest nog onderzoek naar huizen en bewoners van voor dat jaar. Ook moet 
kadastermateriaal worden uitgezocht en moeten kaarten worden gerangschikt. 

Graag zouden wij een beroep op u willen doen. Natuurlijk kunt u ons werk financieel onder
steunen door een donatie over te maken. Uw praktische hulp is echter net zo noodzakelijk. 

Voor het archiefwerk en het invoeren van de gegevens in de computer zoeken wij nog enkele 
ijverige handen. Tenslotte willen wij u oproepen om foto's, brieven en dergelijke aan ons 
beschikbaar te stellen voor het boek, de cd-rom en wie-weet nog een tentoonstelling. Ook uw 
verbillen over Burdaard en de Burdaarders zijn bij ons van harte welkom. Ons verzoek dus: 
wilt u nog eens in uw kasten, kisten, foto-albums en geheugen rommelen? 
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De Steenhuisenbrug 
Na een zondags bezoekje aan zijn vriend Hann Scheffer, zoon van de brugwachter Bauke 
Scheffer, dichtte G.N. Visser in 1947: 

De dei is grau, de dei is bleek yn dit doarp, Wanswert oan de Streek.En yn Burdaard oan 
dizze kant fan ·,t wetter, is 'tal oars, mar 't is gjin grevel better 

Visser klaagt over de donkere, benauwende sfeer in het dorp en over de horeca, die te 
wensen over laat: 'De Trije Romers dêr- ferjamme- ticht!' 

Was Visser twee eeuwen eerder geweest, dan had hij te kust en te keur gekund. Burdaard 
had rond 1770 namelijk drie herbergen. De geschiedenis van de Burdaarder herbergen is 
nauw verbonden met die van de Ee. Burdaard was vanouds een knooppunt. Alle verkeer van 
de Friese Wouden naar de noordelijke kleidorpen moest door Burdaard en ook de route van 
Dokkum naar Leeuwarden over Raard en Ginnum ging via Burdaard. Totdat in 1770 de 
eerste brug over de Ee werd gelegd, maakten voetgangers gebruik van een pontje. Rijtuigen 
en hoornvee lieten zij 's zomers en in de herfst door de Ee gaan. Het was dus logisch, dat er 
juist in Burdaard zoveel uitspanningen gevestigd waren. Aan de Wänswerter kant stond 
herberg het Posthuis (nu: Het Hoekje). En aan de overkant, aan de Mounewei, werd in 1830 
een herberg met bovenzaal gebouwd. Tegenwoordig is dit een van de oudste panden van 
Burdaard. Aan de zuidkant van de Ee stond de derde en oudste herberg van Burdaard (nu: ft 
Gieterke). De eigenaar van dit pand had sinds 1690 een vergunning om met zijn particuliere 
pont en tegen vergoeding personen over de Ee te zetten. Toen in 1770 de eerste 'flap'-brug 
over de Ee werd gelegd, sloot de toenmalige bezitter van de herberg, Symen Jans, een 
contract met Gedeputeerde Staten van Friesland dat hem het recht gaf tol te heffen van 
passanten. Aanleg en onderhoud van de brug waren voor zijn rekening, tolgelden waren voor 
hemzelf. 

Na het overlijden van Symen Jans verwierf rond 1801 diens zoon Harmen Symens uit 
Wänswert oan de Streek de brug. Een jaar later werd Taeke Stevens Boersma uit Betterwird 
eigenaar van % deel van de brug. Taeke Stevens was behalve brugwachter en kastelein ook 
bakker. Na de dood van Taeke Stevens nam zijn weduwe de brug over met haar schoonzoon 
Roelof Jelles Smit, een veehandelaar te Burdaard. Toen zij in 1853 stierfbeheerde haar zoon 
Riemer Taekes Boersmade brug samen met zijn zwager, dezelfde Roelof Jelles Smit. 

In 1853 besloten Gedeputeerde Staten dat het tijd werd voor een nieuwe brug. Zijzelf 
droegen de kosten, ongeveer 7000 gulden. Daarvoor moest het vaarwater breder gemaakt 
worden en het was noodzakelijk een gedeelte van het woonhuis, de bakkerij en de herberg af 
te breken en te verbouwen. Weer werd gekozen voor een flapbrug, maar anders dan de oude 
brug met slechts een klap, kreeg deze nieuwe brug twee klappen. Het gewone scheepsverkeer 
maakte gebruik van de grote klap. Als er een groot schip doorvoer, moesten beide klappen 
omhoog. 

In 1858 kwam Date Freerks Steenhuisen vanuit het Groningse Zuidhom naar Burdaard, 
waarschijnlijk om zich te vestigen als bakker. Bij een publieke verkoop kocht hij de brug en 
het recht op tolheffing voor een bedrag van f 8250 en ook de bijbehorende herberg. 
Steenhuisen werd daarmee behalve bakker ook herbergier en brugwachter. Toen Steenhuisen 
in 1879 concessie aanvroeg voor tolheffing, stelde de minister moeite te hebben met 
tolgelden voor voetgangers. Steenhuisen protesteerde hiertegen en gaf aan dat de brug voor 
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hem bepaald geen winstgevend object was. Hij was graag bereid deze tegen koopprijs van de 
hand te doen. Uiteindelijk berustte de minister in de heffing van voetgangerstol, maar hij 
achtte het wel wenselijk dat op termijn de Provincie de brug zou overnemen. De tolheffing 
bleef echter een strijdpunt tussen de overheid en de herbergier annex brugwachter en bakker. 
In 1883 werd de voetgangerstol opgeheven. Na de dood van haar man in 1881 nam eerst 
Hilje Steenhuisen het beheer van de brug over en toen zij stierf, in 1899, hun kindeten 
Freerk, Niesjen, Wietske Anna en Lambert Lambertus. Samen hadden deze ook het café en 
de bakkerij, wat land en een veehouderij. Zij hadden divers personeel in dienst, onder andere 
een bakker, bedrijfsleider voor de veehouderij en een brugwachter. In 1903 lieten zij de 
flapbrug vervangen voor een ijzeren draaibrug, die draaide naar de noordelijke oever. In 
1912 werd Bauke Scheffer aangesteld als brugwachter. Hij volgde Jan Thomas Terpstra op, 
die weigerde zijn kinderen naar de openbare school te sturen, zoals de liberale (maar 
blijkbaar niet zo tolerante) familie Steenhuisen van hem verwachtte. Bauke Scheffer werd 
brugwachter en huisknecht, maar werkte ook mee op het land. Vijf en veertig jaar lang 
bediende hij de brug. Tussen 1910 en 1912 werd de bakkerij van de familie Steenhuisen 
opgeheven en ca. 1917 de herberg. 

Vanaf 1935 probeerden de Steenhuisens de brug van de hand te doen. Ze richtten een 
verzoek aan de gemeenten Ferwerderadeel en Dantumadeel om de brug over te nemen. Nadat 
alle betrokken partijen akkoord waren gegaan met de verkoop, kon op 16 februari 1937 de 
feestelijke opening plaatsvinden van de nu tolvrije brug voor alle wegverkeer. Bij de opening 
kreeg de brug de voor de veehouderij en een brugwachter. In 1903 lieten zij de flapbrug 
vervangen voor een ijzeren draaibrug, die draaide naar de noordelijke oever. In 1912 werd 
Bauke Scheffer aangesteld als brugwachter. Hij volgde Jan Thomas Terpstra op, die 
weigerde zijn kinderen naar de openbare school te sturen, zoals de liberale (maar blijkbaar 
niet zo tolerante) familie Steenhuisen van hem verwachtte. Bauke Scheffer werd brugwachter 
en huisknecht, maar werkte ook mee op het land. Vijf en veertig jaar lang bediende hij de 
brug. Tussen 1910 en 1912 werd de bakkerij van de familie Steenhuisen opgeheven en ca. 
1917 de herberg. Vanaf 1935 probeerden de Steenhuisens de brug van de hand te doen. Ze 
richtten een verzoek aan de gemeenten Ferwerderadeel en Dantumadeel om de brug over te 
nemen. Nadat alle betrokken partijen akkoord waren gegaan met de verkoop, kon op 16 
februari 1937 de feestelijke opening plaatsvinden van de nu tolvrije brug voor alle 
wegverkeer. Bij de opening kreeg de brug de naam Steenhuisenbrug, uit erkentelijkheid voor 
het werk dat de familie voor Burdaard en Wänswert had gedaan. 

In 1968 werd in de gemeenteraad van Ferwerderadeel gesproken over de vervanging van de 
toen inmiddels 65 jaar oude brug. Ondanks de slechte staat werd de oude draaibrug pas in 
1976 vervangen door de nieuwe Steenhuisenbrug, een ophaalbrug waarvan tegenwoordig 
vooral het lokaal verkeer gebruik.maakt. Dat de vervanging noodzakelijk was, blijkt uit een 
krantenbericht uit 1973: 

4 

Passagiers, die vanuit Leeuwarden met de bus naar het dorpje Wanswerd ten noorden 
van de Friese hoofdstad willen reizen, zün aan een voorwaarde gebonden : zü moeten de 
bus verlaten vlak voor de brug over de Dokkumer Ee in het vlakbü gelegen Birdaard.Het 
lege voertuig rüdt dan, uiteraard met chauffeur, over de brug. Daarna kunnen de 
passagiers weer instappen en hun reis voortzetten. De brug over de & verkeert in een 
dusdanig slechte staat dat nog slechts voetgangers, fietsers en personenauto 's ervan 
gebruik mogen maken. 
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Als de dichter G.N. Visser het tegenwoordige Burdaard zou bezoeken, dan zou hij vast 
kunnen stellen, dat de donkere, benauwende sfeer van Burdaard in de jaren '50 plaats
gemaakt heeft voor karakteristieke, goed onderhouden panden aan het water, een molen en 
een café met terras, die samen het gezicht bepalen van een levendig dorp aan de Ee 

B.A. Gezelle Meerburg 
Bron: Andries Maarten Steenhuisen, Nieuwegein (afstanunend van Klaas Freerks Steenhuisen) 
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Geschiedenis van Hellingpad 34 en 32 
Om u een indruk te geven van ons boek en onze CD-rom , vindt u een voorbeeld, waarin de 
geschiedenis van twee huizen aan het Hellingpad behandeld wordt. Deze bijdrage verscheen 
eerder in De Brêge, mei 2000. · 

Opgemerkt moet worden dat in de overzichten van bewoners en eigenaren vrijwel alleen 
mannennamen zijn vermeld. Dit komt omdat offici~le documenten tot op heden meestal op 
naam staan van de 'heer des huizes'. 

Hellingpad 34 
Het oude pand werd gebouwd voor 1700 en werd afgebroken in 1981. De oudst bekende 
bewoner is schuitevaarder Oege Aems. Hij was getrouwd met Sytske Tjeerds, die na het 
overlijden van Oege in het dorp bekend stond als Sytske de Weduwe. Een aantal kinderen is 
naar elders vertrokken, maar zoon Tjebbe bleef bij zijn moeder en zette het bedrijf van zijn 
vader voort tot 1752. In het huis ten westen kwam toen Romroert Thomas (later Pranger) 
wonen als schuitevaarder, die in hetzelfde pand het bedrijfvoortzette van 1771 tot 1799. Hij 
was toen ongeveer 80 jaar oud. 

Hierna bewoonden de Schaafina's gedurende 50 jaar het huis. Dit was een timmermans
familie, al vanaf 1720 ging het bedrijf van vader op zoon. Later woonde er weer een 
schipper, Pieter Ymes Veenstra. Zijn zoon Rinse werd schipper/brandstofhandelaar. De 
laatste bewoner was Jan Tjitses van der Wal. Het huis is altijd bewoond geweest door twee 
gezinnen. De verkoopprijzen varieerden van f249 in 1757, f600 in 1851 en f 1000 in 1873. 
Op deze plek is nu een nieuw huis gebouwd door Taco de Jong en Friedel Bron de Roos. 

Overzicht van bewoners en eigenaren van Hellingpad 34 
< 1713 Oege Aems 
< 1713 tot 1729 Syske Tjeerds eig. Sytske Tjeerds 
1729 tot ? Tjebbe Oeges, schuitenvaarder 
1750 tot 1752 Jan Pytters, koopvaarder, arbeider 
1752 tot 1753 Antje Hotses 
1753 tot 1763 Sieds Taekes 

tot 1757 
1763 tot 1768 
1768 tot 1771 
1771 tot 1799 
1799 tot 1804 
1804tot< 1817 
1807 tot 1849 

tot 1816 
1849 tot 1862 
1852 tot 1859 

1859 tot 1874 
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eig. dr. Ennius Idema 
Marten Everts 
Jan Sjoerds, smid 
Rommerts Thomas, schuitenvaarder 
Paulus Michiels 
Hendrik Jans Hazelhof, arbeider 
Wybren Cornelis Schaafsma, timmerman. 

eig. Comelis Wybrens Schaafsma,timmerman 
eig. Wybren Comelis Schaafsma, timmerman 

Auke Wybrens Schaafsma, timmerman 
Lieuwe Aukes Spyksma, arbeider 

eig. Geert Aiderts van der Ploeg, kramer/schipper 
Reinder Klaas Talma, arbeider 
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1873 
1875 tot 1908 
1908 tot 1915 
1915 tot 1921 
1921'tot 1927 
1927 tot 1930 
1930 tot 1931 
1931 tot 1933 
1933 tot 1942 
1942 tot 1952 
1952 tot 1973 
1973 tot 1981 

1981 
2000 

eig. Gosse Pieters Postma 
Pytter Ymes Veenstra, arbeider 
Pieter Stienstra, arbeider 
Bouwe Noonstra, arbeider 
Comelis Martens Wielinga, arbeider 

. EilofRegnerus Dantuma, zonder beroep 
Doede de Jong, winkelier 
Broer van der Meer, arbeider 
Jacob Talsma, arbeider 
Klaas Rijpma 
Jan Tjitses van der Wal eig. Jan Tjitses van der Wal 
Onbewoond eig. Jan Struiksma, arbeiderfkruidenier 
Afgebroken 
Taco de Jong en Friedel Bron-de Roos 
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Hellingpad 32 
Direct naast de scheepshelling aan de oostkant stond een wat kleiner huis, ook daterend van 
voor 1700. Misschien was het wel vernieuwd in de loop van de tijd. Het huis was meest~! in 
eigendom van de hellingbaas en waarschijnlijk bewoond door personeel van de helling. 

Een vermeldenswaardige bewoner is Jan Johannes Kingma. Veel van de Kingma's in 
Burdaard zijn afkomstig van deze Kingma. Hij was de zoon van Johannes Jans Kingma en 
Jisseltje en bewoonde het pand van 1724 tot 1731. Jan Johannes had al een familienaam, die 
soms wel, soms niet gebruikt werd in officit!Ie stukken. 

Ook schuitenvaarders en schippers hebben in dit huis gewoond, onder andere Thomas 
Atberts Boonstra. Zijn vader kwam uit Aldeboam en nam in Burdaard de familienaam 
Boonstra aan. 

Van 1818 tot 1839 heeft ook nog een linnenwever zijn bedrijfje in het pand gehad. In 1941 
vestigde Rienk de Jong er zich met zijn petroleumhandeL De woning wordt nu bewoond door 
Dirk Lasschuit en zijn gezin. 

Overzicht van bewoners en eigenaren van Hellingpad 32 
< 1710 tot 1720 Jan Reinders eig. Sjouck en Aaltje Sjoerds 

1710 eig. Klaas Melis 
1712 eig. Jan Oeges 

1720 tot 1721 Klaas Comelis 
1721 tot 1722 Feike Johannes 
1722 tot 1724 Anske Wytses 
1724 tot 1731 Jan Johannes Kingma 

1726 eig. Claes en Tjebbe Oeges 
1731 tot 1739 Oeds Jacobs 

1737 eig. Jarig Pytters, schuitmaker 
1739 tot 1742 Sybe Wytses, slager 
1742 tot 1749 Frans Thomas, praamschuiver 
1749 tot 1751 Sytse Franses 
1751 tot 1771 Rommert Thomas, praamschuiver 

1768 . eig. wed. Jarig Pytters, schuitmaker 
1771 tot 1775 Wed. Foppe Johannes 
1775 tot 1778 Onbewoond 
1778 tot 1780 Wed. Klaas Symens 
1780 tot 1783 Hendrik Klases, timmerman 

1782 eig. erfgen. Jarig Pytters, schuitmaker 
1783 tot 1786 Geert Oebles, kleermaker 
1786 tot 1788 WybeHeddes 
1788 tot 1790 Jacob Comelis 

1790 eig. Frederik Jacob, scheepstimmerman 
1790 tot 1793 Willem Comelis 
1793 tot 1794 Arjen Sjoerds 
1794 tot 1796 Ids Jacobs 
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1796 tot 1799 
1799 tot 1801 
1801 tot 1802 
1802 tot 1805 
1805 tot 1818 
1805 tot 1837. 

1827 
1837 

1837 tot 1839 
1839 tot 1849 
1849 tot 1906 

1853 
1854 
1899 
1906 

1906 tot 1908 
1908 tot 1909 
1909 tot 1930 

1915 
1930 tot 1935 
1935 tot 1936 
1936 tot 1937 
1937 tot 1940 

1941 
1941 tot 1975 

1943 

1955 
1976 tot op heden 

AukeKingma 

Sikke Marteos 
Sybren Jacobs 
Arjen Rinsens 
Marten Rinses 
Onbekend 
Onbekend eig. Sytse Fredriks v.d. Werk, winkelier 

eig. onbekend 
eig. Nicolaas Joseph Bekes 

Frans Frans Weidig, linnenwever 
Comelis Wybrens Schaafsma, timmerman 
Thomas Alberts Boonstra, schipper/arbeider 

eig. Johannes Piters Looijenga 
eig. Thomas Atberts Boonstra,arbeider/schipper 
eig. Marten Teitsma 
eig. Wytse Iedema, winkelier 

Wed. Thomas Atberts Boonstra, arbeider/schipper 
Harmen Thys van der Werf, arbeider 
Botte van der Wal, scheepstimmerman 

eig. Douwe Tjitses van der Wal, scheepstimmerman 
Doeke Halbersma, arbeider 
Dirk Poortman 
Piet Kuipers, landarbeider 
Sape van Klaarbergen, arbeider 
Tjitze van der Wal, scheepstimmerman 
Rienk de Jong 
Douwe Bottes van der Wal, 

eig. Douwe Bottes van der Wal. scheepstimmerman 
Anna Catharina Laver eig. Anna Catharina Laver 
Dirk Lasschuit eig. Dirk Lasschuit 
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Deze oude foto uit 1917 is verstuurd door H.W.K. De beschreven achterzijde ziet u op de 
volge"nde pagina.H.W.K. staat voor Hendrik Willems Kingma, vader van de ons bekende 
'lytse Sieds'. Hij staat rechts op de foto. Midden op de foto staat Doede Jansz de Jong die 
onder anderen op het 'Ljouwerter ein' heeft gewoond. 
Links op de foto Durk de Jong, broer van Doede, die de VIVO-winkel op de Brugweg had. 

Met dank aan 'lytse Sieds'. 
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Foto van het Hellingpad met vooraan nummer 34 en daarachter 
nummer 32 met de werf. 

FURDE te BURDAARD, getekend naar de bekende prent uit 1775, maar dan met weglating van de 
brug. Zo zou het er uit gezien kunnen hebben. 
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Telapas Soltware 
voor amateurs en professionals 
• software voor stamboomonderzoek 
• software voor archieven en historici 

• software voor geografische informatie 

Haza-Dala 
het bekende genealogieprogramma met zun vele 
mogelUkheden (een DOS-programma); 

Haza-21 {Nieuw/} 
een relationeel informatiesystem voor genealogisch, 
historisch en geografische onderzoek; ook voor 

kadastrale atlassen (een Windows-programma); 

SIS 
het Studiezaalinformatiesysteem voor archieven, ook 

voor publicatie op Internet. 

Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

tel (0519)332920 
telapas@hazadata.com fax ( 0519) 332925 

www.hazadata.com 
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A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J. A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
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-Voorzitter 
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- Secretaris 
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- Penningmeester 
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Leden: J.J. Bouma (Joop) 
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Donatie 
Wilt U onze aktiviteiten steunen en van geregelde toezending 
van onze Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van onze 
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Redactioneel 

Furdejaargang 2002 nr.~ 

Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuw opgerichte stichting 
"Al.D BURDAARD". Deze stichting probeert de geschiedenis 
van Burdaard in beeld te brengen. Het verzamelen van alle 
gegevens, nu van Burdaard Noord, kost veel tijd en is nog niet 
afgerond. Daarna moeten huis aan huis alle gegeven gecontro
leerd worden, voor ze op CD-ROM gezet kunnen worden. 

In dit nummer treft u weer enkele artikelen aan over het oude 
Burdaard. 

Allereerst over de familie Van der Werk, van oorsprong een 
oude schippersfamilie. 

Auke Kingma schreef een artikel over de terpen in en rond 
Burdaard en Louw Dijkstra over de Bourboomstate. 

Tenslotte volgen door Jan Diebrink gegevens over het gezin 
waaruit de eerste Steenhuisens kwamen die zich in Burdaard 
vestigden. 

Het geheel werd weer opgevuld met foto's en kaarten van 
weleer. 

Onze website begint ook vorm te krijgen en zal geleidelijk 
worden gevuld. Komt u maar eens kijken. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u uw donatie 
kunt overmaken. Tevens ziet u daar de namen van bestuurs
leden bij wie u terecht kunt met uw vragen. 

Wij wensen u graag veel leesplezier. 

J.J. Bouma 
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Stichting Ald Burdaard vraagt uw medewerking 

De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van zoveel mogelijk materiaal over 
Burdaard en zijn inwoners van 1700 tot 2000. Op basis hiervan wordt een boek uitgegeven 
met foto's en begeleidende teksten. Tegelijkertijd verschijnt een cd-rom, waarbij het de 
bedoeling is dat u met behulp van een speciaal computerprogramma de geschiedenis van uw 
eigen huis compleet met foto's en ander archiefinateriaal op het scherm kunt toveren. 

Natuurlijk kost het veel tijd om geschikt materiaal te zoeken en verder speurwerk te doen. In 
de eerste plaats moeten gemeente- en provincie-archieven geraadpleegd worden. Het bevol
kingsregister bevat bijvoorbeeld gegevens over geboortedata, beroep en gezindte van de 
eigenaar of bewoner, aankomst van en vertrek naar. 

Veel vragen blijven echter open. Zo veranderen soms tussentijds de huisnummers, komen er 
huizen bij of worden ze afgebroken. Ook hebben sommige huizen meerdere bewoners en 
zijn pandeigenaren niet automatisch ook de bewoners ervan. Verdere research is dus nood
zakelijk. Vooral in familie-archieven zijn talloze documenten bewaard gebleven die een 
interessante aanvulling zijn op "officiële" gegevens uit de burgerlijke stand en kerkboeken. 
Ook kunnen koopakten en huurcontracten raadsels oplossen. 

Er is al veel werk verzet. De gegevens van Burdaard Zuid zijn tamelijk compleet. Nu 
worden de gegevens voor Burdaard Noord uitgezocht. De bewoners zijn bekend vanaf 1900 
tot op heden. Rest nog onderzoek naar huizen en bewoners van voor dat jaar. Ook moet 
kadastermateriaal worden uitgezocht en moeten kaarten worden gerangschikt. 

Graag zouden wij een beroep op u willen doen. Natuurlijk kunt u ons werk financieel onder
steunen door een donatie over te maken. Uw praktische hulp is echter net zo noodzakelijk. 

Voor het archiefwerk en het invoeren van de gegevens in de computer zoeken wij nog 
enkele ijverige handen. Tenslotte willen wij u oproepen om foto's, brieven en dergelijke aan 
ons beschikbaar te stellen voor het boek, de cd-rom en wie-weet nog een tentoonstelling. 
Ook uw verhalen over Burdaard en de Burdaarders zijn bij ons van harte welkom. Ons 
verzoek dus: wilt u nog eens in uw kasten, kisten, foto-albums en geheugen rommelen? 

De familie Van der Werk 

In Burdaard komt de familienaam Van der Werk voor. Van oorsprong blijkt de familie Van 
der Werk een schippersfamilie te zijn geweest. 
Haaye Dirks van der Werk (schipper) nam in 1811 de familienaam Van der Werk aan in de 
gemeente Opsterland (Ureterp). Volgens het huwelijksregister van de hervormde gemeente 
Ureterp/Siegerswoude huwde Haaye Dirks omstreeks 1775 Hil~je Aiderts en werd hun 
huwelijk gezegend met acht kinderen: Antje, Grietje, Dirk, Aldert, Baukje, Sieuwke, Evert 
enMarten. 
Dat enkele kinderen hun levenspartner elders ontmoetten, is niet verwonderlijk. Het schip 
van Haaye Dirks bevoer vele waterwegen in Fryslän. Daarnaast werd ook Groningen 
regelmatig bezocht. Wellicht de reden dat het huwelijk van zowel Sieuwke als Baukje in 
Grootegast plaats vond. 
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Evert Haayes van der Werk was de op één na jongste van acht kinderen en vond zijn vrouw 
in Burdaard. Hij huwde namelijk in 1830 Sytske Sakes Timmermans, geboren te Wanswerd 
aan de Streek en dochter van Sake Jacobs Timmermans en Teatske Mients van der Meer. De 
families Van der Werk die nu nog in Burdaard wonen, zijn allen nakomelingen vanEverten 
Sytske. 
Evert en Sytske voeren met turf en terpaarde door Fryslän en kregen zes kinderen. Hiltje, 
Sake, Haaye, Aldert ·en Pieter werden geboren in de gemeente Dantumadeel of Ferwer
deradeel, dochter Teatske zag op 30 juli 1836 in Opsterland het levenslicht. 

Door de jaren heen bevoeren veel nazaten van Evert en Sytske een schip. Hieronder volgen 
enkele namen: 
• Haaye Everts van der Werk noemde zijn schip "de vrouw Janke" naar zijn echtgenote 

Janke Sytzes de Jong. 
• Zo ook Aldert Everts van der Werk, want zijn eerste schip voer onder de naam 

"Vrouwe Trijntje". Het tweede schip van Aldert Everts van der Werk en Trijntje Jacobs 
Postma heette "De Drie Gebroeders". 

• Pieter Everts van der Werk en Jantje Wybes van der Schaaf voeren met "De Vier 
Gebroeders". 

• Evert Haayes van der Werk noemde zijn schip "Geertje" naar zijn vrouw Geertje 
Bakker 

• Jacob Aiderts van der Werk en Aaltje de Vries voeren met het schip genaamd "Eben 
Haezer"dat "tot hiertoe heeft ons de Here geholpen" betekent. 

C. de Boer-Sterk 

Afb. I. Dezefoto geeft een beeld hoe de schepen destijds lagen afgemeerd in de opvaart van 
het Hellingpad naar de grote terp in het dorp. 

Furde, jaargang 2002, nummer I. 3 



Terpen in en rond Burdaard 

Fryslän wordt wel terpenland genoemd. De vraag naar het verleden van de terpen blijft altijd 
boeien: waarom, wanneer en hoe zijn de terpen aangelegd? Er is veel onderzoek gedaan om 
op deze vragen antwoorden te vinden. Voortdurend komen er meer gegevens beschikbaar en 
wordt het inzicht vergroot. 
Veel kennis omtrent de terpen is verkregen door het afgraven, waarmee rond 1840 is 
begonnen. Terpgrond bleek vruchtbare grond te zijn. Het werd lonend om de terp af te 
graven, de aarde te vervoeren en de grond te verspreiden over schrale weilanden en bouw
landen. Sommige terpen werden afgegraven tot aan de bebouwing, soms werd ook die 
afgebroken en werd de hele terp weg gegraven. 
In en rond Burdaard is ook een deel van de terpen geheel of gedeeltelijk weg gegraven. In 
het navolgende wil ik vermelden wat mij bekend is vanuit mijn kadastraal onderzoek, 
aangevuld met enkele feiten uit andere bronnen. 
De terpen waarover het hier gaat, liggen binnen een straal van twee kilometer rond de grote 
terp van Burdaard: 

1 de grote terp in het dorp; 
2 de Doniaterp, buiten Burdaard richting Wänswert; 
3 de terp aan de Iedyk met de Reamskutel (fam.Wierda); 
4 de volledig afgegraven terp ten zuiden van de Iedyk; 
5 de volledig afgegraven terp ten zuiden van de Dokkumerstraatweg. 

1. De grote terp in het dorp 
Aan de zuidkant van de terp heeft vroeger een boerderij gestaan, Klein Wytsma genaamd. 
Deze boerderij is afgebroken in 1846. Een bijbehorend huis is blijven staan en het perceel is 
in 1853 overgenomen door de Armvoogdij (zie kaartje afb. 3). Het huis werd door de Arm
voogdij verhuurd. Vijftig jaar later was ook dit huis te bouwvallig geworden om het nog op 
te knappen en werd het gesloopt. De Armvoogdij kreeg toestemming van de gemeente het 
erf, alsmede de tuintjesgrond er achter af te graven en de terpgrond te verkopen.Het terrein 
mocht worden afgegraven tot 1.20 meter beneden de kruin van de langslopende grintweg 
naar Steenendam. Voor elke kubieke meter meer afgegraven grond moest 1,50 gulden als 
boeteprijs worden betaald. Wat de echte prijs per m3 terpgrond was, valt niet afte leiden uit 
de opbrengst van 549 gulden en de afte graven oppervlakte, 4358 m2

• In de overeenkomst 
waren ook nog andere werkzaamheden begrepen, zoals het dempen van de singel. De 
afgraving vond plaats in 1898. 

Afb. 2. Op dezefoto uit 1902 is te zien dat de terp aan dé westzijdé is afgegraven. 
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De noordkant van de terp werd ook afgegraven. Rond 1900 liep de terp nog tot achter het 
Hellingpad en tot aan de opvaart aan de oostkant. Deze opvaart was de verbinding tussen de 
Ee en Groot Wytsma In 1931 werd de boerderij op Groot Wytsma, aangegeven op bijgaand 
kaartje van de terp (afb. 3), afgebroken. De nieuwe huidige boerderij staat ten zuidoosten 
van de oude. Uit het kadasteronderzoek blijkt niet wanneer de afgraving aan de noordkant 
precies is begonnen. In een koopakte uit 1885 is sprake van een opslagplaats aan d~e, ten 
oosten van de opvaart naar de terp, "tot vervoer van terpaarde" (zie afb.3). ~ 
In 1913 werd een opmeting gedaan van het afgegraven, of in afgraving zijnde perceel, nadat 
een nieuwe vaart was gegraven van het einde van het Hellingpad richting terp (afb. 3). 
Waarschijnlijk is deze vaart gegraven tegelijk met het afgraven en afvoeren van de terp
aarde. In een verkoopakte uit 1913 wordt dit in tweeën gedeelde perceel (perceel 585/586 
van het kaartje, afb. 3) aangeduid als de "gedeeltelijk afgegraven terp". 
Omtrent het afgraven van het middengedeelte van de terp (perceel 141 op het kaartje afb. 3) 
is niets gevonden. 
Ten westen van de weg naar Steeoendam is al voor 1900 een deel van de terprand afge
graven, zoals op de oude terpfoto (afb. 2) te zien is. 

Ajb 4. Deel van de kaart van Eekhoffuif 1849-1859; in de cirkels de drie beschreven terpen. 

2. De Doniaterp 
Op oude kaarten wordt de terp buiten Burdaard, richting Wànswert, aangeduid als Doniaterp 
(kaart van Eekhoff. afb. 4, linker cirkel). In 1832 stonden er een groot huis op de terp en een 
boerderij, zoals op de kadasterkaart te zien is (afb. 5, kadastemrs. 262 en 327 in de cirkel). 
Op de plek van het huidige pand Wànswerterdyk 84, waar nu Pieter Poortinga woont, heeft 
vroeger de woning gestaan van Lykele Wygers Hellema, die daar woonde tot zijn verhuizing 
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naar een huis wat nu Mounewei 13 is. Het grote pand op de Doniaterp is afgebroken in 1874 
en vervangen door een dubbele woning. 
Van 1889 tot 1916 is deze dubbele woning verplaatst naar een plek 20 meter naar het 
noorden, zeer waarschijnlijk ten behoeve van afgraaf\verkzaamheden. Nadat de rust weer
keerde, is het huidige pand gebouwd in 1916. 
Een meetschets uit 1905, van de verbouwing van woonhuis tot boerderij, van Wànswerter
dyk 86, geeft aan dat het naastgelegen perceel ten oosten "afgegraven terp" is. De af
gravingsperiode ligt waarschijnlijk tussen 1885 en 1915. 

Afb. 5. Kadasterkaart 1832 met in de cirkel de Doniaterp. 

3. De Reamskutelterp 
Deze terp, aan de ledyk, is minder goed als zodanig herkenbaar, want de terp is niet opval
lend hoog. Op de kaart van Eekhoff ( afb. 4, rechter cirkel) staat deze terp ook niet als terp 
aangegeven. Er staat slechts één boerderij op die bij Eekhoff wordt aangeduid als "de 
Groote Plaats"; later komt de naam "Reamskutel" in gebruik. De terp werd niet afgegraven, 
maar bij de aanleg van de ligboxenstal van de fam. Wierda in 1998 is er wel in gegraven. De 
ingraving stak door de "bodem" van de terp. De schelpjes op de top van de onderliggende 
kweldergrond zijn gedateerd op ca 500 jaar voor Christus (volgens informatie van de fam. 
Wierda). De bewoning van deze verhoging en mogelijk van andere verhogingen in deze 
streek dateert dus minstens vanaf die tijd. 
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4. De terp ten zuiden van de Iedyk 
Deze terp lag ten zuiden van de huidige ledyk, tussen de Hikkaarderdyk en de Oude V aart 
(nu Jislurnervaart). De terp is ingetekend op de kaart van Eekhoff(afb. 4, middelste cirkel). 
De kadasterkaart van 1832 laat twee boerderijen zien op deze terp (afb. 6, kadasternrs. 510 
en 517), die later zijn afgebroken. In 1869 werd de zuidelijke boerderij afgebroken, omdat 
de terp "wordt afgegraven" en dertigjaar later in 1899 de noordelijke. De Oude Vaart lijkt 
om de terp heen gegraven te zijn. Voor de afvoer van de terpaarde met de kruiwagen naar 
het schip was dit een gunstige bijkomstigheid. Deze terp is volledig afgegraven, zelfs tot 
onder het niveau van de omliggende weilanden. Een moerassiggebied is overgebleven, nu is 
dat een vogelbroedgebied van Staatsbosbeheer. 

Afb. 6. Kadasterkaart 1832 met de terp ten zuiden van de Jedyk. 
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5. De terp ten zuiden van de Dokkumerstraatweg 
Deze terp lag ten westen van de boerderij van Reitsma, nu Dokkurnerstraatweg 18. De terp 
is niet op een kaart aangegeven, wel de bij de terp behorende "vogelkooy'' en een meertje 
"Healdoor" genaamd (afb. 7, kaart van Schotanus uit 1664). 

Afb. 7. Deel van de kaart van Schotanus uit 1664. 

Afb. 8. Foto uit 1917 van de kooiboerderij. 
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De geschiedenis van de kooiboerderij 
en zijn bewoners is uitvoerig be
schreven door Gerard Mast te Stiens. 
In 1922 kocht Willem Annes 
Elgersma de boerderij met het omlig
gende land. In hoeverre de afgraving 
toen al begonnen was, is mij niet 
bekend. Maar Gerard Mast schrijft 
dat Elgersma de terp afgroef tot aan 
de voorgevel en toen de boerderij 
(zie afb. 8) afbrak. 
In 1930 is dat bij het Kadaster ge
registreerd. De aarde werd over het 
eigen land verdeeld. De terp moet ca. 
2.50 m. hoog geweest zijn. Wat er 
nog aan oneffenheden in het terrein 
over was, is met de ruilverkaveling 
glad gestreken. 

Auke Kingma 
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De bewoners de terp ten zuiden van de Dokkumerstraatweg: 
1699-1724 
1724-1732 
1732-1735 
1735-1781 
1781-1796 
1796-1803 
1803-1804 
1804-1805 
1805-1810 
1810- 1843 
1843-1849 
1849-1864 
1864-1872 
1872-1914 
1914-1922 
1922-1923 
1923 -1930 
1930 

Jacob Sapes 
wed. Jacob Sapes 
Minne Bouwes 
Jitse Jacobs, bijsitter 
Sape Rinses Kooistra, boer 
Cornelis Rinses Kooistra 
Jitse Jans 
GeertDirks 
Fedde Jacobs Viersen, koemelker 
Marten Hendriks Hellinga, landbouwer 
Marten Martens Hellinga, koemelker 
Meile Gerrits Miedema, landbouwer 
Cornelis Hedzers Castelein, landbouwer 
Hedzer Cornelis Castelein, landbouwer 
Meile Karsjens Tamminga, landbouwer 
Willem Annes Elgersma, veehouder 
Kerst Dijkstra, veehouder 
afgebroken 

De eigenaren van de terp ten zuiden van de Dokkumerstraatweg: 
1699-1728 Hr. F. van Aylva 
1728 - 1734 Mw. Schratenbach 
1734- 1754 Erven mw. Schratenbach 
1754- 1757 Hr. Koning 
1757-1803 Hr. Bergsma 
1803-1804 Dirk Meinderts 
1804 - 1805 Geert Dirks 
1805-1810 Fedde Jacobs Viersen 
1810- 1843 Marten Hendriks Heliinga 
1843-1849 Erven Marten Hendriks Heliinga 
1849-1873 Benjamin Hanzes Kroodsma 
1873 - 1922 Meile Gerrits Miedema 
1922 - 1930 Willem Annes Elgersma 
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Bourboomstate en zijn bewoners 

In de achttiende en begin negentiende eeuw stond aan het begin van de Bourboomweg een 
state die genoemd was naar de regentenfamilie Bourboom uit Leeuwarden, één van de 
eigenaren. Wanneer de state gebouwd werd, is onbekend. 
Toen de gebroeders Bourboom het pand kochten, heette het nog "een heerenhuizinge". Zijn 
latere vorm kreeg het waarschijnlijk pas na een verbouwing in opdracht van de Bourbooms. 
Kort voor de afbraak in 1845 bestond het gebouw op de begane grond uit twee voorkamers, 
een grote achterkamer, een keuken, een provisiekamer en een slaapkamertje, terwijl boven 
een turf- en linnenzolder was met een afgesloten bergplaats en een slaapkamer. Het huis 
had een oppervlakte van 168 m2. 
Ten noordoosten van de state stond een wagenhuis en op de singel aan de Ee een "somer
huis". In deze zomerhuizen of "lytshuzen" werd in de zomer gekookt. Ook was er een 
"jachthuis" - wat we tegenwoordig een boothuis zouden noemen. 
Het terrein binnen de grachten was in tweeën gedeeld. Op de westelijke helft stond de state, 
op de oostelijke een boerderij. De state werd in het midden van de negentiende eeuw afge
broken. Tegenwoordig staat er op het terrein een grote stelpboerderij die nog lang de naam 
Bourboomstate op de hekpalen heeft gedragen. 
De state was één van de dertien "schotschietende huizen" van Burdaard. De eigenaren van 
deze huizen moesten een bepaalde belasting betalen (het zgn. huisschot), maar daar stond 
tegenover dat ze stemrecht hadden. 

De Oldersma's 
De gebroeders Jacob, Petrus en Everarclus Bourboom kochten de "heerenhuisinge, hovinge 
booroen en plantagie, sampt singel met het steenen somerhuis en de bank in de kerk" met 
land in 1743 van de erfgenamen vanGerrit Oldersma 
De Oldersma's waren lang, misschien zelfs wel eeuwenlang, eigenaar geweest van de sathe. 
In 1511 is er sprake van een zekere Claes die in Burdaard 88 pondemaat land had. Waar
schijnlijk is deze Claes een voorvader van Claes Piers die rond 1600 eigenaar was. In de 
tweede helft van de zeventiende eeuw ging het eigendom over op een nakomeling van Claes 
Piers, Pier Ciaasen uit Leeuwarden. Diens jongste zoon Gerrit Oldersma was de eerste uit 
het geslacht die zich Oldersma noemde. Hij werd eigenaar van het bezit in Burdaard en 
trouwde met Margaretha van Lennep, die uit een zeer voorname familie stamde. Haar vader 
was Johannes van Lennep, advocaat voor het Hofvan Friesland, terwijl haar moeder, Anna 
de Block van Scheltinga, een dochter was van Dirk van Scheltinga, een telg uil het bekende 
Friese geslacht Van Scheltinga 
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Gerrit en Margaretha kregen vier kinderen en woonden op hun bezit in Burdaard. Gerrit 
overleed omstreeks 1728. Zijn vrouw Margaretha stierfin 1738. De kinderen verkochten de 
sathe aan de gebroeders Bourboom. 

De familie Bourboom 
Anders dan de Olderma's woonden de Bourbooms niet in Burdaard. Ze hadden hun werk en 
hun woonhuizen in Leeuwarden; Bourboomstate was hun buitenhuis. 
De Bourbooms kwamen oorspronkelijk uit Didam in Gelderland. maar waren binnen een 
paar generaties opgeklommen tot de regentenklasse van Leeuwarden. JC:CO~. ~ourboom 
(1690--1764) werd in 1714 al lid van de vroedschap van Lee~warden, .~aaruit hiJ m1740 !?t 
burgemeester werd gekozen. Hij zou dit ambt, met onderbrekingen, bhjven bekleden tot ZIJn 
dood in 1764. Jn 1744 maak."t de bekende schilder Sernardus Accama een burgemeesters
portret van hem (zie afb. 9), dat nog steeds in het stadhuis van Leeuwarden .h~gt. . 
Zijn belangrijkste functie was echter die van gedeputeerde van de provmc1e Fnesland. 
Behalve een vooraanstaande regent was Jacob Bourboom ook één van de rijkste inwoners 
van Friesland. Zijn kapitaal bedroeg in 1749 volgens het zgn. Quotisatieregister 90.000 à 
100.000 caroliguldens. Toen hij in 1764 overleed. had hij alleen al aan obligaties en 
vorderingen een kapitaal van 60.000 cglds. terwijl hij ook nog zeer veel onroerend goed 
bezat. Een deel van dat bezit had hij gezamenlijk met zijn broers Petrus en Everardus. Toen 
ze in 1755 een lijst opmaakten van hun gemeenschappelijke bezit, bedroeg dat in totaal bijna 
54.000 cglds. Het kostbaarste goed op de lijst was Bourboomstate dat vermeld wordt als 
"Een sathe en landen tot Birdaard. kostende met de onkosten 9000 en naderhands veel 
verbouwd en verbeterd. waarvoor bij de calculatie gesteld wordt 1000, dus tesamen 10.000". 

Afb. 9. Jacob Bourboom (1690 -1764). 
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Petrus Bourboom (1694-1780) studeerde 
rechten in Franeker. Vervolgens werd hij 
advocaat voor het Hof van Friesland. 
Evenals zijn broer Jacob was hij lid van het 
vroedschap in Leeuwarden, waaruit hij in 
1735 tot schepen werd verkozen. In 1723 
trouwde hij met Gerbrich Reitsma Een jaar 
na de bruiloft voltooide de beeldhouwer 
Jacob Sytses Bruinsma uit Leeuwarden een 
fraaie zitbank voor het jonge paar met 
daarop de wapens van de familie Bourboom 
(zie boven de titel van dit stuk) en Reitsma 
De bank staat tegenwoordig in de hal van 
het stadhuis van Leeuwarden. Ook Petrus 
was een vermogend man. Zijn kapitaal 
bedroeg in 1749 minstens 55.000 cglds. 
De jongste broer, Everarclus Bourboom 
( 1695?-1780) studeerde evenals Petrus 
rechten in Franeker en werd eerst advocaat 
en later secretaris van de stad Leeuwarden. 
Everardus wordt "welbegoedigt" genoemd. 
maar zo rijk als zijn broers was hij niet. Zijn 
kapitaal was in 1749 ongeveer 22.000 cglds. 
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Afb. 10. Boerderij bij Bourboomstate. 

Na de Bourbooms 
Na de Bourbooms kreeg de state nog verschillende eigenaren, waarvan de voornaamste de 
oud-militair Jhr. Frans Laas van Burmania was, die het huis met toebehoren en land kocht in 
1802. Hij stamde uit een oud adellijk geslacht en was rond 1784 gepensioneerd als generaal
majoor. Volgens een tijdgenoot kreeg hij al ontslag van zijn bevelhebber, prins Hendrik, 
"voordat hij daar zelf om gevraagd had". Bij een zekere Maaike had hij een buitenechtelijke 
dochter, Anna Maria, die later gewettigd werd. Het huwelijk met zijn 35 jaar jongere vrouw 
Detje was niet erg gelukkig, getuige de bittere woorden van Frans Laas in zijn testament 
over " ... mijn vrouw, door haar bekend slecht gedragjegens mij en verwaarlozen en te buiten 
gaan van de huwelijkse voorwaarden. •.. ". Zijn bezit werd dan ook vermaakt aan zijn 
dochter. Detje kreeg een bescheiden jaargeld. 
De laatste eigenaar was Sybe Gerrits van der Leest, Timmerman te Hallum. Met hem komt 
een eind aan de geschiedenis van Bourboomstate, want hij kocht het pand in 1844 voor de 
sloop. 

De eigenaren van "Bourboomstate" 

l5ll Claes (?) 
1600 Claes Piers 
1640 Erven Claes Piers 
1690 Pier Ciaasen 
1718 Gerrit Oldersma 
1743 Jacob. Petrus en Everarclus Bourboom 
1781 Albert Johannes, Jan Johannes en Hendrik Pytters 
1790 Franciscus Bavius 
1802 Frans Laas van Burmania 
1816 Johan Frederik de Roock 
1844 Sybe Gerrits van der Leest 
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De bewoners van Boorboomstate zijn vanaf 1719: 
1719 - 1728 Gerrit Oldersma 
1728- 1739 wed. Gerrit Oldersma 
1739 - 1781 Petrus Bourboom, procureur generaal 
1781-1783 onbewoond 
1783 - 1791 Hendrik K1ases (Hiernstra), timmerman 
1791 - 1796 Ds. Snetlage, predikant 
1796- 1802 Fransiscus Bavius, notaris 
1802 - 1816 Frans Laas van Burmania, generaal majoor bd 
1816 - 1829 Johan Frederik de Roock, rentenier 
1829 - 1844 wed. Johan Frederik de Roock 

De eigenaren van de boerderij bij Bourboom: 
tot 1844 als voor Boorboomstate 
1844- 1908 Cyprianus Johannes van Veen 
1908- 1931 Jan Leenderts Talsma 
1931-1949 YkjeJans Talsma 
1949- 1950 Hoogterp en zn 
1950- 1958 Andries Hoogterp 
1958 - 1972 Stichting Beheer Landbouwgronden 
1972-1976 H Kooi 
1977-1980 Hermanus Comelis Voorhoeve 
1980 - heden Comelis Alexis Borst 

De bewoners van de boerderij bij Bourboom: 
<1713-1719 DirkEmkes 
1719-1726 Pier Ables 
1726- 1746 Pabe Pytters 
1746 - 1751 Bauke Harmens 
1751 - 1753 Symen Jans 
1753 - 1754 Bauke Harmens 
1754 - 1756 Tjebbe Reinders 
1756-1761 KlaasSymens 
1761-1765 AlbertAnnes 
1765 - 1773 Jan Pytters 
1773 - 1782 Freerk Foppes 
1782 - 1819 Hendrik Pieters Hellinga, boer, grietenijraad 
1819- 1828 Egbert Pieters Prins, koopman, veehouder,raads1id 
1828 - 1831 onbekend 
1831-1849 Petrus Andries Sinnema, landbouwer 
1849- 1859 Jarig Wiegers de Jong, veehouder 
1859- 1891 Wieger Jarigs de Jong, veehouder 
1891 - 1898 wed. Wieger Jarigs de Jong, veehouder 
1898 - 1903 Gjalt Kaasstra, landbouwer 
1903 - 1907 Sirnon Kalma, veehouder 
1907 - 1908 Jan Pieters de Vries, veehouder 
1908 - 1922 Johannes Doedes Binnema, landbouwer 
1922 - I 931 Douwe S. Algra, veehouder 
1931 - 1950 Ritske Keestra, veehouder 
1950 - 1972 Rindert Keestra, veehouder 
I 972- I 976 H. Kooi, makelaar 
I 977 - I 980 Hermanus Comelis V oorhoeve, anaesthesist 
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1980- >2000 Comelis Alexis Borst 

Genealogie: de eerste Steenhuisens in Burdaard 
Bron: het boek "Steenhuisen van Steenhuisheerd" 

Freerk Lammerts Steenhuisen, bakker te Nietap en bakker en korenmolenaar te Zuidhorn, 
geboren te Bedum op 13 januari 1791, overleden te Zuidhom op 4 augustus 1865. Freerk is 
getrouwd te Leek op 30 april 1817 (1) met Gerhardina Posthumus, gedoopt te Leek op 30 
oktober 1785, overleden te Zuidhom op 17 juli 1821, dochter van Riemer Posthumus (arts te 
Leek) en Liefk:e Raven. Freerk is getrouwd te Zuidhom op 2 oktober 1824 (2) met Niesjen 
Homan. geboren te Noordhom rond 1802, overleden te Zuidhom op 29 mei 1870, dochter 
van Klaas Homan en Grietje Douwes Bos. Uit dit huwelijk: 

1 Klaas Freeks Steenhuisen, koren- en pelmolenaar, geboren te Zuidhom op 19 
februari 1825, wonende te Wanswerd aan de Streek, overleden aldaar op 27 
februari 1913. Hij vestigde zich in 1850 in Wanswerd aan de Streek, waar hij de 
rog- en pelmolen "Windlust" overnam van Douwe Dirks Drukker; hij ging in het 
huis ernaast wonen. Klaas was mede-oprichter van de Nederlandse Protestanten
bond in Wanswerd aan de Streek. Als koren- en pelmolenaar werd hij opgevolgd 
door zijn zoon Jan, in de houtzagerij door zijn jongste zoon Paulus. Klaas is 
getrouwd te Zuidhom op 9 mei 1850 met Rienje Meinderts Bakker, geboren te 
Faan op 16 mei 1825, overleden te Wanswerd aan de Streek op 31 mei 1902, 
dochter van Meindert Jans Bakker en Jantje Jacobs Ritserna 

2 Ponwel Freerks Steenhuisen, rentenier, geboren te Zuidhom op 20 september 
1826, ongehuwd overleden te Niekerk op 9 juni 1872. 

3 Martha Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 17 oktober 1828, overl~den 
aldaar op 2 november 1828. 

4 Date Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 17 oktober 1828, overleden 
aldaar op 21 ok-tober 1828. 

5 Martha Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 2 februari 1830, overleden 
te Niekerk op 22 april 1859. Marthais getrouwd te Zuidhom op 9 mei 1850 met 
Harmannus Pothoff Heukers, koren- en pelmolenaar te Niekerk, geboren te 
Groningen op 26 juli 1823, zoon van Bindrik Heukers en Dorothea Pothoff. 

6 Grietje Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 7 mei 1831, overleden te 
Niekerk op 18 mei 1900. Grietje is getrouwd te Zuidhom op 9 mei 1850 (1) met 
Garmt Komelis Togtema, geboren te Zuidhom op 26 november 1825, overleden te 
Niekerk op 14 september 1860, zoon van Komelis Willeros Togtema en Adriaantje 
Graikes Kampstra. Grietje is getrouwd te Oldekerk op 12 december 1864 (2) met 
Jan Meinderts Bakker, landbouwer te Faan, geboren te Zuidhom op 14 maart 1822, 
overleden te Niekerk op 1I januari I90 I, zoon van Meindert Jans Bakker en Jantje 
Jacobs Ritserna · 

7 Evert Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 22 mei I832, ongehuwd 
overleden aldaar op 16 mei 1864. 

8 Date Freerks Steenhuisen, kastelein, bakker, veehouder en tolgerechtigd eigenaar 
van brug te Birdaard, geboren te Zuidhom op 19 februari 1834, wonende te 
Birdaard, overleden aldaar op 5 mei 1881. Date is getrouwd te Oldekerkop 25 april 
1858 (I) met Aafk:e Meinderts Bakker, geboren te Faan op 6 november I833, 
overleden te Birdaard op 25 februari 186I, dochter van Meindert Jans Bakker en 
Jantje Jacobs Ritserna Date is getrouwd te Dantumadeel op 4 maart 1874 (2) met 
Hilje Steenhuis, geboren te Wetsinge (Gr) op 28 maart 1839, overleden te Birdaard 
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op 5 februari 1899, dochter van Lammert Steenhuis (hoofdonderwijzer) en Wietske 
Pieters de Vries. Date kwam op 12 mei 1858 met zijn vrouw Aafke van Zuidhom 
naar Birdaard. Hij vestigde zich als kastelein, bakker en veehouder bij de brug naar 
Wanswerd aan de Streek in een pand dat dateerde van 1853, toen Wybren Sipkes 
Jansma de oude herberg liet afbreken en op diezelfde plaats een nieuwe herberg 
met bakkerij en veehouderij liet her~uwen. Ook in 1858 was door Roelof Jelles 
Smit en Rieme Taekes Boersma bij publieke verkoping het recht van tolheffing te 
Birdaard verkocht aan Date Steenhuisen. Deze tol dateerde uit 1770, in welk jaar 
kastelein Symon Jansz. vergunning kreeg tot het leggen van een brug over de 
Dokkumer Ee. Op grond van deze vergunning; die werd verleend door Stadhouder 
Willem V, was de eigenaar van de brug gerechtigd tol te heffen zowel voor het 
scheepvaartverkeer door de Ee, als voor het wegverkeer over de brug. Na de dood 
van Date Steenhuisen zette zijn vrouw Hilje Steenhuis de herberg met annexen 
voort en droeg deze zaak later met het tolrecht over aan haar zoon Freerk. 

9 Elizabeth Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 30 december 1835, 
overleden aldaar op 29 april 1924. Elizabeth is getrouwd te Zuidhom op 9 juni 
1857 met Berend Berkmeijer (Barkmeijer}, scheepstimmerman, geboren te Roden 
op 8 maart 1825, wonende te Briltil, overleden te Zuidhom op 16 april1904, zoon 
van Oerrit Jans Berkmeijer en Kunje Douwes Reidekamp. 

10 Trijntje Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 25 februari 1838, 
overleden aldaar op 14 maart 1905. Trijntje is getrouwd te Zuidhom op 7 mei 1870 
met Tjaart van Zanten, landbouwer, geboren te Oterdum op 25 januari 1826, zoon 
van Remke Tjaarts van Zanten en Ena Tjarks Toxopeus. 

11 Anna Freerks Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 17 april 1840, overleden te 
Dokkum op 27 december 1909. Anna is getrouwd te Zuidhom op 7 december 1861 
met Jacob Meinderts Bakker, molenaar, geboren te Oldekerk op 22 februari 1831, 
wonende te Dokkum, overleden aldaar op 20 december 1912, zoon van Meindert 
Jans Bakker en Jantje Jacobs Ritserna Jacob was pelmolenaar op de koren- en 
pelmolen "Zeldenrust" te Dokkum. Deze molen is gebouwd in 1862. In de korf
boog van de inrit bevindt zich een sluitsteen met het inschrift: J.M.B. en AF. 1862. 

12 Roelina Steenhuisen, geboren te Zuidhom op 1 maart 1842, overleden te 
Wanswerd aan de Streek op 18 maart 1919. Zij vertrok in 1861 op 19-jarige leeftijd 
naar Birdaard, toen haar broer Date weduwnaar was geworden. Tot haar huwelijk 
bleefzij bij hem inwonen. Roelina is getrouwd te Dantumadeel op 5 juni 1869 met 
Jitse Jacobs Bottema, caféhouder te Oudkerk, timmerman te Briltil, bedrijfsleider 
op boerderij te Lekkum en timmerman te Wanswerd aan de Streek, geboren te 
Oudkerk op 21 april 1842, overleden te Wanswerd aan de Streek op 1 oktober 
1901, zoon van Jacob Jitses Bottema en Sjutje Pieters van der Meer. 

13 Lamhertos Steenhuisen, bakker en korenmolenaar te Zuidhorn, geboren te 
Zuidhom op 29 mei 1844, wonende aldaar, te Den Hom en te Grijpskerk, over
leden te Tolbert. Lambertus is getrouwd te Aduard op I oktober 1870 met Reina 
van der Boog; geboren te Hoogemeeden op 7 oktober 1848, dochter van Meerten 
Geerts van der Boog en Jantje Moes. 

Jan Diebrink 
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Afb. IJ. Streekster Orkest ca. 1910-1920. Staand v.l.n.r. Frans Kuipers (piston), 
Lippe v.d. Laan (bugel), Riemer Straatsma (klarinet). Zittend: Pieter Poortinga (bas), 
Wiebe Cuperus (trombone), Syds Ka/ma (bas). 
Wie van de lezers weet meer van deze foto? 
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Internet web site 
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Donatie 
Wilt U onze activiteiten steunen en van geregelde 
toezending van onze Furde verzekerd zijn, wordt dan 
donateur van onze Stichting. U kunt zich telefonisch 
of schriftelijk opgeven bij één der bovenvermelde 
bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,00 per jaar en 
kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Derde uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
februari 2003 

Redactioneel 

Voor u ligt de derde uitgave van stichting "ALD 
BURDAARD". De stichting, die de geschiedenis van 
Burdaard in beeld probeert te brengen. En het begin is er: er 
is een cd-rom uitgebracht met de stand van zaken anno 
december 2002! 
U leest in deze Furde hoe u in het bezit kunt komen van deze 
cd-rom. 

Verder in dit nummer het verslag van de penningmeester en 
een "fraachpetear" met Burdaarders Jenne en Jeltsje 
V erhaag, geschreven door Babs Gezelle Meerburg. 
Auke Kingma schreef artikelen over de "industriële 
revolutie" met betrekking tot bedrijven in Burdaard, over het 
Ljouwerterein en hun bewoners vijftig jaar geleden en de 
Fjouwersprong. 
Het geheel wordt opgevuld met foto's en kaarten van 
vroeger. 

Tevens is een bezoekje aan onze website ook zeker de 
moeite waard: www.ald-burdaard.myweb.nl. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u uw donatie 
kunt overmaken. Tevens ziet u daar de namen van bestuurs
leden bij wie u terecht kunt met uw vragen. 

Wij wensen u veel leesplezier. 



CD-ROM Burdaard is uit!!! 

Het allere~rste begin is er en het is veelbelovend: een cd-rom met een overzicht 
van alle panden in Burdaard met de eigenaars en bewoners, compleet met foto's! 
Voor alle huizen geldt dat bijna alle bewoners en eigenaren sinds 1700 getraceerd 
konden worden. Dit is het resultaat van jarenlang onderzoek in provinciale, 

· ·gemeentelijke en kerkelijke administraties. · 

Bij wijze van tussenrapportage brengen wij een cd-rom uit met de stand van zaken 
anno december 2002, zodat u alvast met het materiaal aan de slag kunt, dat wil 
zeggen dat u alles kunt bekijken en voor uzelf ook kunt aanvullen met gegevens 
die u zelf wilt bewaren. De cd-rom biedt .interessant materiaal voor genèalogen, 
streekhistorici of andere onderzoekers, maar ook voör ieder ander die geïnte
resseerd is in de geschiedenis van Burdaard en omstreken. 

De komende tijd werken wij verder aan het perfectioneren van het beschikbare 
materiaal, dat gepubliceerd wordt op cd-rom en eveneens in een mooi uitgevoerd 
boekwerk. Om onze gegevens helemaal in orde te krijgen, kunnen wij echter niet 
zonder uw hulp. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om de cd-rom met de 
feiten, zoals die per december 2002 beschikbaar zijn, te controleren en uw 
eventuele opmerkingen door te geven aan onze secretaris Jan Diebrink? 
Verder zullen wij per pand de gegevens met u komen controleren. Eén van onze 
medewerkers zal bij u aan de deur komen om de recente geschiedenis van uw huis 
door te nemen. Bovendien willen we dan ook graag uw handtekening, dat u geen 
bezwaar heeft tegen publicatie van uw naam in het boek en op de cd-rom. De 
bewoners van het Hellingpad kunnen onze medewerkers als eerste tegemoet zien. 

• I 

Aan donateurs en medewerkers heeft een stichting als de onze natuurlijk altijd 
behoefte. Voor € 7,- bent u al donateur. U krijgt daarvoor ons blad De Furde 
gratis thuisbezorgd en u ontvangt korting op onze publicaties. 
De cd~rom met de voorlopige stand van onderzoek kost u € 12,50, maar voor 
donateurs is de prijs slechts € 7,50. 
Bent u bereid om typwerk voor ons uit te voeren, navraag te doen naar oud
ingezetenen of lijkt het u interessant om in archieven rond te kijken, dan houden 
wij ons van harte aanbevolen. U kunt zich melden bij één van de bestuursleden. 

Verslag van de penningmeester 

In het afgelopen jaar hebben we weer, mede door de steun van onze donateurs, 
veel gegevens kunnen verzam<Jlen. Zoals u in deze aflevering van De Furde kunt 
lezen, wordt de historie van Burdaard en omstreken steeds completer. 
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Bij deze werkzaamheden komen, naast de routinematige verzameling van de 
gegevens over huizen in Burdaard en hun bewoners, historische gebeurtenissen 
aan het licht, die te interessant zijn om voor onszelf te houden. Deze worden 
onder uw aandacht g~bracht in De Furde. 
Natuurlijk zijn aan het maken van een tijdschrift kosten verbonden. 
Door een gestage groei van ons donateursbestand - we begonnen met 36 leden in 
het oprichtingsjaar 2000, nu eind 2002 zijn er 101 donateurs- zijn onze financiële 
middelen dusdanig dat we, hoewel met moeite, de boekhouding sluitend weten te 
houden. 
De eenmalige huis-aan-huis-verspreiding van het vorige nummer heeft zo'n 60 
nieuwe donateurs opgeleverd. Op termijn zijn de extra kosten van het vorige 
nummer hiermee wel gedekt. De bodem van de buidel blijft echter steeds 
zichtbaar. 
Voor de zeer bereidwillige medewerking van de archiefdiensten van de gemeen- . 
ten Ferwerderadeel en Dantumadeel evenals van het Kadaster in Leeuwarden 
zijn we zeer erkentelijk. Zij makenhet ons mogelijk om een dergelijk uitgebreid 
onderzoek te doen tegen een aanvaardbaar kostenniveau. 
Om meer financiële ruimte te creëren is het echter nodig ook andere bronnen aan 
te boren. Uw gift of jaarlijkse bijdrage is van harte welkom. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor nieuwe donateurs! 

Jouke de Jong 

Het Ljouwerterein 

Situatie 
De huidige Bourboomweg werd vroeger in het dorp het Ljouwerterein genoemd, 
maar een officiële benaming is hei nooit geweest. Aan de zuidkant van de weg 
stond een rij dubbele woningen, gebouwd in opdracht van de Bouwvereniging 
Dantumadeel (later Patrimonium). De eerste drie blokken werden gebouwd in 
1917, de volgende vier btokken in 1919 en het laatste, iets afwijkènde blok in 
1921. In totaal dus 16 woningen, in die tijd genummerd met Bl40 t/m B155. 
In het dorp werd deze rij woningen vaak bartsjebuorren genoemd, vanwege de 
voor de huizen liggende bruggetjes over de sloot langs de weg. De bruggetjes 
waren aanvankelijk van hout, maar zijn later vervangen~ door betonnen .. 
Ook de weg zelf veranderde: in 1930 werd de klinkerbestrating daterend van 1875 
vervangen door een betonnen verharding. 
De woningen zijn afgebroken rond 1979, enkele in 1989. 

3 



Indeling van de woningen 
De woningen hadden een kamer van 4,0 x 4,0m, daarachter een slaapkamer van 
3,5 x 2,4m met plaats voor twee vaste getimmerde bedden. De slaapkamer was 
van de kamer gescheiden met een houten wand. 
Achter de voordeur was een portaal met trap, daarachter de keuken van 3,6 x 2,0m 
en een aangebouwd washok. In het washok was het privaat ondergebracht. 
Onder de trap ·was een kelder van 1 ,25m hoog, ook van buitenaf bereikbaar via 
een luik. 
De zolder onder het schuine dak met dakkapel was één grote ruimte. 

Bestek voor de bouw van de woningen 
Het bestek is bewaard gebleven in het gemeentearchief en het is de moeite waard 
daaruit enkele dingen over te nemen, die kenmerkend zijn voor de bouw in die 
tijd. 

·~ 
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De kamers kregen houten vloeren en zo ook de zolder, de planken werden eerst 
gehecht en na indroging gevast. 
De deuren kregen palmhouten deurkrukken met wervel en deurvang. 
Het privaat kreeg een houten zitting met uitneembaar voorschut en moest worden 
voorzien van een rechte gegalvaniseerde emmer, rond 30cm. 
De regenwaterbak achter de woning moest een inhoud van 2000 liter hebben. 
Op de schoorsteen was een kamerkachel aangesloten en in de keuken kon een 
kookkachel worden geplaatst. 
De buitenmuren moesten gemaakt worden in steens metselwerk in kruisverband, 
binnenmuren in halfsteens en de tussenmuur in twee halfsteens met spouw. 
De steenfabriek in Oostrum moest de te gebruiken steen leveren in diverse 
soorten, voor de fijnproevers: Oostrumer kelderklinker, best rood, mondgrauw, 
harde rode steen, harde mondgrauwe steen (en dat zonder standaardisatie of 
kwaliteitsnorm). 
De topgevels, fries en hanekammen (boven de ramen) moesten worden 
gepleisterd, wat op foto's duidelijk te zien is. 
Opmerkelijk voor die tijd waren de vele uitzetbare ramen. De kamerramen 
moesten worden voorzien van houten buitenblinden. 

Er was nog geen sprake van waterleiding en er was nog geen hoofdstukje 
elektrische verlichting in het bestek opgenomen. Op bijgaande foto is echter toch 
een aftapping van het pas aangelegde elektrisch net te zien. Dwars over de 'weg 
loopt de bedrading naar de eerste woning, waar de bekende porseleinen potjes te 
zien zijn aan de zijkant van de dakkapel. De foto kan gedateerd worden in de 
zomer van 1920. De foto toont zeven blokken, het laatste blok en de losstaande 
winkelwoning van de Bouma's, gebouwd in 1921, zijn nog niet te zien. 
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De bewoners (van oost naar west) 
Over de periode van de bewoning, 60 à 70 jaar, hebben er totaal zo'n 90 gezinnen 
gewoond. Elk gezin heeft er omgerekend gemiddeld ruim 10 jaar gewoond. Dit is 
lang voor huurwoningen. Opvallend is wel het lijstje van bewoners van circa 50 
jaar geleden: 

Bbweg Oud Bnr van tot jaren familie 
15 155 1939 - 1967 28 Albert van der Meer 
17 154 1937 - 1972 35 Jacob Halbersma 
19 153 1925 - 1974 49 Lammert Wiersma 
21 152 1938 - 1958 20 Rinse Cuperus 
23 151 1920 - 1965 45 Harm Poortman 
25 150 1939 - 1947 8 Tabe van der Zwaag 
27 149 1936 - 1989 53 Jense Terpstra 
29 148 1930 - 1954 24 Yme Dijkstra 
31 147 1936 - 1958 22 Gosse van der Veen 

33 146 1942 - 1948 6 Marten Wielinga 
35 145 1946 - 1958 12 Wytse van der Veen 
37 144 1921 - 1957 36 Jitse Hoekstra 
39 143 1940 - 1954 14 Jan van der Hoek 
41 142 1951 - 1977 26 Jinne Verhaag 
43 141 1945 - 1968 23 Doede de Jong 
45 140 1946 - 1958 12 Dirk Mellema 

N.B. Een aantal van de Bbweg-nummers is hergebruikt voor nieuwe woningen. 

Auke Kingma 

Ti den hawwe ti den ... 

Gjin bettere boame foar ferhalen oer Ald-Burdaard as dy fan Ald-Burdaarders. 
Dêrom yn dizze Furde in fraachpetear mei Jenne en Jeltsje Verhaag ut 'e 
W ytsmastrjitte. 

Jenne en Jeltsje Verhaag 
Koarnwert, au!(Ustus 1972 

JenneVerhaag (1918) en Jeltsje Akkerman (1923) wen je alwer fiifentweintich jier 
oan de Wytsmastrjitte. Dêrfoar sieten se oan 'e Ljouwerter Ein (no: 
Bmirboomwei). Hy is in äld-Burdaarder. 
Syn heit hie in fuormanderij op 'e Raadwei foar de pleats fan Elgersma oer. Hy 
hie fjouwer bruorren en twa susters. Ein tweintiger jierren wie it dien mei it 
fuormansbedriuw en yn 1929 kocht Verhaag syn heit de earste frachtauto, yn 
1936 kaam dêr in twadde foar yn it plak. Twa jier waard waard dy ferfongen troch 
in Chevrolet en dêmei troch in Chevrolet Internationaal, dy't Jenne wol brûkte om 
koalen fan Ferwert nei 'De Eendracht' te bringen. Nei de oarloch wurke Jenne as 
frachtweinsjauffeur foar it betonbedriuw fan Willem Spyksma. 
Doe't Verhaag syn heit ris mei de auto ûnderweis wie, waard er troch de Dutsers 
fan de dyk helle. Hy moast meubels foar in hege Dutske militêr nei Charleroi 
tabringe. Rotterdam rikke noch, it wie de tiid koart nei it bombardemint 
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Letter waard de auto foardere troch de Dutskers en moast de jonge Jenne him .· 
ynleverje oan it Jacob Cats Plein yn Ljouwert. 
Heit Verhaag is sanentachtich jier wurden en altiten yn it hûs oan 'e Raadwei 
wenjen bleaun. Hy bat lang allinne west, want syn frou is jong stoam. Se wie 
trijensechstich jier. · 

Jenne Verhaag hie as jonge net folie frije tiid. Hy moast faak syn heit helpe yn it 
transportbedriuw. 
Hy gong bygelyks te rnakade skeppen en dat wie swier wurk foar in jonge fan 
alve. Simroers wie er te fierljeppen mei syn maten of te swimmen. It swimmen 
oefenen se earst yn in sleat, dan yn de Jislumerfeart. 
Pas as se it hiel goed koene, sprongen se yn de Ie. Verhaag swom earst oant de 
helte en doar pas letter hielendal oer de Ie hinne. De jonges hiene earbied foar de 
Ie! 

Jenne gong nei de kristlike skoalle yn it gebou oan de . Wanswerter Dyk, dat 
tsjintwurdich 'Pro Rege' is. Der wie yn Burdaard ek noch in iepenbiere skoalle 
(tsjintwurdich it hûs fan lesie Jellema en Oerlof de Graaf); mar dy bie net folie 
learlingen. Barst besochten frijsinnige boeren om de iepenbiere skoalle yn stan te 
häld troch frijsinnige arbeiders oan te nimmen, mar dat wurke net. Op 'en duer 
siet der mar ien learling op en dat koe fansels om master Pater net. Jenne gong 
achtjier nei legere skoalle ta. Yn de heechste klassen mocht er yn de hjerst in pear 
wiken frij om thus te helpen. Sa ried er op syn trettjinde al foar Willem Spyksma 
en droech er syn stientsje by oan de hou fan de nije betondyk (Stiennendaam
sterdyk). 

Jenne syn frou Jeltsje komt fan Wierum, dêr't har heit fisker wie. Barder- waard 
mei sylboaten flak foar de kust fiske, mar doe't de Noardsee leech wie, moasten 
de manlju fierder fuort en bleauwen se lang fan hûs. Frou Verhaag har pake reizge 
al yn 'e maaitiid öf en kaam pas yn novimber werom. Hy meunstere oan by 
rederijen yn Katwyk, Vlaardingen, IJmuiden en Emden yn Dutslan. Dy hiene 
moderne motorboaten en stjoerden de fiskers nei Iislan, Skotlan en Skandinaavje 
ta. Jeltsje har mem gong as jong famke mei oare Wierumer froulju te wurkjen yn 
hjerringpakkerijen yn Emden. 

Jeltsje har pake hie syn sylboaten yn Burdaard op 'e helling. Ald-Burdaarders sille 
him miskien noch wol kenne. Hy bat de ramp fan Wierum (1893) meimakke en 
oerlibbe. Mei syn skip is er op it Amelanner strän smiten. Doe't er rêden wie en 
syn sUdwester öfdie, seach er dat syn hier yn ·de mûtse si et en syn grut swart burd 
hielendal wyt wurden wie. 
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De botters ut Wierum waardenfaak op de hellingfan Van der Wal opknapt. 
Soe dizze botter fan Jeltsje har pake west ha? 

Doe't Jeltsje santjin, achttjin jier wie - yn de oarlochsjierren - gong se te wurkjen 
yn 'e hushälding fan Albert Kingma. Hy hie in manifaktuerewinkel oan 'e Iewäl 
en letter yn it hûs, dêr't dêrfoar Siebe de Boer siet en tsjintwurdich Jacob 
Andeweg wennet. Albert Kingma wie gauris mei stopjern en oare manifaktueren 
op 'en paad troch de Walden. 

Jeltsje en Jenne hawwe inoar troffen by koar 'Juliana'. Jenne song dêr- mar leafst 
fjirtich jier- de hege tenoar. De jierren nei harren trouwen yn maaie 1945 wiene 
fansels earmoedich. Alles wie surrogaat, seis materiaal dêr't it widske foar de 
earste hem fan makke wie. Jeltsje fermakke krektas alle oare memmen jassen en 
truien dy't folwoeksenen oan han hiene ta bemeklean. 
It älde Burdaard wie neffens Jenne en Jeltsje Verhaag in libben doarp mei in 
protte bedriuwen, winkels, ferienigingen. De fabriken wiene der noch en Jutsen in 
protte arbeiders en keaplju fan bûten oan. Mar ti den hawwe ti den .... 

Babs Gezelle Meerburg 
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De Fjouwersprong 

De tjouwersprong is in Burdaard een begrip, vertrekpunt voor een praatje of een 
uitstapje of gewoon naar school. Het is niet altijd een tjouwersprong geweest, dat 
is het pas sedert 1922. Daarvoor was het alleen maar een trijesprong, een T
kruising. Voor 1922 liep je vanafhet westen dood tegen de heg van de hervormde 
pastorie en kon je alleen maar richting brug of richting Steenendam. 
Op foto 1 is de heg van de pastorie nog duidelijk te zien, de heg en daarmee de· 
tuin van de pastorie liep door tot aan het Hellingpad. De foto kan gedateerd 
worden tussen 1918 en ·1922, het huis Kerkbuurt 2 is gebouwd in 1918 en de 
Dokkumerstraatweg is aangelegd in 1922. 
De weg vanuit het westen, de Hoofdstraat, is een klinkerweg, aangelegd in 1875~ 
als eerste echte verharde weg in Burdaard. Voor die tijd was elke weg of straat in 
Burdaard verhard met puin, grind of steenslag. 
In 1875 is de oudste weg, die direct achter de huizen aan de Ee liep, over het 
gedeelte van Bo:urboom tot aan de trijesprong, verlegd en verhard met klinkers. 
Door het verleggen van de weg over 20 à 30 meter naar het zuidoosten toe, kregen 
alle panden aan de Ee een diepere tuin, en ontstond zo de mogelijkheid de 
bebouwing uit te breiden met huizen aan beide kanten van de weg. 

foto 1 
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De weg is in overleg met de gemeente aangelegd op partic~lier initi~tief. De 
dorpscommissie bestaande uit Albert Alberts Kingma, Freerk L1euwes Kmgma en 
Jan Sipkes Jansma heeft de weg aanbesteed in 1874 en opgedragen aan de laagste 
inschrijver, Johannes Martens Kingma uit Oude Bildtzijl, voor de som van 3280 
gulden. De gemee~te heeft hierop 25% subsidie verleend. . 
In 1922 werd de straatweg .naar Dokkum aangelegd. De meuwe straatweg, 
uitgevoerd in baksteenklinkers sloot aan op de klinkerweg richting Leeuwarden. 

foto2 

De weg van Steen en dam en ook de weg vanaf de brug zijn nog steenslag wegen, 
de wagensporen en de niet rechte zijkant van de weg zijn op foto 2 duidelijk te 
zien. 

foto3 11 



Het uithangbord in de elektriciteitspaal wees naar café Elgersma: (is café het 
Hoekje). De paal diende voor de ophanging van het bovengrondse elektriciteitsnet 
en diende tevens als lantaarnpaal. 
De Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond, .nu beter bekend als de ANWB 
plaatste haar eerste richtingaanwijzer (hänwyzer) in Burdaard. In 1931 werd de 
betonweg aangelegd van de Fjouwersprong naar Steenendam en naar de brug, 
zoals op foto 3 en 4 te zien is. Ook werd het oude klinkerweggetje richting 
Leeuwarden vervangen door een betonweg. 

In de oude pastorietuin, op foto 2 nog niet bebouwd, staan nu de woningen 
Brugweg 2, 4 en 6, die gebouwd zijn in 1936. De ANWB heeft intussen zijn 
richtingaanwijzer verplaatst en die staat nu in de tuin van de dominee. De houten 
paal van het elektrische net is een steviger paal geworden zonder schoorpaal. Het 
uithangbord is nu ongetwijfeld van Nutte de Boer, die intussen caféhouder is 
geworden. 
Foto 4 is weer enkele jaren later gemaakt, de houten paal is intussen (ca 1940) 
vervangen door een betonnen paal. Deze paal doet nu uitsluitend dienst als straat
lantaarnpaal. Het elektriciteitsnet is ondergronds gemaakt, de bovenbedrading is 
verdwenen en alle lantaarnpalen in het dorp zijn rond 1940 vervangen door 
nieuwe betonpalen. De richtingaanwijzer werd met het plaatsen van het 
monument 1940-1945 verplaatst naar de zuidwestkant van het kruispunt. Het 
monument is intussen alweer verplaatst. De huidige locatie van de richtingwijzer 
is misschien blijvend? De betonverharding is sedert 2001 weggewerkt en 

door de 
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Bijgaande tekening is een kadastertekening uit het jaar 1875, gemaakt direct na de 
aanleg van de oudste klinkerweg. Deze situatie is zo gebleven tot circa 1922. De 
bebouwing is wel veranderd in die periode: het open veld, de kamp werd volgebouwd in 
1908. De Brugweg ten westen werd bebouwd in 1902. Het kadaster geeft alleen de 
perceelsbegrenzingen aan en niet de breedte van de verharding. 
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Bedrüven in Burdaard 

In het kader van de Hinderwet moest vanaf 1877 elke nieuwe vestiging van een 
industriële activiteit worden aangevraagd bij de gemeente. De aanvragen betreffen 
niet alleen de vestiging van een nieuw bedrijf, maar ook het installeren van 
machines. 

De registratie van de vergunningen is bewaard gebleven. Dit document (archief 
Dantumadeel nr. 681) geeft een goed inzicht in de "industriële revolutie", zoals 
die in Bordaard plaatsvond. 
Een aantal vergunningen zal hieronder nader worden bekeken; wat werd er 
aangevraagd, door wie, en waar. 

De kuiperij van Sybren Jacobs Hoekstra 
De eerste vergunning werd verstrekt aan Sybren Jacobs Hoekstra. In 1877 had hij 
een aanvraag ingediend voor de vestiging van een kuiperij. In de kuiperij werden 
botervaten gemaakt voor de boeren in het dorp en de omgeving. In die tijd 
verwerkten de meeste boeren hun eigen melk en kocht elke boer zijn eigen vaten. 
Met het oprichten van de coöperatieve zuivelfabriek in 1898 waren de vroegere 
afuemers van de botervaten echter georganiseerd en waren de vaten van de 
kuiperij van Hoekstra waarschijnlijk niet meer in trek. In die tijd kwam er een 
einde aan het bedrijf. 

Het pand waar Sybren de kuiperij in vestigde (voor de sloop bekend als B87, nu 
opgegaan in Hoofdweg 36), was vanaf 1835 als school gebruikt. Hij had het 
schoolgebouw annex woning in 1875 gekocht van de gemeente. 
In 1885 overleed Sybren, op 38-jarige leeftijd. Tot aan de sluiting zette zijn 
vrouw, Grietje Deelstra, met haar zoon Jacob, toen 13 jaar oud, het bedrijf voort. 
Na het overlijden van Grietje werd Jacob eigenaar van het pand. 
Bij de volkstelling van 1900 gaf Jacob als beroep "telefoonhouder" op, later· 
kwam daar "postkantoorhouder" bij. In 1908 verhuisde hij naar de nieuw 
gebouwde woning met postkantoor, nu Bewal 9. Na zijn verhuizing hield hij het 
ouderlijk huis in eigendom en verhuurde het aan postbezorgers. Vanaf 1925 tot 
aan de sloop werd het pand verhuurd aan en bewoond door Klaas Martens 

. Wielinga. Klaas had er een rijwielreparatiebedrijf. Hij bouwde in de achtertuin 
een werkplaats, de zg muziektent, vanwege de ronde vorm van het gebouwtje. 
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De foto van de woning is genomen vlak voor het afbreken in 1957, nadat het huis 
links al was afgebroken. Nu staat hier een loods van de Jellema's. 

De stoffen ververij 
Al voor 1875 had Albert Atberts Kingma in een pand nu Bewal 37 en 39 een 
stoffen ververij. Deze activiteit werd in 1903 voortgezet door zijn zoon Comelis 
in het pand ernaast, nu Bewal 41. Comelis vroeg in 1911 het plaatsen van een 
stoomketel aan ten behoeve van de stoffen ververij. In 1929 stopte Cornelis met 
zijn ververij, hij werd de eerste kassier van de Boerenleenbank in Burdaard, 
Daarmee was het met de ververij nog niet afgelopen, zoon Eeltje zette het bedrijf 
voort in het nieuw gebouwde pand nu Hoofdstraat 32. Het nieuwe huis kreeg een 
bedrijfsruimte mee en een nieuwe stoomketel, de laatste ketel in Burdaard. De 
stoffen ververij was voor de gezondheid van Eeltje niet goed en werd na enkele 
jaren defmitief opgeheven. De schoorsteen is als monument van een voorbije 
periode overgebleven. 

Elektriciteit 
In 1915 werd het elektrisch net in Bordaard aangelegd. De bedrading werd 
bovengronds aangelegd met houten elektriciteitspalen. Bedrijven ontdekten de 
elektromotor en vroegen vanaf die tijd toestemming elektromotoren te installeren. 
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Wybren Gerkes Walinga was in 1915 de eerste, die een elektromotor plaatste. Hij 
had in het pand Bewal 13 een wagenmakerij. Walinga had zijn 2 pk motor ook 
met een drijfriemsysteem doorgekoppeld naar een aantal apparaten, als boor, 
schaaf, zaag en slijpstenen. 
Dit systeem werd in die tijd rechtstreeks ontleend aan de stoom aangedreven 
installaties. De wagenmakerij werd in 1922' voortgezet door zijn rechterhand 
Sybren Dirks Louwsma. Louwsma heeft hetzelfde systeem mee overgenomen en 
in gebruik gehouden tot de sluiting in 1970. 
Goffe Visser heeft met de overname van het pand de installatie opgeruimd en er 
een schildersbedrijf gevestigd. 
Andere houtbewerker-s volgden enige jaren later ook met het aanschaffen van 
elektromotoren o.a. Geert van Breeden, wagenmaker, in 1919 en Arnoldus 
Terpstra, timmerbedrijf, in 1921. 

Benzinepompen 
De eerste auto's kwamen omstreeks 1920 in Burdaard. Er kwam behoefte aan 
benzinepompen. Vanaf 1922 verschijnen in de gemeente Dantumadeel de eerste 
aanvragen voor benzinepompen. De aanvragers waren oliemaatschappijen, met 
namen als Acetylena, De Automaat, American Petroleum Company , Bataafse 
Import Mij v/h Acetylena. 

De eerste pomp in Burdaard kwam in 1924 bij garage Tadema, aanvrager was NV 
Acetylena te 's Gravenhage. 
Pieter KorneUs Tadema had in 1922 met beide zoons Kornelis en Pieteraleen bus 
gekocht, een T-Ford. 
Pieter had het perceel met nieuwe woning, hooiberg en koestalling gekocht in 
1911. Pieter was toen melktapper en voerman, later autoverhuurder en 
busdienstondememer. Verder was hij ook nog eens oproeper bij verkopingen dat 
later werd overgenomen door zijn zoon Komelis (Kees). 
Dit pand, Bewal 31, wordt nu bewoond door Jan de Vries. 

Auke Kingma 
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Feesten in Burdaard 

Foto's van feesten zijn verrukkelijk om te bekijken. Deze foto is gemaakt in circa 
1933 toen er nog echte helden bestonden, 

Deze foto is genomen op de opslag naast het huis Hoofdweg 14, toenbewoond 
door Piet van der Werk, en tegen de heg van "koperslager" Bauke de Vries. 

De helden zijn van links naar ·rechts: Y de Leystra, Reimer Heslînga, Aant 
Kingma, Henk Burema, Jap 0. Plantinga en Sieds Tiesma. 
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A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
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- Secretaris 
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Leden: J.J. Bouma (Joop) 
L. Dijkstra (Louw) 
B.A. Gezelle Meerburg (Babs) 

Internet web site 
www.ald-burdaard.myweb.nl 

Donatie 
Wilt U onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van onze Furde verzekerd zijn, wordt dan 
donateur van onze Stichting. U kunt zich telefonisch 
of schriftelijk opgeven bij één der bovenvermelde 
bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,00 per jaar en 
kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Bordaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Bordaard 

Vierde uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
juni2003 

Redactioneel 

Voor u ligt alweer de vierde uitgave van stichting 
"ALD BURDAARD". De stichting, die zich bezig
houdt met het in beeld brengen van de geschiedenis 
van Burdaard en omstreken. 

In deze Furde kunt u alles lezen over de komende en 
gaande dokters. Dokter Bouma, die nu Burdaard ver
laat, vertelt over zijn eigen ervaringen. 
Verder in dit nummer het eerste deel van het interview, 
gehouden met Burdaarder Ele Spijksma, geschreven 
door Louw Dijkstra. 
Auke Kingma schreef artikelen over de "Concordia" en 
"Waarover spraken zij ... ". 
Het geheel wordt natuurlijk opgevuld met foto's. 

Bezoek ook eens onze website: 
www .ald-burdaard.myweb.nl. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u uw 
donatie kunt overmaken. Tevens ziet u daar de namen 
van bestuursleden bij wie u altijd terecht kunt met uw 
vragen. 

Wij wensen u veel leesplezier. 



Artsen komen en gaan ... over 300 jaar 

Het afscheid van dokter Bouma vormt natuurlijk een prachtige aanleiding 
om eens te kijken naar zijn voorgangers. Er is van alles geschreven over 
Burdaard - over bijvoorbeeld de kerken, de scholen en de molens -, maar 
over de artsen is weinig bekend. 
Het bewonersonderzoek van Burdaard levert, met enkele andere documen
ten, de gegevens voor dit artikel. Ook het archief van het Algemeen Burger
lijk Armbestuur bevat veel informatie. Ongetwijfeld ligt er nog veel meer 
materiaal opgeslagen in de gemeentelijke archieven van Dantumadeel en 
Ferwerderadeel. 

Mathijs Wiersma, <1716- >1737 

Mathijs Wiersma was de eerste die zich na 1700 met de geneeskunde 
bezighield in Burdaard. Hij kocht in 1716 een huis in Burdaard, waarbij op 
de koopakte zijn beroep mr. chirurgijn en dorpsrechter te Wanswerd ver
meld werd. Hij ging zelf niet in Burdaard wonen, maar verhuurde dit huis 
tot hij het vijftien jaar later weer verkocht. 
In 1737 overleed zijn vrouw. Op haar grafzerk in de kerk van Wanswerd 
wordt Wiersma ontvanger genoemd. 
Gezien het feit dat hij vlakbij Burdaard woonde, mag worden aangenomen 
dat hij hier praktiseerde. 

Ulbe Annes Noordenbos, circa 1810 - 1851 
De boerenfamilie Noordenbos woonde reeds lang in de regio en had aan
zienlijke bezittingen. Ulbe Annes Noordenbos woonde onder Hallum. Hij 
bezat aldaar twee boerderijen en twee woonhuizen in Burdaard. 
De boerderijen zijn gelegen bij Bartlehiem. De ene boerderij, waar hij ver
moedelijk woonde, ligt ten zuidoosten van de Ee, aan de oostkant van de 
bebouwing van Bartlehiem. De andere boerderij ligt daar schuin tegenover, 
100 meter ten noorden van de Ee. 
Bij het kadaster werd hij ingeschreven als landbouwer of als landbouwer/ 
chirurgijn. In de akte van boedelscheiding uit 1843 wordt hij 'heel- en 
vroedmeester en landbouwer' genoemd. Onder de roerende goederen staat 
vermeld dat hij naast een aanzienlijk boerenbeslag, koeien, paarden en der
gelijke ook 'een apotheek, genees- en heelkundige instrumenten en een 
bibliotheek' bezat. 
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Hij trouwde in 1808 met Neeltje Mients Wendelaar. Ulbe overleed in 1851. 
Zoon Tjipke, woonachtig te Oudkerk, wordt in deze akte 'doctor in de 
geneeskunde' genoemd. 
Zoon Anne woonde op Doniastate en zoon Fokke waarschijnlijk op Hik
kaard. 

Jodocus Tammes de Haan, 1857 - 1880 
De Haan woonde vanaf 1857 in Wanswerd (Streek?) en Burdaard. Hij 
kocht in 1867 het huis dat tegenwoordig bekend is als ds. R.H. Kuipers
straat 20. Hij staat in het Bevolkingsregister van 1869 geregistreerd als 
zijnde 'geneesheer en vroetmeester'. 
De Haan, geboren in Molkwerum was getrouwd met Akke. Zij was een 
dochter van Abe Reitsma, landbouwer te Janum. Alle zeven kinderen wer
den in Wanswerd (Streek?) en Burdaard geboren. Jodocus overleed op 52-
jarige leeftijd in 1880. Het gezin vertrok in 1884 en het huis werd verkocht. 
Aannemende dat De Haan al in 1857 begonnen was met zijn praktijk, heeft 
hij bijna 25 jaar gepraktiseerd in Burdaard. 

Diverse artsen uit de omgeving, 1880 - 1900 
Na het vertrek van De Haan ontstond een dokterloos tijdperk. Hoe dit werd 
opgelost blijkt uit de archieven van het Armbestuur (van Burdaard I Dantu
madeel). Het Armbestuur betaalde de geneeskundige verzorging van 'de 
behoeftigen' van het dorp. De correspondentie met de gemeente is bewaard 
gebleven. De afspraken met de geneeskundigen werden gemeld of overlegd 
met de gemeente. 
Het Armbestuur meldde aan Ben W dat de verzorging van de behoeftigen 
door dokter De Haan werd uitgevoerd en dat na zijn overlijden dokter Mar
tens van Perwerd de meest geconsulteerde dokter was totdat deze in 1887 
vertrok. 
Het Armbestuur droeg toen aan BenW dokter Kijlstra van Oenkerk voor als 
de beste oplossing. Hij kwam al geregeld drie keer per week in het dorp op 
ziekenbezoek. Bovendien woonde hij in de betalende gemeente." 
Eerst was de situatie zo dat de behoeftige zelf zijnihaar dokter kon kiezen. 
De dokter stuurde vervolgens de rekening naar het Armbestuur voor beta
ling. De patiënt kreeg die zelf niet onder ogen. Omdat echter de controle op 
de uitgaven op den duur te moeilijk werd, wilde het Armbestuur die rege
ling veranderen. 
In 1892 werd het voorstel aan Ben W gedaan om vooraf met de behoeftige 
een bedrag af te spreken in aanvulling op een eigen bijdrage. 
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De hoogte van de aanvulling zou dan, afhankelijk van de aard der ziekte en 
de meer of mindere behoeftigheid, door het Armbestuur in overleg worden 
bepaald. Op deze wijze zouden de jaarlijkse kosten beheersbaar blijven en 
zou de patiënt prijsbewuster worden. 
Het Armbestuur schrijft: 'dan zal het hem of haar blijken dat dokteren duur 
werk is ... en dat een drankje of een doosje pillen of poeiers maar zelden 
wonderbaarlijke kracht bezit iemand direct te genezen'. 
De reactie van Ben W is niet bekend. En dan te bedenken dat de discussie 
over dit onderwerp na meer dan honderd jaar nog actueel is. 
In 1894 verzon het Armbestuur weer wat anders. Aan Ben W werd toestem
ming gevraagd de zorg te mogen uitbesteden aan de laagste 'inschrijver'. 
Als prijsbreker diende dokter Vechtman van Ferwerd, die bereid was dit te 
doen voor 250 gulden per jaar. 
Uiteindelijk kreeg dokter Van der Sluis van Akkerwoude (eigen gemeente) 
de opdracht de zorg uit te voeren voor de vaste prijs van 250 gulden per 
jaar, binnen bepaalde grenzen. Dokter Kijlstra kreeg een brief met zijn 
eervol ontslag. 
De gegevens wijzen in de richting dat Burdaard in 1895 weer zijn eigen 
dokter kreeg. Het Armbestuur draagt aan BenW voor om dokter B.J. de 
Vries, arts te Wanswerd aan de Streek, te benoemen. Deze man verdween 
echter gauw weer achter de horizon, want in 1897 werd dokter Vechtman te 
Perwerd benoemd. 

Beert Buis, 1901 -1930 
Gelukkig voor Burdaard kwam er in 1901 verandering in de situatie. Dokter 
Beert Buis kwam naar Burdaard. Nog net niet afgestudeerd kocht hij alvast 
het bekende doktershuis, nu ds. R.H. Kuipersstraat 11. 

Hij huurde eerst kamers in het café bij de brug en trok per mei in het hoge 
huis. Het huis bestond nog niet uit twee etages en er was nog geen klimop. 
Het zag er ongeveer uit als het huis met dakkapel ernaast, aan de westkant. 
Pas in 1916, toen het gezin groter werd, werd het huis verbouwd. Het 
schuine dak werd vervangen door een hoog opgaande gevel met balustrade. 
Om de horizontale scheidingslijn weg te werken heeft dokter Buis een 
klimop laten groeien. De foto uit circa 1918 laat duidelijk de scheidingslijn 
zien met de nog jonge klimop (zie foto doktershuis). De luifel is pas een 
paar jaar later vervangen door het bekende balkon. 
Dokter Buis was getrouwd met Geesje Koestra, onderwijzeres te Wieuwerd. 
Ze kregen twee kinderen, de oudste was Jan Hendrik. De jongste werd 5 
maanden en overleed in 1907, vier maanden na zijn moeder. 
Buis hertrouwde in 1909 met Antje Binnema. Zij kregen samen nog drie 
dochters. De oudste dochter Aaltje Sophia trouwde met dokter Wijthoff, 
later arts te Oenkerk. 

familie Buis met de beide dienstmeiden 
v.l.n.r. Aaltje Sophia, Beert Buis, Antje Buis-Binnema met voor 

haar Geeske Ytje en naast haar Trijntje 
achter: Jan Hendrik en dienstmeiden A ukje Hansma en Griet Kingma 
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Dokter Buis vond het eind jaren twintig welletjes en kocht een huis in Apel
doorn. 
Zoon Jan Hendrik studeerde medicijnen en iedereen ging ervan uit dat hij 
zijn vader zou opvolgen. Er kwam echter nog een tweede geïnteresseerde 
opdagen, ook een jonge arts, dokter Pier Krol. Jan Hendrik kon terecht in 
Oenkerk, waar dokter Kijlstra pas was overleden (zoon van de eerder 
genoemde) en Pier Krol kwam naar Burdaard. 

Pier Krol, 1930- 1940 
Dokter Krol was tien jaar werkzaam in Burdaard. In 1940 vertrok hij met 
zijn gezin naar Zwolle, waar hij controlerend arts werd. 

Hielke Simonides, 1940-1973 

Hij heeft de moeilijke oorlogsperiade 
meegemaakt. Hoewel Burdaard niet direct in 
de frontlinie lag, was hier zeker het nodige 
te doen voor een arts. Na de oorlog heeft hij 
veel mensen uit het dorp zien vertrekken, die 
op zoek gingen naar een betere broodwin
ning. 

Deze foto is in de jaren '50 genomen tijdens een 
tocht voor de ouden van dagen. Tijdens zo'n 
tocht gingen de huisarts en wijkverpleegster 
altijd mee. 
Achter dokter Simanides loopt "beppe Gryt fan 
'e Terp"oftewel Griet Ta/ma. 
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Hielke Simanides en zoontje 
Hotze (1942-1943) 

De auto, een Citroën, staat 
voor het doktershuis en de 
smederij van de familie 
Struiksma. Later is de auto 
door de Duitsers gevorderd 
en moesten de visites per fiets 
worden afgelegd 

Ondanks zijn matige gezondheid heeft dokter Simonides toch ruim dertig 
jaar gepraktiseerd en maakte daarna plaats voor zijn opvolger, Joop Bouma. 

Johan J. Bouma, 1973 - 2003 
Met Joop Bouma, die zijn woonschuit inruilde voor zijn eigen doktershuis 
aan de Jislumerdyk, waar hij samen met zijn vrouw Wytske een 
apotheekhoudende huisartsenpraktijk voerde, sluiten we dit historisch 
overzicht af. Hij verhuist naar Drachten en wordt opgevolgd door dokter 
Zijlstra en zijn echtgenote. 
In de loop der jaren is de geneeskunde erg veranderd. We herkennen de 
ontwikkeling van chirurgijn tot arts, zoals de historici beschrijven. 
Op het anekdotische vlak is waarschijnlijk veel te vertellen over de 
Burdaarder huisartsen. Ze staan bij de bevolking in het middelpunt van de 
belangstelling. Vroeger was het zo dat bijna iedereen in het dorp door hem 
ter wereld was geholpen. Daarbij kende hij de mensen van bmten en ook 
min of meer van binnen. In een dorp als Burdaard vervult de arts een rol 
van zeer grote betekenis. 
Burdaard mag zich gelukkig prijzen dat het in de loop der tijd drie artsen 
gehad heeft die vijfentwintig jaar of langer gepraktiseerd hebben. Zoals de 
familie Bouma ... 

AukeKingma 

Dorpsfiguren 

In deze tijd zijn ze er bijna niet 
meer: "speciale" dorpsfiguren met 
hun bijnamen. 
Hiernaast staan drie mannen afge
beeld, waarvan twee. in het bezit 
waren van een bijnaam. 
Van links naar rechts: 
Sybe de Vries (Sybe Aal) 
Thomas de Jong (bijnaam: Zwarte 
Thomas) 
Renze van der Wal (bijnaam: 
Renze Kugje). 
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30 jaar wonen in Burdaard 

Wat is het snel voorbij gegaan. 
Zo vanaf de universiteit met de woonark over het IJsselmeer via Lemmer en 
Leeuwarden naar Burdaard. Aanleggen bij de "opslag" (nu Hoofdweg 48) 
was moeilijk door het vele grint op de bodem. Er moest eerst gebaggerd 
worden, maar dat had wethouder Boersma van Dantumadeel zo geregeld, 
evenals een houten garage. 
Burdaard was toen nog gescheiden in Dantumadeel en Ferwerderadeel, de 
Be was de grens. De oude brug was er nog, waar mensen niet in de bus 
mochten blijven zitten als die over de brug moest. De Hikkaerderdyk vanaf 
Steenendam was ook nog niet aangelegd, dus al het verkeer moest door het 
dorp. De kleine huisjes op de Bourboomweg en bij de fabriek en in de 
Bakkersteeg waren nog bewoond. 
Je kon naar Marrum komen via Wanswert en de Wilsterterp over een klein 
bruggetje vanaf de Kelnersweg. De Iedyk lag er nog niet. Ik heb een uitlaat 
verspeeld op de lange reet vanaf de Jislumerdyk naar de Reamskuttel (boer
derij van Oerrit Wierda). 
Ook voor de aanleg van de Lauwerszeewei is het zanddepot bij Steenendam 
toen opgezet. De kruising bij Steenendam was in de beginjaren erg gevaar
lijk en heeft aan ettelijke mensen het leven gekost. 
De hele infrastructuur is wat dat betreft erg verbeterd en heeft alle huizen 
goed bereikbaar gemaakt. 
Er zijn veel huizen afgebroken en nieuwe zijn ervoor in de plaats gekomen. 
De bevallingen in de bedstee verdwenen, evenals het nachtelijke zoeken 
met een zaklamp naar een afgelegen huisje. Het vertrouwde beeld van de 
Groene Kruiszuster verdween helaas. 
Wänswert raakte z'n school en dominee kwijt. Ook van de andere predi
kantsplaatsen bleef niet veel over. De Openbare school in Burdaard ver
dween met meester Pater van het toneel. De melkfabriek en mestdrogerij 
werden gesloopt evenals de huisjes rond de fabrieken. 
Gelukkig is er veel nieuwbouw gerealiseerd, zodat het inwoneraantal na een 
tijdelijke daling weer op een hoog niveau gekomen is. 

Via de Obermanstraat verhuisden we naar het aangekochte Groene Kruisge
bouw aan de Jislumerdijk 12 en na 30 jaar Burdaard verlaten we nu dit 
pand. 
We hebben met veel plezier in Burdaard gewoond. 
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Natuurlijk zijn er moeilijke momenten geweest, vooral bij het overlijden 
van dorpsgenoten, soms kleine kinderen; de machteloosheid die je voelt als 
je mensen niet beter kunt maken. Als je de enige huisarts in het dorp bent, 
moet je met iedereen overweg kunnen en dat is niet altijd even gemakkelijk. 
Zeker als jong broekje, zo van de universiteit, zijn de tactische eigenschap
pen meestal nauwelijks aanwezig. 
Wat je in deze tijd wel mist zijn de speciale dorpsfiguren, soms met een 
speciale naam; die komen volgens mij niet meer voor. 
We verlaten met goede herinneringen 'ons' dorp. 

Joop en Wytske Bouma 

De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 

Een groot gebeuren in het dorp vond plaats rond 1900. Er verscheen toen 
een oproep onder de boeren om een zuivelfabriek te beginnen. De notulen 
van het bestuur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Concordia te Bir
daard, die te vinden zijn in het Ryksargyf Leeuwarden, bieden daarover 
informatie. 
Uit bittere noodzaak waren in heel wat plaatsen in Friesland en elders in het 
land al zuivelfabrieken opgericht. De achtergrond daarvan was dat Neder
land tot 1880 de grootste leverancier van boter naar Engeland was. Tien jaar 
later echter leverde Denemarken al vijf keer meer dan Nederland. De reden 
daarvoor lag niet in de prijs, maar in de kwaliteit. Deze was onder meer 
door toevoegingen van kunstboter en vetten in Nederland teruggelopen. Er 
was onvoldoende controle op de kwaliteit. Regering en landbouworgani
saties grepen in. 
In Burdaard hielden belangstellenden op 9 januari 1897 een eerste vergade
ring. Men besloot een advertentie te plaatsen met een oproep tot deelname. 
De volgende vergadering werd een week later gehouden. Er waren 40 aan
wezigen, waarvan 36 direct toetraden. Dit betekende dat de melk van 800 
koeien was gegarandeerd. Er werd een voorlopig bestuur gevormd, dat 
bestond uit: 

P.J. Meindertsma, Hallum, voorzitter 
P.P. Boelstra, Wanswerd, secretaris 
J.A. Reitsma, Rinsumageest 
S.D. Offringa, Jislum 
J.P. Reitsma, Genurn 

9 



Een belangrijk punt van overleg op de derde vergadering was het vervoer 
van de melk naar de fabriek. Besproken werd welk vervoermiddel gebruikt 
werd en welke routes te rijden of te varen. Intussen waren er weer 15 
nieuwe leden bijgekomen. De Statuten werden aangenomen. Er zou worden 
gestemd naar rato van het aantal koeien. 
In augustus 1897 werd de knoop doorgehakt over de locatie. Gesprekken 
met Oberman en het St. Anthonie Gasthuis leverden geen resultaat op. Een 
aanbod van Wed. W.J. de Jong, toen wonende op de boerderij Bourboom, 
leidde tot de aankoop van de tuin van de boerderij. De toenmalige eigenaar 
van de boerderij was mr. Dirk van der Veen, gemeenteontvanger van 
Leeuwarden. In november 1897 werd gestemd over een voorstel om de 
vergaderingen voortaan met gebed te openen en te sluiten. Dit werd 
aangenomen met 39 stemmen voor, 33 tegen en 8 onthoudingen. Ook werd 
een directeur aangenomen, Ate van der Meer. Hij werd gekozen uit 24 
sollicitanten. Hij moest daartoe wel een borgsom van 6000 gulden storten. 
In november werd de aanbesteding gehouden van de fabriek en van de 
woning voor de directeur. De laagste prijs was f 32.980,00 geschreven door 
Gerben van Wieren en Oense Plantinga, beiden uit Janum. De heren 
Albert Kingma en Douwe Riedstra stelden zich borg. Op 25 november 
1897 werd het contract getekend. 
Besteld werden machinerie, leidingen, melkbussen, drie wagens, een 
motorboot en twee schouwen. Aanbesteed werden vier woningen aan de 
westkant van de fabriek. Ze waren bestemd voor het personeel. 
Het eerste personeel werd aangenomen op 23 december 1897: 
1 ste botermaker, T. de Jong voor f 7,50 per week 
melkontvanger, T. Wassenaar voor f 7,00 
centrifugist, K. de Groot voor f 7,00 
1 ste kaasmaker C. Raven voor f 8,50 
2de kaasmaker G. Boonstra voor f 7,00 
machinist J. Poortinga voor f 6,00 

Later volgden nog Petrus Woudsma, Anne Wielinga, Auke de Jong, 
Willem Kingma, Bauke Kalma, Albert van Oosten en Cornelis 
Castelein. 
In mei 1898 werd de directeur geconfronteerd met de eerste eis tot 
loonsverhoging. Was Raven de gangmaker? Dat is een mogelijkheid, want 
even later nam hij ontslag. Er volgde in juni wel een loonsverhoging voor 
iedereen, met ongeveer f 1,00 per week. 
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Barkmeijer zou met de motorboot het melkvaren doen. Hij stelde echter 
vragen bij het olieverbruik, het lossen bij de fabriek enzovoort. Nou ja, dat 
kon de directie blijkbaar niet gebruiken en hij kreeg ontslag. Sytse de Jong 
werd de nieuwe kapitein op de motorboot en zijn broer Thomas werd hulp 
voor de afvoer van de producten naar Leeuwarden. Zoals de secretaris in de 
notulen schreef werd een naam voor de boot gekozen: 'Goede Verwach
ting'. Dit gebeurde na veel wikken en wegen en ging met grote hilariteit 
gepaard. 
Het aanleggen van een walmuur aan de Ee werd toegestaan. Toestemming 
voor het halen van ijs uit de Ee ten behoeve van de koeling duurde even 
langer. Later werd dit uitbesteed voor f 1,50 per m3. 
Andere punten van discussie waren de tolheffing van de brug, verkopen van 
producten middels agentschappen in het buitenland, de spijskaart (zo 
genoemd door de secretaris: maïs zou slecht zijn voor het vetgehalte· 
suikerbieten, pulp en mangelwortel waren toelaatbaar) en het verfwerk 
(door Anske V ellinga, die dit samen moest doen met Kooistra en 
Johannes van der Laan). 
De oplevering van de fabriek vond plaats op 16 september 1898 tijdens een 
vergadering met bestuur, architect en aannemers. Iedereen bedankte 
iedereen. Het werk was voorspoedig gelopen dankzij een uitzonderlijk 
zachte winter. Gerben van Wieren: 'Het was een groot werk, maar niet het 
inschrijven hebben we gezegd, wat een ander kan kunnen wij ook' en 'tot 
de tanden gewapend, hebben we ons in het strijdperk begeven'. 
Met de bouw van de molen in 1875 had hij al eerder een voortreffelijke 
prestatie geleverd. 

AukeKingma 

N .B. · Het bovenstaande is ontleend aan de notulen van het bestuur van de 
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Concordia te Birdaard, in bewa
ring bij het Ryksargyf, Leeuwarden. 

Semint en in leechsketten revolver 

Oarlochsherinneringen fan Ele Spüksma 

Ele Spijksma is beme yn 1924 yn it hûs dêr't frou Bremicker no wennet, 
Iewàl35. Hy hat syn hiele libben yn Burdaard wenne, en altiten in oannim
mingbedriuw hàn op Boarnemear. It bestiet noch altiten. 

11 



Spijksma wennet no mei 
syn frou oan de Wänswer
terdyk 58. Yn de Furde sil 
de kommende nûmers twa 
ynterviews mei him stean 
oer syn herinneringen. It 
earste giet oer de oarloch, it 
twadde oer de skiednis fan 
syn bedriuw. 

'Doe't de oarloch begûn 
wie ik sechtjinjier en siet ik 
noch op ambachtskaalle yn 
Ljouwert. Ik krige der les 
yn mitseljen en timmerjen. 
Doe't ik yn 1941 fan skaal
le kaam, kaam ik by us heit 
oant wurk yn syn oannim
mingbedriuw. Heit hie 
meast mar i en of twa mins
ken yn 't wurk. Wy makken 
in soad rioelbuizen en rein
wetterbakken. It wie doe al 
faak krap om de mannen 

oan it wurk te hälden, want der wie net folie semint; alles wie op de bon. 
Yn die tiid, it begjin fan de oarloch, waard alle semint dy't heit noch stean 
hie, ris foardere foar it fleanfjild yn Ljouwert. Heit woe it net öfjaan, mar se 
namen it dochs mei, op syn minst tûzen sek. We hawwe it letter werom 
krigen. Sa wienen de Dutsers doe noch, yn it begjin. 

Doe't ik achttjin waard, siet ik yn de gefaarlike leeftyd en moast ik 
ûnderdûke. Dat die ik gewoan thUs. Allinne nei de sjitterij by Freerk Leistra 
bin ik in wike fuort west. Ik wurke net mear, want ik koe fansels net bûten 
wêze. Wy wennen doe al oan it begjin fan de Jislumerdyk. Op it plak dêr't 
ik letter in hiel skoft wenne haw, Jislumerdyk 2, stie doe noch in pleatske, 
dêr't us heit de foarein fan ferhierde oan Durk en Lies Meliema. Dat 
pleatske wie oan de pleats dêrachter (no Mûnewei 3) fêstboud. Achter op de 
heasouder fan de skuotre, in hiellange skuorre, hienen we in ûnderdûkplak 
makke. Alles siet deryn. In radio, fytsen en sa, mar ek in wereldkaart, sadat 
we folgje koenen hoe fier oft de alliearden wienen. 
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Mei de grutte razzia yn 1944 of 1945 binne de Dutsers wol op de souder 
west, mar myn ûnderdûkplak hawwe se net fûn. De auto fan us heit hawwe 
se doe wol öfpakt. By dy razzia, waard it hiele doarp öfsletten en 
trochsocht. Der binne doe wol guon pakt, mar ik wit eins net hoefolle. Sa'n 
grutskalige razzia hawwe we mar ien kear hän. Der wienen fansels wol 
sokke aksjes as dy dêr't dûmny Kuipers en de oaren by oppakt binne. 

Foar de oarloch hienen we noait wat femaam fan NSB-ers yn Burdaard. As 
der al i en of twa wienen, dan wienen dat ienlingen. In öfdieling fan de NSB 
wie hjir yn elts gefal net. Seachst se hjir net yn unifoarm op strjitte. Joaden 
wienen hjir ek net, teminsten gjin Burdaarder joaden. Yn de oarloch wienen 
hjir fansels wol joaden ûnderdûkt. Ik wit noch wol dat wy faak sieten te 
kaarten by Pieter Poortinga oan de Wänswerterdyk en dat dêr dan twa älde 
minsken by sieten, dy't hielendal neat seinen. Dat moatte wol joaden west 
hawwe. Mar ik haw it se noait frege. It wienen yn elts gefal Hollanners. En 
sa sieten hjir in soad, mar men femaam der fansels net folie fan. Ik wie ris 
ergens yn it westen en dêr wurke op kantoar in joadse man dy't yn Bur
daard ûnderdûkt west wie. Mar wer krekt, haw ik net achterhelje kinnen. 
Burdaard siet oan de kop ta fol mei ûnderdûkers en evakuees. 

Femaamst hjir yn Burdaard fierder net safolle fan de oarloch. Der wie in 
soad spul op de bon, mar der wie genoch te iten en Dutsers sieten hjir net. 
Wêr't wy hjir it measte lêst fan hienen, wienen de fjouwer Dutsers dy't yn 
Marurn sieten. Dy kamen hjir sa no en dan, miskyn ien kear yn de wike. 
Der siet ek in goeienien by. As der de oare deis in razzia holden waard, 
hong hy syn ûnderbroek altiten oan de line, sadat men warsköge wie. N ei 
D?lle Dinsdag kamen hjir Rexisten, dat wiene Flaamske nazi's, en dy 
wtenen fanatyk. Dy holden in soarte fan fleanende patrouilles. Se hawwe 
my ek in kear hast te pakken hän by Jislum. 

De lêste moannen fan de oarloch siet der in fersetsman ut Dokkum yn it 
kantoar fan us heit. Dêr hie er ek telefoan. De telefoan wie öfsluten, mar de 
ûndergrûnse hie us wer oansluten. Us heit hie in öfgrysliken hekel oan de 
Dutsers en hy ek wol konneksjes mei it ferset, mar hoe aktyf, wat er wol en 
net dien hat, wit ik net krekt. 

Ja, en dan de befrijing. Doe dûkten der ynienen B.S.-ers op, dy mannen fan 
de Binnenlandse Strijdkrachten mei dy earmbannen, en der wienen in pear 
by dêr't wy frjemd fan stienen te sjen. Dy hienen noch noait oan it ferset 
meidien. Se hienen net folie wapens en koenen dêr ek net goed mei om
gean. 
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Ik hearde doe fan ien dat de Kanadezen op Stiennendaam wienen. Dat ik 
der hinne mei in kammeraat. Doe't we der kamen, stie der allinne in fracht
wein mei wat B.S.-ers ut Mûnein mei in mitrailleur. We wienen der noch 
mar krekt oft we waarden warsköge dat Burdaard fol Dutsers siet. Dat wy 
gienen oer De Geast en Sybrandahûs rjochting Burdaard en kamen sa op de 
pleats fan Rienk van der Woude teläne, dêr't node Wierda's wenje, oan de 
Iedyk. De Kanadezen kamen ut trije rjochtingen op Burdaard ta. Ut Jislum, 
Dokkum en Stiennendaam. De Dutsers sieten hielendal ynsletten, en joegen 
har dan ek al gau oer, sûnder dat der neffens my in soad fochten is. Der wie 
wol in Kanadees oansketten, dêr gie myn muoike Janke hinne mei in flesse 
reade wyn, sa'n bytsje wist men doe fan soksoarte dingen. Doe't wy wer nei 
Burdaard ta gienen, stie Jense Tolsma fan de B.S. oan de Jislumerdyk op 
wacht. Ik krige fan him in revolver, dêr't ik dy nacht ek mei op wacht stien 
haw, oan de Dokkumerdyk. Ik haw him letter oan in Kanadees ferkocht foar 
trijehûndert sigaretten. Mar ik hie him earst op Boarnemear wol hielendal 
leech sketten. Wat wie men doe ferskriklik bliid, dat wit ik noch goed'. 

maaie 2003, Louw Dijkstra 

Waarover spraken zij ... 

Dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen, want brieven en processtukken zijn 
eigenlijk de enige bronnen. Daarvan zijn er wat Burdaard betreft slechts 
enkele bewaard gebleven. Soms lukt het tàch om een tipje van de sluier op 
te lichten. 
Dominee Theodorus Wilman was een actief en eigenzinnig man. In een 
brief van hem aan de Synode van Dokkum, gedateerd 10 september 1703, 
beschrijft hij zichzelf 'als plomp van omgang te zijn en also daardoor wat 
onhoffelijk of (zoals men zegt) niet politiek genoeg', maar hou mij dit 
vriendelijk ten goede, want het is niet iedereen gegeven 'behaaglijk bij de 
mensen te verkeren'. 
Wilman kwam als predikant naar Burdaard in 1684. Hij was 33 jaar oud en 
pas getrouwd met Susanna Wiarda. Ze kregen zes kinderen, waarvan drie 
binnen enkele weken stierven. Twee jongens overleefden. Een van hen, 
Everhardus, volgde zijn vader op in 1715. 
In 1699 werd dominee betrokken of mogelijk nam hij zelf het initiatief om 
de diaconie een proces te laten aanspannen namens Aede Pilgrums, de 
smid. Een neef van de smid was scheepstimmerman bij de West - Indische 
Compagnie, woonde in Harlingen en was onderweg naar Guinee overleden. 
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De erfenis van deze Aede Aedes - er stond nog zo'n 500 gulden gage in 
Amsterdam - dreigde te worden ingepikt door een stiefvader. Waarschijn
lijk is toen dominee in het gewêer gekomen. Het proces werd gewonnen, 
stiefvader werd veroordeeld tot betaling met rente. Een groot deel van het 
geld is na het overlijden van Aede Pilgrums weer teruggevloeid naar de 
familie als ondersteuning. 
In 1703 schreef dominee een zeer uitvoerige brief van zeven kantjes naar de 
Classis Dokkum. Hij was het meer dan zat: er werd geroddeld in het dorp. 
Hij zou op kosten van de kerk de pastorie hebben laten verbouwen. Tevens 
zou hij huurgeld van de pastorielanden niet hebben afgedragen. Dominee 
verdacht echter twee gemeenteleden van wraakzuchtige acties, die door 
hem of de kerkenraad van het avondmaal waren geweerd. 
Er kwam een proces. Vele dorpsgenoten werden ondervraagd. Wie er gelijk 
had, laten we in het midden, maar een aantal verklaringen is vermel
denswaardig. 
In de brief aan de Synode schrijft dominee dat Pytter Jarigs één van de 
'boosdoeners' is. Pytter Jarigs, onderwijzer en dorpsrechter, schijnt een 
buitenechtelijk kind te hebben, twee vrouwen te moeten onderhouden en 
dus echtbreuk gepleegd te hebben. Bovendien verzaakt hij zijn ambt en 
plicht 'in het verhinderen van de ergerlijke ongeregelde ja godlose 
tesamenrottingen van het jonkvolk, so na bij mijn huis en glasen, 'dat ik 
alles van woordt tot woordt kan horen. De haren rijsen mij ten berge over 
alle vloeken, lasteringen en lichtveerdige misbruikingen van de allerheiligste 
naam'. 
Een andere 'boosdoener' is Tjerk Sjoerds, eigenlijk de vader Sjoerd 
Gerrits, maar die was toen al overleden. Tussen dominee en Sjoerd Gerrits, 
trekschipper, boterde het vanaf het begin al niet. Dominee voer altijd met 
een ander en 'om zich aan mij te wreken en so hij meende om mij te 
dwingen met hem te moeten varen' had Sjoerd bij de Grietman geprobeerd 
octrooi te krijgen 'om een vrije veer van Birdaardt nae Liewardt, Doecum 
en elders te hebben sonder dat een ander daerin soude komen'. Hij had zelfs 
aangeboden daarvoor 50 gulden aan de Kerk te betalen. Echter 'andere 
goede inwoonders beklaagden zich daerover bij mij en wilden' dat ik hen 
hielp om het octrooi te voorkomen of te vernietigen, hetgeen dominee 
aanvankelijk ook deed zoveel hij kon. Niemand wilde echter voor de kosten 
opdraaien, die dominee meende te moeten maken en dus was hij daarmee 
gestopt. En zo gaat zijn briefnog een tijdje door. 
Hij vraagt dan uiteindelijk kopieën van alle stukken die tegen hem ingeko
men zijn bij de Classis om deze te kunnen gebruiken voor een gerechtelijke 
aanklacht. 
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Ten behoeve van de aanklacht, die een jaar later volgt, houdt het Gerecht 
van Dantumadeel een aantal verhoren. Uit deze verhoren is een aantal bij
zonderheden hieronder vermeld, waaruit een klein beetje dorpsleven uit die 
tijd valt af te lezen. 
Rinse Simons, herbergier, oud omtrent 45 jaar, woonde waar nu Eewal1 is, 
verklaart enkele jaren een 'kampke landts' gehuurd te hebben. Hij betaalde 
daarvoor 10 gulden, soms 15 gulden per jaar aan de secretaris (van 
Dantumadeel) Fenerna die de pastorielanden verhuurt. Rinse weet van de 
onenigheden en dat die op de Classis besproken zijn, maar meer ook niet. 
De familie van Oerrit Sjoerds noemt hij allemaal brave mensen. 
Tjalling Tjallings, meester-schoenmaker, oud 'na bestekennisseint 58ste of 
58 jaren', woonde op de plek van Bewal 37, verklaart dat dominee in zijn 
bijzijn als ouderling Maycke van Sjoerd gemaand heeft, 'dat sij haer mede 
tot des Heren Messe behoorde te begeven en lidmaat van de Gemeente te 
worden'. 
Verder verklaart hij dat ingezetenen van de dominee verantwoording vragen 
voor het ontvangen van geld in plaats van de Kerkvoogd, te weten eeuwige 
rente van de plaats van Hixenius (=Groot Wijtsma). 
Dominee weigerde dit en stuurde de Gemeente die daarover in de kerk ver
gadert weg, 'seggende dat hij het Rechte wilde doen voor de Prins van 
Orangien en voor de Koningh van Spangien'. Tjalling weet dit, omdat hij er 
bij was, maar hij weet niet wat daarna gebeurd is. 
Thomas Claessen, 'geboortigh in Oost Vrieslant, enige jaren te Hallurn en 
sedert mei onder Wanswert aan de trekwegh ter woon, oud omtrent 30 jaar' 
heeft het 'kampke' van Fenerna gehuurd voor ditjaar voor 10 gulden. 
Doede Pytters, huisman te Janum, verklaart dat zijn stiefvader 125 lopen 
haver (1 lopen is 0,833 hl) heeft gewonnen op vier pondernaten pastorie
land. Zijn moeder heeft 'van tijt tot tijt parcelen op de merckdagen ver
koght, waardoor de prijs op alle lopen niet gelijck is geweest en hem ook 
niet bekend is' en 'dominee heeft de helft van alle de penningen genoten'. 
Meynert Jans, mr. Timmerman en Metselaar, in het 42ste jaar, woonde in 
het pand waar nu Hoofdweg 32A is, de voormalige grutterij van Talsma I 
Jansma. Hij verklaart dat hij enige werkzaamheden heeft verricht aan de 
pastorie. Hij had dominee, toen die opdracht gaf tot het werk, 'gevraeghd 
van wien hij sijn betalingen dansoude halen', waarop dominee antwoordde 
dat hij hem zou betalen. Meynert legt op zijn manier ook uit hoe het zit met 
de verhuur van de pastorielanden, hij spreekt over het 'kampke', de 'fenne' 
en de 'mieden'. 
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Op onderstaand kaartje is de plaats van deze stukken land met de weg in 
1700 ingetekend in de huidige situatie. Bebouwing was er toen nog alleen 
op de terp en op een strook langs de Be, de 'streng' genoemd. 
Aan het Hellingpad stonden enkele huizen, de school en de scheepswerf. 
Een brug was er nog niet, wel een waad. 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

-V oorzitter 
(0182) 613 603 
kingma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

jan.diebrink@hazadata.com 

-Penningmeester 
(0519) 332 885 

jhdejong@worldonline.nl 

Leden: L. Dijkstra (Louw) 
A. Wester (Albert) 

Internet web site 
www.ald-burdaard.myweb.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van onze Furde verzekerd zijn, wordt dan 
donateur van onze Stichting. U kunt zich telefonisch 
of schriftelijk opgeven bij één der bovenvermelde 
bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,- per jaar en 
kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433~80.366 
t.n.v. Stichting Ald Bordaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Bordaard 

Vijfde uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
februari 2004 

Redactioneel 

De vijfde uitgave van stichting "ALD BURDAARD" 
ligt voor u. 

In deze Furde kunt u alles lezen over de software, waar 
de stichting mee werkt. Op 18 maart a.s. wordt een 
informatieavond gehouden. Daar zal het computerpro
gramma gedemonstreerd worden. Tevens zal er een 
toelichting op het onderzoek gegeven worden. Hebt u 
belangstelling voor deze avond, meldt u dan snel aan 
bij één van de bestuursleden (telefonisch of per e
mail)! 
Verder in dit nummer een verslag van de penning
meester en twee foto's "ut de älde doaze". 
Auke Kingma schreef artikelen over de "Stirt Meer" en 
de familie Huber. 

Aan de website wordt op dit moment nog hard 
gewerkt. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u uw 
donatie kunt overmaken. Tevens ziet u daar de namen 
van bestuursleden bij wie u altijd terecht kunt met uw 
vragen. 

Wij wensen u veel leesplezier. 



Van de penningmeester 

Beste "Stipers" van de Stifting "Ald Burdaard" 

Wij zijn jullie zeer erkentelijk voor jullie bijdrage ter ondersteuning van 
onze activiteiten. Zonder deze bijdragen zal het moeilijk, zo niet onmoge
lijk zijn om onze werkzaamheden op deze manier en met deze omvang te 
kunnen uitvoeren. Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een klein posi
tief resultaat (te weten € 95,53). Hierdoor kunnen we mogelijk een kleine 
reserve opbouwen voor de grotere uitgaven, die in de toekomst noodzake
lijk zijn, indien wordt overgegaan tot de uitgave van een boekwerk over 
Burdaard. 
Om onze kosten zolaag mogelijk te houden sturen wij u geen acceptgiro. 
Graag zien wij dat u zelf de afgesproken bijdrage van € 7,00 ons laat toe
komen. 
Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat uw steun in de toekomst ook 
zeer welkom zal zijn. Dit alles ter ondersteuning voor iets dat ook uw 
belangstelling heeft. 
Mogen wij weer rekenen op uw bijdrage voor 2004!! Deze graag storten op 
Rabo bankrekening 3433.80.366 t.n.v. St Ald Burdaard. 

J ouke de Jong 

P.S. Wij hebben onlangs de beschikking gekregen over een digitale 
kadasterkaart van het huidige Burdaard en omstreken. Binnenkort zal 
nader overleg gepleegd worden met diegene die reeds een CD- ROM 
in hun bezit hebben. 

Over de software 

De verzamelde gegevens voor het onderzoek naar de historie van Burdaard 
worden vastgelegd met een computerprogramma. Dit programma Haza-21 
is speciaal ontwikkeld voor historisch onderzoek. Daarmee kan de veelheid 
aan gegevens worden geanalyseerd en geordend. Uiteindelijk zal dat leiden 
tot een zogenaamde 'database' waarin de gehele bewoningsgeschiedenis van 
het huidige Burdaard ligt opgeslagen. Vanuit die database zullen de gege
vens per woning worden geproduceerd, die in het grote boek komen te 
staan. 
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Maar met dat programma kan veel meer dan in een boek kan worden gepu
bliceerd. Behalve het vastleggen van eigenaren en bewoners per woning 
kan het programma ook kaarten vastleggen. En dan niet alleen kaarten in de 
vorm van vaste plaatjes, maar per perceel in de vorm van de posities van de 
hoekpunten van di.e percelen. Bovendien wordt niet de situatie van een 
enkel moment vastgelegd, maar kan de situatie van ieder willekeurig tijdstip 
worden ingevoerd. Uitgaande van deze ingevoerde gegevens kan het 
programma zelf kaarten tekenen op het beeldscherm of op de printer, van 
ieder gewenst gedeelte van het dorp, zoals de situatie was op iedere 
gewenste datum. De kaart kan naar wens worden gekleurd per soort gebruik 
of per eigenaar. En natuurlijk kan je dan met de computer met één druk op 
de knop de eigendommen van een willekeurige persoon laten verschijnen. 
Zo'n kaart wordt in de computer in lagen opgeslagen, die je ieder afzonder
lijk of als geheel kunt laten zien. Onlangs hebben we van het Kadaster de 
huidige kadastrale computerkaart gekregen. Die hebben we ook in onze 
database opgeslagen, in een eigen laag. Die kadastrale kaart moet u zien als 
een transparante kaart, die over een oude· kaart kan worden gelegd. Op die 
manier wordt het heel eenvoudig om het verleden aan het heden te 
koppelen, in casu 1832 over 2000 of andersom. Van een woning ofperceel 
grond uit het verleden is in één oogopslag te zien waar dat vandaag dè dag 
is. En ook andersom: wat was er vroeger op de plek waar ik nu woon? 
Een ander aspect van de database is het terugvinden van uw familie, voor
zover die in Burdaard heeft gewoond, waarmee u een "deelstamboom" kunt 
vastleggen of uw eigen stamboom mee kunt "verfraaien". 

Informatieavond 
Op donderdag 18 maart 2004 is er van 19.30 tot 22.00 uur een informatie
avond met twee onderwerpen. De stand van zaken van het onderzoek wordt 
getoond, zoals het nu in de database ligt opgeslagen. 
• Jan Diebrink zal enkele mogelijkheden van het computerprogramma 

demonstreren. 
• Auke Kingma zal het onderzoek toelichten aan de hand van enkele leuke 

voorbeelden uit het verleden in Burdaard, of een door u opgegeven 
familie traceren tot zijn vestiging in Burdaard, waarbij sommigen zelfs 
300 jaar teruggaan. 

Vanwege de beperkte ruimte is het noodzakelijk u aan te melden bij één van 
de leden van het bestuur. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail, zie 
voorin deze Furde. 

Jan Diebrink 
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De Stirt Meer 

De Oevers van deze Meer waren ten westen, maar vooral ten zuiden 
met hoog opgeschooten Riet en andere water gewassen begroeit, ten 
Oosten met Biezen en zoogenaamde Sigge zoo als gemeenlijk en diepe 
wateren groeit ten Noorden waren de oevers minder begroeit vooral ten 
Noordwesten alwaar het zeer ondiep was, en van daar zag men bijkans 
de geheele oppervlakte des Meers. 
Deze Meer hadde volstrekt geen gemeenschap met het buitenwater, 
alleen des winters vloeiden de lage landen aan de vaart gelegen over 
waar toe het rietgewas van deze Meer en het moerassige in de omtrek 
aldaar zich bijkans paalde. 

Het is thans ongeveer Zestig jaren geleden dat mijn vader toen onder
wijzer en dorp-rechter te Wanswerd in vriendschappelijke verkeering 
stond met Pieter Pot, wiens kinderen van mijne jaren, bij hem ter 
school gingen, vrijheid hadde om in deze Meer te visschen, waar van hij 
een liefhebber was, op zekeren tijd met een buurman, welke ook een 
liefhebber was en mede van Schakels en een klein scheepje voorzien, 
voornam eens te beproeven, of men ook daar mede in het Meer konde 
geraken. 
Dog op den bepaalden tijd om te visschen was mijn vader onpasselijk, 
en ik kreeg alzoo vrijheid om met den buurman derwaards te trekken, 
hoewel ik weinig hulp konde toebrengen, want ik was ongeveer tien 
jaren oud. 
Na vele moeite met het scheepje over dijken dammen en eindelijk over 
het land aan de Meer gelegen te sleepen, kwamen wij in de Meer, 
voorzien van twee paar schakels, en begaven ons spoedig naar de diepte 
aan de overkant naar het oosten, alles voorspelde ons een goeden 
vangst, want over en weder in het overvaren leefde het van het visch 
water vogels enz. geheel ingesloten, zagen wij nog huizinge nog 
bosschen, zelf niet de huizen en schuur ten oosten aan de oever 
staande; geheel onzoomd met hoog opgeschoten riet en watergewassen 
allen schuwe watervogels aan Meeren en Poelen eigen fladderenden 
over de diepte met hun kroost zich in het riet verbergende en de 
schietende visschen verlevendigden het gezigt. 

Wij begaven ons zoo dra mogelijk aan het visschen, en beantwoorde 
volkomen aan de verwachting, wij vingen genoegzaam zoo veel wild en 
van allerlei zoort van visch, snoek Baars en Witvisschen, ik kan het mij 
nog levendig verbeelden, de angst welke ik telkens uitstond, wanneer 
er een grooten snoek in de schakels schoot, want bij het uitnemen 
konde ons klein vaartuig naauwelijks om beweging lijden, welke als dan 
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veroorzaakt wierd, met een woord, eindelijk rijkelijk van visch voorzien 
zijnde, namen wij de schakels binnen, wanneer wij met veel moeite 's 
na de middags te huis kwamen, ieder zag verwonderd over de menigte 
vissen welke wij gevangen hadden waar van de beide grootste snoeken 
ieder ongeveer ...... ponden woog de andere na rato. 
Wij bevonden de diepte zeer aanmerkelijk uitgezonderd het Noorder 
gedeelte stond er na mijn geheugenisse op het diepst wel 4 a 5 voeten 
en meer, de meeste inhoud des Meers was geheel zuiver, maar aan de 
ondiepte met water gewassen voorzien. 

Ik kan mij niet herinneren, dat mijn vader immer daar gevischt heeft, 
want hij kwam niet lang daar na te overlijden, en of de Buurman, 
gedurende mijn leertijd, welke ik gedurende drie jaren te Grauw bij 
mijn Oom zijnde aldaar onderwijzer door bragt, of een ander daar van 
gebruik heeft gemaakt kan ik niet zeggen. 
Dog toen ik na verloop van mijne leerjaren te Wanswerd als Onderwij
zer beroepen wierd, en de liefhebberij om te visschen mij bijgebleven 
ware herinnerde ik mij opvolgende de groote vischvangst, welke ik 
eenmaal in de Stirt Meer of zoo als toen genaamd in Pieter Pots Meer 
hadde bijgewoond, en maakte mij zeer begerig om nogmaals aldaar te 
visschen. 

Een Neef van mij minderjarig en jongeling als ik, welke een scheepje 
hadde en ook van schakels voorzien kwamen wij met elkanderen over 
een om in deze Meer ook eens te visschen bepaalden den tijd, na 
alvorens permissie van de gebruikers dezer Zathe bekomen te hebben. 
Na onbeschrijflijk veel moeite het bootje in de Meer gebragt te hebben, 
beantwoorde de uitslag niet minder aan de verwachting, dan wij ons 
daar van hadden voorgesteld. 
Sedert maakte ik opvolgende gebruik om jaarlijks een of tweemaal hier 
te visschen met bevoegd persoon en altoos met den besten uitslag. 

Door het opvolgende gebruik wierd de Meer en zijn alle zijne Oevers 
zeer bekend en ontdekten, dat een slenke of sleuf bestond in de Hal
turner vaart uitloopende, maar zoodanig met Riet en sompen overdekt 
en het naauwelijks kenbaar was; mogelijk eertijds bij een zeer groote 
droogte gegraven, nabij of schuins het Halturner tolhuis. 

Van deze ontdekking maakten wij gebruik om uit de Halturner vaart 
langs deze slenk te geraken het welk ons veel beter met minder moeite 
gelukte dan het schip over dijken en dammen te slepen, evenwel 
zoodanig dat wij op de ergst plaatzen, ons buiten het schip begaven, 
om hetzelve te ligten en alzoo met veel moeite door het ried te 
schuiven, tot dat wij aan het water door minder riet in het Meer 
aanlanden. 
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~~en !~ n~. verloop va~ tien jaren mij te Wirdum bevond, en op zekeren 
tiJd biJ miJne betrekkmgen te Wanswerd uit van huis ware ondernamen 
~ij bij zoodanige gelegenheid na vele jaren nog eens in deze Meer te 
v1sschen maar met verloren moeite; want wij bevonden dat dezelve 
sedert zeer ondiep geworden en met ruig bewassen was. 
Wij vingen volstrekt geen meervisch als alleen zoogenaamde mane
karpers, welk zoo het schijnt altoos in ondieptens het weeligst tieren. 
Welk e7n onderscheid, in mijne kindsche en jongelings jaren 
overvl~1de het van de uitnemenste visch, ik herinneren mij, als wij 
vermoeid waren en eens rusten wilden, dat wij dan de schakels aan 
elkanderen staken en over het Meer uitzetten dat dan de schoonste 
Witvisch van zelf daar in schoot langs de gehele uitgestrektheid van vier 
schakels, dat het alles leefde en zich beweegde. Een overvloed van 
Markots eijers als wij ons daar toe wilden verledigen, vonden wij in het 
riet in op hunne wijse gemaakte waterpas nesten 8 a 9 meer en minder 
stuks in ieder nest. Hoe dikwijls heb ik van daar te Wanswerd de 
roerdomp gehoord en bij schoone najaars avonden Wolken in allerlei 
gedaanten van protters zich naar het Meer zien slingeren, om zich 
aldaar in het stevige Riet zich te zetten en den schepper luidkeels te 
loven. 

En thans is het, de vorige woest en wildheid afgelegd hebbende voor 
tam en vreedzaam vee, een goed en vast verblijf om te grazen, en den 
landman voordeel aan te brengen, of door graan bouw tevens ook in het 
bestaan, te voorzien. · 
Ook toen ik een kind was en permissie van mijn vader hadde om met de 
kinderen van Pieter Pot mijne mede school kameraads derwaarts te 
gaan of in vacantie een dag bij hen door te brengen, dat wij onder 
anderen veel vermaak in de Kooi vonden leggende even ten Zuiden het 
homleger maar welke men liet vervallen, dat wij dan dikwijls veel 
Eendvogels vingen. Thans vind ik geen spoor van deze Kooi. 
Deze landen in dien omtrek, en verder noord waarts tot aan en om de 
Wans~erder Meer, welke voor mijn tijd meer juist bedijkt is en waar 
van ~~. toenmaals v~el met lieden die de zelve in den voorigen 
onbedlJkten stand gez1en bevaren en bevist, berigt ontving, ik zegge dat 
de landen en waar van de naam van Stirt län, in mijne kindsheid zeer 
veronachtzaamd en verwaarloosd wierd want de Wanswerder schippers 
haalden van de boeren wekelijks met een praam of als het water hoog 
~~s met een grooter schip, de vragt op; menigmaal heb ik gezien, dat 
ZIJ beladen met allerlei goederen in het voorjaar altoos verscheidene 
fandels korven vol Eend ook mede bragten, en daar voeren zij regt toe 
en regt aan, want de dammen spoelden bij hoog water genoegzaam 
weg, wegens slecht onderhoud ---- Welke goede veranderingen de 
landen dus ondergaan hebben kunnen deskundigen beoordeelen. 
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Of deze schippers des zomers van de Miedster boeren met de vragt 
begunstig wierden kan ik niet zeggen, maar als dan waren zij niet in 
staat om met een praam de vragt op te halen, wijl de slooten even 
verwaardeloosd als de dijken en dammen, geen doorvaart doorlieten -
waaruit dan te beseffen is, met hoe groote moeite wij ons scheepje in 
de Meer bragten; want men vischt met de schakels gemeenlijk des 
Zomers. 
Gedurende de naast voorgaande jaren wanneer ik mijne kinderen aldaar 
op een dezer Zathe woonende opvolgende bezogt, en de veranderde 
gesteldheid beschouwende van deze landstreek, wierd ik telkens tot 
mijnen jeugdigen leeftijd terug gevoerd, en de herinneringen welke ik 
bevorens melde, ontstaan en als het ware die genoegens smaaken 
welke bij zoodanige werkzaamheden alleen de jeugd vooral eigen zijn. ' 
En dit gevoel van zoo lang verledene genoegens zouden levendiger 
geweest zijn, indien ik den toestand mijner kinderen aldaar in gunstigen 
o!'!lstandigheden hadde moge genieten, maar ik was telkens getuige dat 
Zl.J angst en zorg, moeite en arbeid onder de grootste bezuinigingen, 
met alleen een sober bestaan hadden, maar het hare boven dien daar 
bij inschooten; alleen de huislijke genoegens, de onderlinge 
belangstelling in hun eeuwig welzijn, wierden zij vaak getroost onder 
het menigvuldig leed en den zorg vollen arbeid. ' 
Maar allermeest toen mijne dierbare dogter den 3 december' des 
voorgaanden jaars van mijn hart gescheurd, haar dierbaren man 
kindertjes en naast bestaanden ontrukt wierd, alleen dat zij zoo vel~ 
wederwaardigheden, zorg en kommervolle leven afgelegd te hebben, in 
zaligheid is opgenomen, alwaar alle hare tranen zullen afgewischt 
worden, leenigt mijn aandenken. 

~~arom van alle aardsche genietingen, van alle de aardsche genoegens, 
nJkdom eer en aanzien welke gedurende het leven ons deel is, zal dit 
de slotsom zijn 

IJdelheid der IJdelheden, het is al IJdelheid. 

Wirdum den 3 februari 1836 D. W. Hellema, Rijks Ontvanger 

Waar ligt het Stirtmeer of Stirtlandsmeer? 
Het verhaal van Helierna daagt uit om te weten waar dit Meer lag. De 
Grietenijkaart, gemaakt naar de kaart van Schotanus, dateert van rond 1700. 
Een bijgevoegd deel van deze kaart geeft heel duidelijk aan waar we het 
moeten zoeken, zo'n 800 m te noordwesten van de Ee, tussen Hallumer 
Trekvaart en Brede Weg. De huidige Noorder Miedweg volgt min of meer 
dit tracé. 
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Alle elementen, die Heilerna noemt, staan vermeld en ingetekend op de 
kaart, het meertje, de verbinding naar de Hallumervaart, het tolhuis, de 
vogelkooi en de boerderij ten zuidoosten, de WielsMeer vulga Wanswerder 
Meer. · 
De naam Wiels Meer zou er op kunnen wijzen dat hier ooit een "dijk" 
doorbraak geweest is. Mogelijk dat de Wanswerder vaart, als zijarm van de 
Ee of als begin van het westelijke deel van de Ee, toen nog in verbinding 
stond met open zee. 
Het Wanswerdermeer is drooggelegd in 1756, tien jaar voordat Heilerna 

1 

geboren werd. Twintig jaar later werd daar nog over gesproken volgens 
Hellema. 
Het Stirtmeer is drooggelegd en verkaveld nadat Hellema uit Wanswerd 
vertrok in 1792 en ruim voor het verschijnen van de eerste kadasterkaart in 
1832, toen al een verkaveling werd ingetekend. Welk jaar het meertje 
precies is ingepolderd is mij niet bekend. 

Het tweede kaartje geeft de huidige situatie. Tolhuis en afwateringsloot zijn 
nog terug te vinden en mogelijk nog wat oneffenheden in het veld. Volgens 
de jongste kaarten met hoogtelijnen is het diepste punt in 1926 0,9 111 en 
in1989 1,10 m min NAP. Goed voor een ontdekkingsfietstocht. 
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Wie was de schrijver van Stirtlands Meer, D.W. Hellema? 
Doeke Wijgers Heliema, boer te Wirdum, heeft van 1821 tot ~856 een 
dagboek bijgehouden. Dit dagboek is bewerkt door H. Algra en mtgegeven 
onder de titel "Kroniek van een friese boer". 
Onlangs bleek mij dat Doeke meer geschreven heeft dan in het boek is 
opgenomen. . . 
Het bovenstaande artikel is daar een voorbeeld van. Het IS een prachtige 
beschrijving van een meertje in de buurt van Burdaard en waard om 
opgenomen te worden in de Furde. .. 
Doeke Helierna was in 1766 geboren te Wanswerd. In 1765 was Zijn vader 
daar onderwijzer en dorpsrechter geworden. Doeke volgde in 1782, 16 jaar 
oud, zijn vader op als onderwijzer in Wanswerd en is dat gebleven tot 1792. 
Toen Doeke vertrok naar Wirdum volgde zijn jongere broer Lykle hem op 
als onderwijzer in Wanswerd. 
Doeke werd in Wirdum onderwijzer, later boer en ook Ontvanger van 
Rijksbelastingen. . . 
Broer Lykle is tot 1826 onderwijzer in Wanswerd gebleven. Ook hij werd 
Ontvanger van Rijksbelastingen. Hij verhuisde in 1826 naar Burdaard en 
bleef daar wonen tot zijn dood. 
Doeke Wijgers Helierna had een sterke binding met Burdaard en bleef tot 
het einde van zijn leven zijn broer daar bezoeken. . 
Hij maakt daar een aantal keren melding van. De laatste keer m 1854, toen 
hij al 88 jaar was. Hij schrijft over dit bezoek het volgende verhaal, zoals 
opgenomen in het boek van Algra: 

Bezoek aan Birdaard, ljuni 1854 
"Ik had lust om mijn broeder te Birdaard te bezoeken, onze Hanna was hier 
uitvanhuis en verzogt haar mede te reizen, benevens ons Sytze, na alvorens 
mijn broeder daar van kennis gegeven te hebben, verzogt Wyger, koopm~n 
te Leeuwarden mede te reizen. Wij trokken 's morgens half 8 op reis, 
namen Wyger te Leeuwarden bij ons in den wagen en kwamen om 10 uur te 
Birdaard, tot groote blijdschap van mijn broeder en zijn vr~uw, welke door 
ouderdom, 77 jaren, eenigszins in hare verstandelijke vermog.ens 
verzwakte, mijn broeder was ook zo oud, maar fri~. e? gezond en onderhield 
zijne groote tuin zelf nog. Wij reden des avonds tijdig van daar en kwamen 
half 8 te huis. 
Ik bevond na een afwezigheid van 7 jaren Birdaard zeer veranderd en 
verfraaid wegens aanbouw van nieuwe en fraaie huizen, maar vooral de 
kapitale brug, welke door het slatten van de Ee daarover gelegd is, met 
steenen hoofden." 
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Het bezoek van juni 1854 nader bekeken 
Er werd gereisd met paard en wagen, een rijtuig of een boerenwagen. De 
afstand was ongeveer 20 km, gemiddelde snelheid was 8 km per uur. 
Vorige bezoeken waren met de trekschuit, waarvan een keer midden in de 
winter. Er werd toen bij vermeld dat de trekweg bijkans onbereisbaar was. 
De trekweg was toen in het zomerseizoen dus de gebruikelijke weg van 
Leeuwarden naar Birdaard, mits begaanbaar. Het was nu juni en voldoende 
droog. Een paard en wagen reisde sneller dan een trekschuit, maar de 
trekschuit was comfortabeler. 

Lykle woonde aan de trekweg, aan de noordkant van de Ee, in het huis nu 
Mounewei 13. Wat opvalt is dat Doeke het steeds over Birdaard heeft en 
niet over Wanswerd aan de Streek of zelfs maar de Streek. Was dit het 
gangbare spraakgebruik? 

En dan de grote tuin. Als Ontvanger was Lykle vermogend voor die tijd. De 
tuin lag achter Mounewei nummer 11, 12 en 13, en daar waar later smederij 
en het molencomplex gebouwd zijn (zie hiervoor het bijgaande kaartje uit 
1832). Het gearceerde deel was "de groote tuin", 6100 m2

• In 1842,had 
Lykle een stuk van640m2 verkocht aan Douwe Durks Drukker, die daarop 
de molen bouwde. In 1854 was "de groote tuin" nog altijd groot. 
Doeke heeft het over Lykle zijn tuin, maar in werkelijkheid had Lykle zijn 
huis en de grote tuin al twee jaar daarvoor verkocht aan zijn zoon Wyger, 
dezelfde Wyger die met Doeke meereisde om zijn ouders te bezoeken. 

Wat opvalt is dat Doeke schrijft over veranderingen en verfraaiingen door 
nieuwe en fraaie huizen en over een nieuwe kapitale brug. 
In de periode van 7 jaar afwezigheid was er inderdaad wel wat gebouwd. 
Het dorp bestond in die tijd alleen nog uit bebouwing aan weerszijden van 
de Ee en op de terp. 
De terp lag buiten zijn gezichtsveld, want hij noemt de Hervormde kerk, die 
in 1852 totaal vernieuwd was niet. 
De brug zag hij niet over het hoofd. Die was pas opgeleverd en gebouwd 
met stenen landhoofden. Waarschijnlijk waren de opritten voor de nieuwe 
brug omhoog gebracht ten opzichte van de oude brug en de overspanningen 
van de brug vergroot. 
De Ee werd ter plekke verbreed. Dat hield tevens in dat Riemer Taekes 
Boers ma zijn logement met bakkerij (Bewal 1) naar achter moest ver
plaatsen. Behalve de herbouw van dit pand bouwde Boersma tegelijkertijd 
een nieuw huis op de plek waar nu Ds. R.H. Kuipersstraat 15/16 staat. 
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In datzelfde jaar bouwde Jacob Sake Timmermans een nieuw huis waar nu 
Ds. R.H. Kuipersstraat 18 staat. 
Het pand Ds. R.H. Kuipersstraat 11, de oude dokters woning, werd in 1851 
volledig afgebroken en herbouwd. Dit huis staat er nu nog, maar is begin 
1900 door een flinke verbouwing met een verhoogde voorgevel uiterlijk 
wel sterk veranderd. 
Doeke was de drie nieuwe woningen gepasseerd en deze hadden kennelijk 
indruk op hem gemaakt. 

AukeKingma 

Familie Huber 

Met het onderzoek naar bewoners en eigenaren kom je regelmatig iets tegen 
dat de aandacht trekt, zoals het verhaal van de familie Huber. 
Over een periode van zo'n twee honderd jaar komt deze naam voor als 
eigenaar van huizen, boerderijen of landerijen. Niet direct uniek, want som
mige families houden bepaalde boerderijen met bijbehorend land soms erg 
lang in bezit, bepaalde namen kom je meer dan honderd jaar lang tegen. 
In het Rijksarchief, dat onlangs herdoopt is tot Nationaal Archief, worden 
veel genealogieën bewaard. Zo ook die van de familie Huber. Het volgende 
is daaraan ontleend. 

Het blijkt dat deze familie afkomstig is uit Zwitserland. 
Huber schijnt vertaald te worden met "boer" en wordt in Zwitserland uitge
sproken als "hoeber". Iemand van de familie heeft uitgezocht dat er nog 
steeds Huber's uit deze familie een boerderij hebben in de buurt van Zürich. 
Eén van de zonen van Ulrich Huber was Heinrich, die omstreeks 1600 naar 
de Lage Landen trok en dienst nam in het leger van Ernst Casimir, de latere 
Stadhouder van Friesland. Hij had de slag bij Nieuwpoort meegemaakt en 
zich daarbij onderscheiden, raakte bekend bij de Stadhouder, die hem 
waarschijnlijk een functie bezorgde bij de Admiraliteit van Friesland, toen 
gevestigd in Dokkum. 

Een zoon van Heinrich, Zacharias, was in 1619 klerk bij de secretarie te 
Dokkum. Later werd Zacharias notaris en procureur. 
De kinderen uit het eerste huwelijk van Zacharias werden allemaal geboren 
in Dokkum en die uit een tweede huwelijk in Holwerd. Zacharias overleed 
in Holwerd in 1678. 
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De derde generatie maakt het hier nog beter. Van de tien kinderen van 
Zacharias worden er drie jurist, J.U.D. dat wil zeggen Juris Utriusque 
Doctor. Dat is Doctor in de beide Rechten (Kanoniek en Romeinsch Recht). 
Eén van die kinderen was Ulrich, geboren in 1636 in Dokkum. 

Deze Ulrich Huber wordt in een boekwerk over de geschiedenis van de 
Universiteit van Franeker uitvoerig en lovend beschreven. De universiteit 
heeft bestaan van 1585 tot 1811. 

56. UI rik Huber 
Olieverf op doel. Anoniem, 
waarschijnlijk postuum 
geschilderd. 
Stedelijk Museum 't Dr. 
Coopmanshûs, Franeker. 

Ulrich of Ulrik Huber is daar in 1665, 29 jaar oud, professor in de rechten 
geworden en is dat gebleven tot aan zijn dood in 1694. Tussendoor is hij 
drie jaar Raadsheer aan het Hof van Friesland geweest. Hij heeft veel 
publicaties op zijn naam staan en werd in vele zaken betreffende de 
universiteit betrokken. Hij was van de circa vijftien hoogleraren de meest 
besproken professor. 
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Het salaris van een Franeker hoogleraar lag in die periode tussen 1000 en 
1200 gulden per jaar. Ulrik kre:g op een gege~en .m?ment zelfs 2000 
gulden per jaar om de concurrentie van ander umvers~teiten af te ho~?en. 
Daarbij kwamen nog andere emolumenten, als honorana voor het schriJVen 
van boeken, neven banen, belasting voordelen etc. 
In 1675 schrijft Ulrik Huber een anoniem pamflet, of beter gezegd een 
boekwerk van enkele honderden pagina's, getiteld "Weeghschaal". Hij 
schrijft dit naar aanleiding van discussies over het verplaatsen van de 
universiteit van Franeker naar Leeuwarden en over de moordende concur
rentie tussen de Europese universiteiten en het verval van die in Franeker. 
Hij schrijft o.a. over het aantrekken van studenten: " ... wat aangaat de 
vreemden, 't is eene klare saacke, dat die moeten aangelokt worde?, soo 
door bequaamheit van de studiën te oeffenen, ende beroemthelt d~r 
Professoren als door andere commoditeiten, die bij een ieder Academie 
mogen worden gevonden. Wil men wackere Mannen en beroemde 
Professoren hebben soo is het seecker dat men se wel moet tracteren, want 
niemand, die elder~ beter kan doen, sal komen in een plaatse, daar hij 
veracht en verdrukt sal worden". 

Een andere uitspraak van hem komt voor in een toneelstukje over danse~: 
Hij voert in een kroeggesprek twee predikanten op en een student. DaarbiJ 
beroept de orthodoxe oude dominee zich op de "eerste Reformateurs". De 
student zegt daarop: "de eerste Reformateur, Domine weet gij dat Luther 
geweest is, die van een vrolijk humeur sijnd~, niet vreemd '":as van 
ordentelijk en manierlijk dansen .... Maer Calvi~ van , e~n ernstiger e~ 
straffer aert, en wat gemelijk van ommegang SIJn?e, t IS waer dat hiJ 
allerhande dansserien tot Geneven heeft gedaen verbieden, en dat het selve 
van daer meest in alle Gereformeerde Kerken is overgenomen ende te 
stijver onderhouden, om zich van de Luiterschen te doen uitkijken". 

Tot zover Ulrik Huber, terug naar de familie. Ulrik kreeg zeven kinderen, 
waaronder Georgius. Deze had bezittingen in Burdaard, vanaf circa 1700. 
Of hij of zijn vader Ulrik dat voor 1700 al ~ad is n~~t of nog nie~ bekend. 
In ieder geval was Georgius Huber, of bever ZIJn vrouw SJucke Huber 
(Georgius was getrouwd met zijn nicht), enige tijd eigenaar van het pan~ 
dat toen stond op de plek van Eewal 49, hier was toen een kmper.IJ 
gevestigd. Pas veel later, in 1875, is hier de school en het schoolhms 
gebouwd. In 1723 kocht hij het huis, dat toen stond op de plek van nu 
Eewal29, vier jaar later verkocht hij dat weer. 
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Al voor 1713, dat was het eerste jaar dat er belastingdocumenten werden 
gemaakt en als Reeelcohieren (belasting op onroerend goed) bewaard zijn 
gebleven, had Georgius een "plaats" in eigendom. Dit was de eerste 
boerderij aan de Steenendamsterweg, vanaf het dorp gerekend en nog op de 
terp. In 1722 kocht hij een tweede boerderij, dit was waarschijnlijk de 
boerderij die op Sytsma stond, later ook wel het Zwart Slot genoemd. 
Dr. Georgius JUD was advocaat en Burgemeester van Leeuwarden en stierf 
in 1737 en zijn vrouw Siucke overleed in 1749, waarschijnlijk kinderloos. 
De beide boerderijen werden toen verkocht (of geschonken) aan het 
Stadsweeshuis. 

Vervolgens duikt in 1758 een kleinzoon van Georgius broer op als eigenaar 
van een boerderij op de Doniaterp ten noorden van de weg, op de plek waar 
nu het huis Wanwerterdyk 84 staat. Deze kleinzoon, Ulrich Herman Huber, 
was jurist en Ontvanger Generaal van de Floreenrente in Leeuwarden. 
In 1767 overleed hij. De erfgenamen beheerden het eigendom tot 1796. 
In dat jaar werd niet alleen de boerderij verkocht met 10 pondemaat, maar 
zeker nog zo'n 50 pondemaat daaromheen liggend land in ca 10 percelen. 
Totale opbrengst meer dan 10.000 gulden. . 
Ook in die periode waren ze eigenaar van de boerderij, nu Jislumerdyk 19. 
Door de familie werd in 1797 verkocht de zathe en landerijen, de 
Swanejagt, bij de kerk van Wanswerd, voor de somma van 15.000. Deze 
boerderij was en is beter bekend als de Goslinga State. 

In 1853 komt nog een keer een Huber voor, toen kocht Ulrich Herman 
Wielinga Huber het perceel waar de oude smederij naast de molen nu nog 
staat. Dit perceel was in bezit van de Diaconie van de Hervormde Kerk van 
Wanswerd en in 1853 werd er door de nieuwe bewoner Tiede Laskewitch 
een smederij in bedreven, ruim tien jaar nadat de eerste molen werd 
gebouwd. 
Tiede kocht in 1873 het perceel van zoon Hendrik Wybo Huber. Tiede 
verbouwde het pand tot de huidige smederij met woonhuis in datzelfde jaar. 

Tot zover het verhaal van een succesvolle en talentrijke immigrantenfami
lie, voorzover ze iets te maken hadden met Burdaard. Verondersteld mag 
worden dat de familie ook in de wijdere omgeving de nodige eigendommen 
had. 
Wat opvalt is de verkoop van eigendommen in 1796 en 1797. Er waren in 
die tijd meer families die hun bezittingen gingen verkopen, mogelijk had dit 
te maken met de dreigende omstandigheden van de Franse revolutie. 
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In hoeverre kapitaalvlucht in die tijd plaats vond is mij niet bekend. 
Het kan ook zijn dat verkoop verband hield met het afschaffen in 1795 van 
aan grondbezit verbonden stemrechten. 

Het volgende schema geeft een deel van de stamboom van de familie 
Huber, voorzover de namen voorkomen in Burdaard en omgeving: 

1 Heinrich, ca 1561-1641 
I 

2 Zacharias, 1601-1678 
I 

3 Ulrich, 1636-1694 
I 

4 Georgius, 1675-1737 en Hermanus, 1663-1730 
I 

5 Ulrich Joan, 1700-1727 
I 

6 Ulrich Herman, 1727-1767 
I 

7 Ulrich Jan, 1752-1804 en Epeus Wielinga, -1794 

I 
8 Ulrich Herman Wielinga, 1792-1871 

I 
9 Hendrik Wybo, 1821-1908 

Literatuur: 
Genealogie Huber 
Universiteit te Franeker, 1585 tot 1811, uitg. Fryske Akademy, 1985. 
Floreencohieren, reëelcohieren, kadaster. 

AukeKingma 
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Ut de iilde doaze ... 

Dizze kear twa foto's ut de älde doaze. Op de boppeste foto in "Oranje" 
orkest op in fersierde wein. Is der ien dy 't wit wa 't dizze minsken binne as 
yn hokker jier dit is, lit it us witte. 
Op de ûnderste foto sitte Dirk en Sjoukje Mellema op 'e bok en de froulju 
Pietje Plantinga en Jeltje Hoekstra deryn. Wa herkent de beide "ferklaaide" 
manlju en kin wat mear ynformaasje jaan? 
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Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van onze Furde verzekerd zijn, wordt dan 
donateur van onze Stichting. U kunt zich telefonisch 
of schriftelijk opgeven bij één der bovenvermelde 
bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,- per jaar en 
kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Bordaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Bordaard 

Zesde uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
december 2004 

Redactioneel 

Nog net voor de feestdagen ligt de zesde uitgave van 
stichting "ALD BURDAARD" voor u. 

Deze keer ook met nieuws van de penningmeester. 
Auke Kingma schreef een artikel over "de brêge", 
waarbij het bestek, tekening en protocol van aanbeste
ding onder de loupe worden genomen. Gelukkig zijn 
deze bescheiden bewaard gebleven in het Ryksargyf. 

Verder een artikel van zijn hand over de trekschuit, het 
openbaar vervoerssysteem in het verleden. 

We kregen een reactie op de foto's ut de älde doaze! 
Prachtig. De reactie is opgenomen in deze Furde. Daar
naast een vijftal nieuwe foto~ waarbij ook weer uw 
medewerking wordt gevraagd om de 'onbekenden' 
bekend te maken. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u uw 
donatie kunt overmaken. Tevens ziet u daar de namen 
van bestuursleden bij wie u altijd terecht kunt met uw 
vragen. 

Wij wensen u veel leesplezier. 



Van de penningmeester 

Beste "stipers", 
Ook door jullie steun in het afgelopen jaar is het voor ons weer mogelijk 
geweest om diverse werkzaamheden en activiteiten uit te kunnen voeren. 
Zo is het mogelijk om extra investeringenen/ofuitgaven te doen, die anders 
misschien achterwege zouden blijven. 
Ook kan gesteld worden dat we als "Stifting Ald Burdaard" zeer veel 
medewerking ondervinden bij de diverse organisaties waar we onderzoek 
plegen. Indien men hiervoor de werkelijk gemaakte kosten vergoed wenst te 
zien, zou dit een behoorlijke aanslag op onze financiën kunnen betekenen. 
Door het bovenstaande, in combinatie met de donaties, is het mogelijk 
geweest om voor onze stichting een toch wel noodzakelijke maar dure in
vestering te doen. Besloten is namelijk om een voor ons onderzoek zeer ge
schikte "scanner" aan te schaffen. Deze geeft ons de mogelijkheid om gege
vens doeltreffend en kwalitatief op een eenvoudige wijze digitaal op te 
slaan. Tussenleggen van het object in een kopieermachine is niet meer 
nodig. Dit voorkomt o.a. beschadigingen aan waardevolle stukken. 
Tevens is het apparaat eenvoudig te vervoeren, zodat het de mogelijkheid 
biedt om ter plekke, bijvoorbeeld bij u thuis, foto's of andere interessante 
papieren te kopiëren. Het zeer hinderlijke uitlenen is daardoor niet meer 
noodzakelijk. Zoekraken en beschadigen van toch vaak emotioneel belang
rijke foto's en/ofpapieren evenmin. 
Met uw ondersteuning en hulp worden steeds meer belangrijke en interes
sante gegevens van ons dorp vastgelegd en bewaard voor de toekomst. 
Wij stellen uw bijdrage dan ook zeer op prijs. Dit kan gestort worden op: 
Rabo rekening 3433.80.366 t.n.v. St. Ald Burdaard. 

J ouke de Jong 

Aantekeningen bij een advertentie 

In Ferwerderadeel had bijna elk dorp zijn eigen trekschuit. Er waren in de 
gemeente zeker 15 schippers die een octrooi hadden om met een trekschuit 
te varen. Het trekschuitwezen was in Nederland sterk ontwikkeld en 
beschermd. 
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Het was in het 
verleden het open
baar verveerssys
teem en er werden 
strenge regels ge
steld voor het ge
bruik van een trek
schuit. 
Onderlinge concur
rentie was sterk aan 
banden gelegd, de 
tarieven werden per 
gemeente geregeld. 

Wanswerd aan de 
Streek had zijn 
eigen beurt- aftrek
schipper, evenals 
Birdaard, toen nog 
Dantumadeel. 
In 1884 was Willem 
Cezars Miedema in 
Wanswerd aan de 
Streek gerechtigd 
een beirtdienst te 
onderhouden op 
Leeuwarden en 
Dokkum. Hij liet dit 
per advertentie 
weten. 
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Miedema was in 1884 vanuit Oudkerk als boerenknecht naar dit dorp 
gekomen en woonde op het adres Wanswerd nr. 68, alwaar hij zijn 
Hoofdkantoor had gevestigd. Dit adres komt overeen met het huidige pand 
Ds R.H. Kuipersstraat 7, het pand direct ten oosten van de kerk, waar later 
de Hoekstra's hun bakkerij hebben gehad. Miedema had de beurtdienst 
overgenomen van Jacob Folkerts de Roos, die de eerste en vorige eigenaar/ 
bewoner van het pand, gebouwd in 1872, was. Miedema verhuisde in 1889 
naar een ander huis aan de Streek. In 1893 vertrok hij met zijn gezin naar 
Amerika. 
De beurtdienst werd toen overgedragen aan Taeke Alberts Kingma, die al 
aan de Birdaarder kant zijn bedrijf was begonnen met de trekschuit de 
Jonge Sjoukje. Taeke ging wonen aan de Streek, op het huidige Mounewei 
nr. 5. 

De advertentie meldt dat de ligplaats van het schip voor het huis nr. 61 is, 
dit is het café bij de brug, nu Het Hoekje. Hier lag van oudsher een stuk 
u"'>)·"u'J"'u.u"'. zie de uit. ~irca 1780 van de oudste. brug. 

Al voor 1780 moet hier een ligplaats geweest zijn, de toenmalige beurt
schippers waren Oeds Sybrens en zijn zoon Sybren Oedses (later Douma), 
zij woonden op Mounewei nr. 1. De ligplaats was aan de Leeuwarder kant 
van de furde, later de brug, het meeste vervoer was richting Leeuwarden. 
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De vertrektijden waren zeer stipt, van hieruit naar Leeuwarden was dat om 
7 uur 's morgens volgens de advertentie. Dat was in het verleden nog 
eerder, zelfs 4 uur in de winter, nog volslagen donker. De wat verder weg 
gelegen dorpen vertrokken donderdagsmiddags al. De voorgeschreven 
reistijd was 2 114. uur tot aan de aanlegplaats Tontjepijp, dat is in het 
centrum van Leeuwarden. 

De gemiddelde snelheid van een trekschuit getrokken met paard lag op 
ongeveer 7 km per uur. De afstand was 14 km, er was dus nog wel een 
beetje speling. Niet om onderweg aan te leggen, dat was strikt verboden. 
Weer en wind hadden natuurlijk wel invloed. En er waren meer schepen 
onderweg, passeren nam toch ook wel eens wat extra tijd. Het aantal 
trekschuiten dat op de Ee voer en de stad binnen wilde uit de verschillende 
aanliggende gemeenten kan zeker wel gesteld worden op meer dan vijftig. 
Al die schepen moesten in de grachten wel hun ligplaats zien te bereiken op 
min of meer dezelfde tijden. 

's Winters, met ijs was er wel een probleem. Als het maar even kon werd de 
slee gebruikt, geduwd door schaatsende schippers of getrokken door 
paarden. 

De Kamplmurt 
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De Brêge 

Voorgeschiedenis 
Het moest er toch eens van komen, schrijven over de brug, de brug te 
Burdaard of moet ik zeggen de brug van Burdaard. Er is intussen nog een 
tweede brug gebouwd, buiten de bebouwing, maar in mijn verbeelding is 
die niet echt van Burdaard. 
De brug in het centrum van het dorp is van veel betekenis geweest en heeft 
veel invloed gehad, de brug scheidde en verbond. 
Met de aanleg van de eerste en oudste brug kwam dat al tot uiting in 1777, 
er werd bezwaar gemaakt tegen het heffen van tol voor Sirdaarder koop
lieden, onder aanvoering van Jan Gosses (later Kingma) en Albert Johannes 
(later Talsma). 

Natuurlijk zijn bij dit soort ingrijpende maatregelen altijd mensen voor en 
tegen. Hogere machten besloten echter dat de brug er toch moest komen. 
De hogere macht, toen ook al krap bij kas, vond een particuliere investeer
der, Sirnon Jans, de herbergier. Hij kreeg daarmee het recht van tolheffing. 
De reden voor de bouw van de brug was dat het scheepvaartverkeer teveel 
hinder ondervond van "de drempel", het waad (of de furde, waar deze 
periodiek naar genoemd is). Tegelijk met het baggeren van de Ee van 
Leeuwarden naar Dokkum moest de drempel weg en moest er een brug 
komen. Plannen voor verbetering van de Ee bestonden al rond 1730, of nog 
eerder. In 1717 was er een grote overstroming geweest in het noorden. Door 
Willem Loré zijn toen de Dokkumer Nieuwe Zijlen gemaakt, in 1729. Het 
doorstroomprofiel van de Ee moest eveneens worden verbeterd. Hij heeft 
het tracé opgemeten en daarvan een tekening laten maken in 1736. Die 
tekening heeft gehangen op een tentoonstelling in het Ryksarchyf en is 
opgenomen in het boek van P.J. de Rijke, "Hoogtepunten van de Friese 
Cartografie", pagina 96, zie ook de pagina's 28 en 32. 
De Reuny-Kommisje heeft de tekening ook gevonden in het Prentenkabinet 
van het Frysk Museum en een deel daarvan gekopieerd en opgenomen in 
het Fotoboek fan Birdaard. Bij vergelijking blijkt dat er zelfs twee 
verschillende tekeningen zijn gemaakt. Het Fotoboek geeft meer huisjes aan 
de noordkant dan De Rijke en meer dan er in werkelijkheid waren. Maar 
niet het baggeren of de tekening en ook niet de oudste brug is de aanleiding 
tot dit verhaal, maar de tekening van de tweede brug, die de oudste na 75 
jaar heeft vervangen. Deze tekening was ook opgenomen in het dossier 
Steenhuisen, waar Babs Gezelle Meerburg al uit heeft geciteerd in Furde 
nummer I. 
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Het origineel van bestek en tekening en het Protocol van Aanbesteding is
bewaard in het Ryksarchyf, deze documenten worden hier nader bekeken. 
Als meewerkend lid van de Nederlandse Bruggenstichting (zie 
www.bruggenstichting.nl) heeft het onderwerp mijn dubbele interesse. 

De aanbesteding 
Als eerste wordt de aanbesteding eens nader bekeken. De Aanbesteder is 
het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland. De aanbe
steding werd gehouden op 3 juni 1853 te Leeuwarden op het Gouverne
mentshuis, in bijzijn van een lid van het College en van de Hoofd Ingenieur 
van de Waterstaat. Het Collegelid was mr. Cyprianus Johannes van Veen, 
geen onbekende voor Birdaard, hij was eigenaar van Bourboomstate en van 
de afgebroken boerderij op Kolkhuizen. 
De inschrijvingen varieerden van f 10.000,- tot de laagste f 7.200,-. 
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De laagste was Klaas Fokkes Ozinga te Dokkum en de opvolger was 
Hendrik Pieters Keuning te Ee met f 7 .800,-. 
Na de opening werd er vervolgens gemijnd. Dit klinkt ons vreemd in de 
oren, maar het was kennelijk gebruik, het werd aangekondigd in het bestek. 
De procedure was ook vastgelegd in door Gedeputeerde Staten vastgestelde 
Algemene Voorwaarden van 14 mei 1848. 
Het werk werd volgens het protocol "opgehangen voor een somme van 
f 6.000,- en telkens verhoogd zijnde met f 20,- is hetzelve gemijnd door 
Keuning, voor een somme van f 7.060,-", dus 53 keer verhoogd voor er 
werd toegehapt maar toch nog beneden de laagste uit de eerste ronde. Het 
was in die tijd gebruikelijk dat de opdrachtgever borgen verlangde van de 
aannemer. Zij moesten het werk uitvoeren of laten uitvoeren voor hun 
rekening als de aannemer niet in staat was het werk geheel afte maken. Als 
borgen gaven zich op de opvolgende laagsten, w.o. dus Ozinga. 
Tegenwoordig moet het werk worden gegund aan de laagste inschrijver. 
Borgen worden niet meer verlangd, maar de laagste moet vaak wel een 
bankgarantie afgeven. 
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Volgens het bestek moest het werk direct na de aanbesteding worden 
begonnen met het maken van een noodbrug, breed drie ellen, lees drie 
meter. Deze brug moest blijven liggen tot de slatting gereed was. '-De 
slatting, een uitgebreidere dan die van 1777, was reeds ver gevorderd. 
Binnen vier maanden na gunning moest de nieuwe brug zover gereed zijn 
dat "de passage van rijtuigen kan geschieden". Het gehele werk rn:oest 
gereed zijn binnen vijf maanden. 

Ootwerp van de ophaalbrug 
De brug is van hout, stalen balken waren in die tijd nog zeldzaam. 
Om de brug op te halen was het gebruikelijk een contragewicht te maken 
met een constructie boven het wegdek. De poort of het portaal heette het 
balansgebint, de balken boven heette de balans. 
De balans moest om zijn draaipunt in evenwicht zijn, dus gewicht brugdek 
en het contragewicht, in elke stand. Het draaipunt werd gevormd door een 
lange ijzeren as door ijzeren stoelen bovenop de balansgebirttéh. Het 
draaipunt van het dek was ook een lange as door stoelen op de opleggings
balk. Draaipunten en ophangpunten van de ketting moeten een parallello
gram vormen om soepel te bewegen. 
Het optrekken werd gedaan met een ketting aan de achterkant van de 
balans. 
De mogelijkheden om alles goed af te stellen en soepel te laten werken 
waren in die tijd niet erg groot. Het bestek had dan ook een eis dat 
eventueel een takel moest worden aangebracht in plaats van een eenvoudige 
trekketting. Dat die takel nodig was, is niet gebleken uit de documenten, 
maar op de foto is in ieder geval de takel toch nog te zien (zie bijgaande 
foto van de ophaalbrug uit 1903). 



De vrije doorvaartopening voor de schepen was vastgelegd op 7,20 m. Dat 
was groot voor die tijd. Een grote trekschuit voor 35 personen was 2,60 m 
breed. De Noordfries van de Kingma's, gebouwd in 1902 was 3,40 m 
breed; het grootste binnenvaartschip in Nederland in die tijd was nog geen 6 
meter breed en kon bij lange na niet door de Ee, vanwege de diepgang. 
Mogelijk dat de eis meer rekening hield met opstaande zeilen dan met de 
breedte van de schepen. 
De doorvaartbreedte heeft grote invloed op de balanslengte. Elke meter 
meer betekent bijna twee meter meer voor de balans. Bovendien wordt de 
achterkant langer en daarmee het balansgebint ook weer hoger. De ontwer
pers hadden hier wat op bedacht: maak een uitkraging aan het dek aan de 
overkant, waar het beweegbare val of de klap op steunt. Een dergelijke 
oplossing is bekend van een aantal andere bruggen in Nederland. Niet 
bekend is de oplossing, zoals die hier gekozen is, de uitkraging niet vast te 
maken maar op zijn beurt ook beweegbaar. Dit kon door boven de pijler een 
draaipunt te maken en het kleine val een staart te geven, die afsteunt op de 
onderkant van het vaste dek. Het bestek noemt dit de kleine klap of bascule. 
De kleine klap is veel lichter dan de grote en kan met een ketting worden 
opgetrokken Bij het openen moet dan wel eerst de grote klap omhoog of op 
zijn minst voldoende worden opgelicht om de klein klap open te zetten. 
Dit biedt drie mogelijkheden om een schip door te laten: 

a) een schip met opstaande mast en 
staand zeil, de grote en de kleine 
klap omhoog, 

b) een schip met opstaande mast met 
gestreken zeil, alleen de grote klap 
omhoog, 
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c) een trekschip met trekmast, de grote 
klap eerst gedeeltelijk omhoog en 
daarna de kleine klap . 

Met het bedienen van de kleine klap moest er wel een tweede man aan te 
pas komen aan de overzijde van het water. Mogelijk mocht de paardenjager 
dit zelf doen, hij kon zijn paard best even alleen laten lopen. Steenhuisen 
mocht 5 cent meer beuren als ook de kleine klap bediend moest worden. 
Alleen de grote klap bedienen kostte de schipper 10 cent. 

Denk nu niet dat dit ontwerp uniek was voor Birdaard en alleen hier is 
toegepast. Dat zou te mooi zijn. Nee, de Klaarkampsterbrug, 4,5 km 
verderop was er ook nog. Die werd gemaakt in 1845, zo'n tien jaar eerder. 
Hetzelfde type brug met dezelfde vrije doorvaart, totale lengte 23,25 m, een 
langere vast gedeelte, aanneemsom f 6.900 m. 
Meer onderzoek zou misschien uitwijzen dat dit brugtype op veel meer 
plaatsen in Friesland heeft gelegen. 

De brug in Birdaard heeft gefunctioneerd tot 1903 en is toen vervangen 
door een ijzeren draaibrug. De Klaarkampsterbrug heeft het gehouden tot 
1871 en is toen al vervangen. 

Een grotere overspanning is moeilijk haalbaar met dit type brug, dan draait 
de staart van de kleine klap of bascule in het water. De brug zou dan hoger 
moeten liggen, of, zoals later ook inderdaad werd gedaan, de klap in een 
geheel met zwaarder contragewicht en dan laten draaien in een kelder. Er is 
dan geen bovenconstructie meer nodig, maar dan moet je eerst wel in staat 
zijn om een waterdichte kelder te kunnen maken. Dergelijke bruggen zijn in 
het betontijdperk veel gebouwd en heten in de bruggenbouw inderdaad 
basculebruggen. Overigens was het in die tijd bij de grotere overspanningen 
ook gebruikelijk om een dubbele klap te maken, in Amsterdam is er nog 
een aantal van bewaard gebleven. 
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Enkele afmetingen 
Breedte tussen de landhoofden 18,90 m 
Doorvaart tussen pijlers 7,20 m 
Hoogte dek boven ZP, in midden 2,35 m 
Breedte vast gedeelte 4,36 m 
Breedte beweegbaar gedeelte, het val 3,90 m 
Hoogte onderkant boog portaal 5,00 m 
Diepte metselwerk fundering - 2,05 m 
Brugliggers vaste deel 20 x 25 cm 
Brugliggers beweegbaar deel 18 x 22 cm 
Dekplanken bovenlaag en onderlaag dik 4 cm 
Balans balken 11,10 m lang, 30 x 35 cm, verlopend tot 20 x 25 cm 
Balansbalken van "best fijn rechtdradig oostzeesch greenenhout, zonder 
oosten". 

Eenheidsprijzen t.b.v. verrekening van meer en minderwerk 
Hout, eiken f 72,00 per m3 
Hout, grenen f 50,00 per m3 
Smeedijzer f 0,45 per m3 
Gietijzer f 0,22 per m3 
Metselklinkers f 18,00 tot f 22,00 per m3 
Grond voor aanvulling over een hand f 0,20 per m3 

voor iedere hand verder f 0,10 per m3 
Verfwerk, gegrond, gestopt, en twee lagen f 0,30 per m2 
Dagloon timmerman, metselaar, smid f 1,50 per dag 
Dagloon gewoon arbeider f 1,00 per dag 

Opmerking: de daglonen zijn honderden jaren in deze orde van grote 
gebleven tot voorbij 1900. 

Voor de smidsenliefhebbers enkele benamingen van ijzeren onderdelen: 
hakkelbouten, dubbele spie of schaar, roosbouten, oogroosbouten, spie
bouten, uitgesmeede veeren, stoelen en ruiters met ogen (draaipunten) enz. 

Literatuur: R. Filarski, "Kanalen van de Koning-Koopman". 
M.E.H. Breuning, "Over Bruggen". 
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Aanvulling op het artikel De Stirt Meer in de Furde nummer 5. 
Dit artikel in zijn oorspronkelijke vorm was geschreven door D.W. Hellema 
in 1836, in zijn bekende dagboek. 
De tekst, zoals opgenomen in Furde nummer 5, is een herziene tekst, dat 
wil zeggen geschreven in een beter leesbare vorm door Joehum Hoekstra te 
Wirdum, in samenwerking met het Historysk Sintrum Ljouwert. 

Vakantieontdekkingen 

Frankrijk is een vakantieland bij uitstek voor mensen, die onderweg zijn 
met een caravan. De taalligt niet zo gemakkelijk in het gehoor, maar voor 
het oog is er erg veel te zien. Niet alleen landschappelijk, maar vooral ook 
historisch. 

Veel oude gebouwen, kastelen, bruggen kerken en abdijen. Elke stad heeft 
wel wat. Op onze laatste rondrit bezochten we een abdij in de Vaucluse, in 
de Provence, de abdij van Sénanque. De abdij ligt zeer afgelegen in een 
smal dal en is gesticht in 1148 door de Sisterciënser orde. De orde van de 
Sisterciensers werd gesticht door Bernard van Clairvaux en zette zich af 
tegen de rijke Benedictijner orde. 
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Ze wilde in soberheid leven en achtergebleven gebieden ontwikkelen. Ze 
vestigde talloze abdijen en kloosters in afgelegen gebieden als bergdalen, 
bossen, moerassen en zeegebieden door heel Europa. 
Bij de entree van deze abdij in Sénanque was een groot tableau opgehangen 
met alle vestigingen van deze orde in de vorm van een soort stamboom. De 
gids bleef er uitvoerig bij stilstaan en toen hij uitgesproken was kwamen wij 
aan de beurt om dat moois te bekijken en ja hoor Klaarkamp in Friesland 
waren ze niet vergeten. 

Verdere informatie over onze regio werd niet gegeven. Ook ik zal dat niet 
doen. Er is al veel over Klaarkamp geschreven door anderen. Voor liefheb
bers is op het internet wel het nodige te vinden. 

Dicht in de buurt ligt nog een bezienswaardigheid, de bories van Gordes. 
De bories zijn hutten of huizen, opgebouwd van kalksteen, platte stenen uit 
de directe nabijheid, koepelvormig gestapeld, met deur, lichtopening en 
rookgat. Bij het stadje Gordes is een heel dorpje van deze bories 
gerestaureerd, huizen, schuren, stallen, schuilhutten enz. En natuurlijk weer 
een tableau wat onze aandacht trok. Dit keer met echte stambomen van 
bewoners die in het stadje Gordes gewoond hebben en nog wonen. 

AukeKingma 
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Reactie op foto's 

In reaksje op de foto's "Ut de älde doaze ... " (Furde nûmer 5) fan de äld
Burdaarders Jo en Jacob van der Laan. 

"Op 31 augustus 1938 waerd der yn Burdaard in grut feest fierd. Dat 
wie fanwegen it 40-jierrich regearingsjubileum fan keninginne 
Wilhelmina. Der is doe in soartemint fan iepenioftspui (spektakelspul) 
opfierd: 'De aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanver
wellesluis'. 
Dy prinses Wilhelmina wie net deselde as de keninginne ut 1938. 
De prinses dy't aanhalden waerd wie Wilhelmina Frederika Sophia, de 
frou fan prins Willem V. Dizze prins wie wat in slappeling. De baargerij 
(patriotten) moast net folie fan him ha en deSteaten fan Hollan makken 
him 'kapitein-generaal' öf. 
Har aanhalding troch de Patriotten yn 1787 by Goejanverwellesluis (se 
wie ûnderweis nei Den Haag) late der ta dat har broer, kening Frederik 
Willem 11 fan Pruisen, yngriep. lt Oranjehûs waard rêdden. 
Yn it fotoboek fan Burdaard en omkriten, utjûn 23-09-1989 stiet op side 
22 in foto fan alle spilers (m/f) dy't meidien ha oan dit iepenioftspuL De 
tekst dy't yn dit boekje ûnder dizze foto stiet is net goed. Der steane 
minsken op de foto dy't yn 1913 nog net berne wiene. lt is dus net in 
foto fan it feest yn 1913, mar fan it boppeneamde feest yn 1938. 

De ûnderste foto yn Furde nr. 5 is ek fan dat feest yn 1938. 
Durk Mellema en Sjoukje (doe noch Verhaag?) sitte op 'e bok. Pytsje 
Plantinga en Jeltsje Hoekstra sitte yn de koets. Neist de koets steane 
lofts Geert Kingma (auto Geert) en ~ochts Wyger (Wieger) Jellema. 

De boppeste foto yn Furde 5 is fan in feest yn 1948. 
Derop steane fan I. nei r. twa famkes fan Rynk van der Woude (Tsjikke 
en Yt?). De dirigint kinne wy net te plak bringe, krekt sa as it kopke 
boppe de akkordeon. De man mei de mûlharpe is Rein as Eable van 
der Woude, derneist sit Klaas Bolhuis en de toeteraar soe ien fan 'e 
scannen fan de koperslager wêze kinne. Yn us famylje-album sitte 
noch in tal foto's fan itselde feest. 
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Ut de iilde doaze ... 

Ek dizze kear freegje wy wer jimme help. Fiif foto's mei hjir en dêr in 
bekende derop. 

Wa wit wêr 't dizze foto 
makke is en herkent de man 
mei de pet? 
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Trije knappe keardels! 
Links is Hendrik van der 
Meulen. Wa kin de oare 
beide? 

rjochts stiet de frou fan Hendrik van 
der Meulen, Eeke. Wa is deoare frou? 

en dan de lêste, 
in famke mei twa manlju (de foto is 
naam by de Bakkersteeg). 
De man mei de pet op is bakker 
Geertsma. Wa is de oare man en it 
famke? 
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wa is dizze man en wa 
sjocht wêr 't dizze foto 
makke is? 





Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

-V oorzitter 
(0182) 613 603 
kingma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 

jhdejong@worldonline.nl 

Leden: L. Dijkstra (Louw) 
A. Wester (Albert) 

Internet web site 
www.ald-burdaard.myweb.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van onze Furde verzekerd zijn, wordt dan 
donateur van onze Stichting. U kunt zich telefonisch of 
schriftelijk opgeven bij één der bovenvermelde 
bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,- per jaar en kan. 
worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Zevende uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
juli 2005 

Redactioneel 

De zevende uitgave alweer van stichting "ALO 
BURDAARD". Mooi voor de zomervakantie! 

Naast nieuws van de penningmeester en "Ut 
de älde doaze" staat dit nummer geheel in het 
teken van de Jansma's. · 
U vindt een overzicht van de generaties 
Jansma's in Burdaard, hoe lang en waar ze 
gewoond hebben in Burdaard. 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw donatie kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Van de penningmeester 

. Door de ondersteuning van de vele donateurs en de belangeloze medewerking 
van diverse organisaties en instellingen blijft het nog steeds mogelijk om bin
nen redelijke grenzen de werkzaamheden uit te voeren om de benodigde 
informatie te verzamelen. Het is onvoorstelbaar hoeveel materiaal nog aanwe
zig is en dringend vraagt om inventarisatie en vastlegging. 
Om de werkzaamheden te vergemakkelijken is na de aanschaf van een scan
ner een zogenaamde "tweedehands" notebook gekocht. Deze combinatie geeft 
de mogelijkheid om op iedere willekeurige locatie kopieën van originele 
stukken te maken. 
De inning van de jaarlijkse donatie leverde nog wel enkele kleine problemen 
op. Men is tegenwoordig zo gewend aan betaling per acceptgiro, dat zonder 
deze methode het geheel wel eens in de vergeethoek raakt. Na verzending van 
een kleine herinnering werd alsnog spontaan voldaan aan de betaling van de 
toegezegde donatie. Wel is besloten, dit vooral op aandrang van enkele dona
teurs, in de toekomst te gaan werken met acceptgiro's. 
Wederom hartelijk dank voor uw jaarlijkse bijdrage. Mocht u in uw omge
ving of familie nog personen aantreffen die graag op de hoogte willen blijven 
van historische feiten en gegevens uit het verleden van Burdaard, dan kan 
men zich altijd in verbinding stellen met onze stichting: 

Stichting "Ald Burdaard" 
p/a de heer J. de Jong 
Hoofdweg 136b 
9112 HT Burdaard tr 0519-332885 

Jouke de Jong 

De familie Jansma in Burdaard 

Overzicht van de generaties )ansma in Burdaard 

A Wybren Sipkes circa 1715 tot 1784 

B Sipke Wybrens 1740 tot 1828 

C Wybren Sipkes (Jansma) 1765 tot 1840 
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Dl Jan Wybrens Jansma 1795 tot 1873 

D2 Sipke Wybrens Jansma 1800 tot 1857 

El Wybren Sipkes Jansma 1829 tot 1906 

E2 Pieter Sipkes Jansma 1837 tot 1887 (vertrekt) 

E3 Jan Sipkes Jansma 1839 tot 1887 

E4 Sijmen Sipkes :Jansma 1842 tot 1927 

Fl Rindert Jans Jansma 1864 tot 1896 

F2 Wybren Jans Jansma 1872 tot 1956 (vertrekt) 

F3 Menne Symens Jansma 1878 tot 1961 

Inleiding 
Een bekende familienaam in Burdaard is Jansma. Dit artikel gaat over welke 
Jansma's, hoe lang en waar ze hebben gewoond in het dorp. 
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het toekomstige boekwerk over 
driehonderd jaar bewoning van het dorp Burdaard. Verder zijn gegevens 
ontleend aan een aantal verkoopaktes uit het archief van het kadaster en is 
gezocht op de internetsite www.tresoar.nl. 
Het is niet de opzet van het boek om stambomen uit te zoeken. De lezers 
kunnen voor zichzelf een boom opzetten. Het boek geeft wel inzicht in welk 
huis of welke huizen iemand gewoond heeft, waardoor je inzicht krijgt in het 
reilen en zeilen van een familie. 
Voor 1811 woonde de familie Jansma al in Burdaard, maar waren ze alleen 
bij de voornamen bekend, vooral met de namen Wybren en Sipke. Dit was zo 
verwarrend dat een beperkte stamboom nodig was om ze uit elkaar te houden. 
Beperkt wil zeggen dat alleen de in het dorp als gezinshoofd bekend staande 
Jansma's er in voorkomen. De verschillende generaties worden hierna met 
een hoofdletter aangeduid. 
De vertrokken families Jansma en de in andere families trouwende vrouwen 
worden wel genoemd, maar niet verder uitgewerkt. 
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A Wybren Sipkes 
Wybren Sipkes is de eerste van de familie, die we in Burdaard tegenkomen. 
Hij was in 1739 getrouwd met Jeltje ledes uit Hallum. Ze trouwden in. 

·Wanswerd en verhuisden in 1745 naar Burdaard, ze hadden toen al enkele 
kinderen. In Burdaard werden nog twee kinderen geboren. 
Zeer waarschijnlijk trouwden Wybrens grootouders, Wybren Jansen Lysbeth 
Sipkes in 1670 in Hallum. Eén van hun kinderen droeg bijna zeker de naam 
Sipke, maar dit is niet gevonden op internet. 
Wybren Sipkes had het in Burdaard niet ruim, in het Quotisatiecohier van 
1749 staat vermeld dat Wybren "coopman in brood en meel" is "die nauwe
lijks zijn kost winnen kan". Waarschijnlijk is zijn gezondheid niet goed, want 
hij ontvangt alimentatie van de diaconie, al vanaf circa 1750 tot zijn dood in 
1784. Hij is zeker ruim 65 jaar geworden. 
Hij overleed in een huis, ongeveer op de plek van het huidige Eewal23. 
In 1772 werd hij weduwnaar, hij moet weer getrouwd zijn, want zijn (tweede) 
vrouw overleed eenjaar later. 
Eerder had de familie gewoond in een huis of deel van een huis, dat stond op 
de plek waar nu Hoofdweg 48 staat. Vroeger stond hier een boerderij, waar 
vaak meer dan een gezin woonde. Deze boerderij brandde in 1913 af en het 
terrein was daarna lange tijd het opslagterrein van de gemeente. 

B Sipke Wybrens 
Alleen zoon Sipke is blijven wonen in Burdaard. Hij was geboren in 1740, in 
Wanswerd. Sipke trouwde in 1762 met Antje Jacobs, er werden zeker drie 
kinderen geboren, Dieuke (1763), Wybren (1765) en Grietje (1769). 
Misschien meer, maar dat is niet bekend. 
Als hoofdbewoner wordt Sipke voor het eerst genoemd in het Speciecohier 
van 1796, op het nummer dat nu Mounewei 5 is. Dit pand is vaag te zien op 
de bekende ets uit circa 1780 en is waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1760 
door Sybren Oedses later familie Douma. Kleinzoon Sybren Oedses woonde 
tot 1796 hier en verhuisde naar Mounewei 1. Het huis werd in dat jaar 
gekocht door Wybren Sipkes, de zoon van Sipke en Antje. Ze konden zelf 
kennelijk niet een huis kopen, een aanwijzing voor zijn status. Het beroep van 
Sipke was waarschijnlijk koopman. Vanaf 1803 kon hij zich een paard ver
oorloven. Er werden later ook koeien gehouden. 
Sipke overleed in 1828, 88 jaar oud. Het overlijden van Antje is niet bekend. 
Dochter Dieuke bleef ongehuwd, ze was inwonend en heeft vader twee jaar 
overleefd. 
Dochter Grietje trouwde met Jan Fransen Faber, de smid op de Streek, op ds. 
R.H. Kuipersstraat 10. 
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C Wybren Sipkes (Jansma) 
Wybren werd geboren in 1765 en trouwde in 1792 met Janke Jans (later 
Douma). Het echtpaar kreeg vier kinderen, Antje (1793), Jan (1795), Lysbeth 
(1798) en Sipke (1800). 
Wybren is degene die de naam Jansma aannam als familienaam, uit 
erkentelijkheid voor schoonvader Jan en/ofhun zoon Jan? 
Ze woonden in bij schoonvader, in een huis met stelpboerderij op ds. R.H .. 
Kuipersstraat 2/3. Toen die in 1819 overleed werden ze hoofdbewoners. 
Het ging Wybren en Janke financieel goed. Wybren was koopman. Het echt
paar kocht land in de omgeving en ook huizen. 
Wybren overleed in 1840 en Janke in 1848. 
Bij de boedelscheiding werden de volgende huizen verdeeld: Mounewei 5 
(gekocht in 1796), ds .. R.H. Kuipersstraat 2/3 (in 1819), idem nummer 12 (in 
1826, west van het doktershuis), idem nummer 5 oud (in 1834, later 
afgebroken en vervangen door de huidige nummers 4, 5, 6 en 7) en het huis 
aan de Iedyk, nu nummer 1 (in 1840, toen Koudenburg genaamd). Met de 
boedelscheiding in 1849 bleef alles in handen van de kinderen. 
De oudste dochter Antje trouwde met Aede Jans Kingma, zij erft in 1849 de 
aanbouw van ds. R.H. Kuipersstraat 2/3, waar ze waarschijnlijk zelf al 
woonde en ook Iedyk 1, waar haar zoon ging wonen. In de 
boedelscheidingsakte staat dat Aede verdwenen is. 
Dochter Lysbeth trouwde met Jacob Ypes Viersen, woonde aanvankelijk 
Mounewei nummer 8, en later ds. R.H. Kuipersstraat nummer 5 oud. 

Dl Jan Wybrens Jansma 
Jan werd geboren in 1795, hij bleef ongehuwd. Jan was koopman en heeft 
zijn leven lang, eerst bij zijn ouders en later alleen, in het door hem geërfde 
pand, ds. R.H. Kuipersstraat 2/3 gewoond. Hij overleed in 1872. Het huis 
werd toen uit de boedel gekocht door zijn neef, Pieter Sipkes Jansma, die 
kastelein was op nummer 1. 

D2 Sipke Wybrens Jansma 
Sipke werd geboren in 1800, hij trouwde in 1823 met Sybrigje Pieters van der 
Woude, dochter van de boer op de Wirdsterterp bij W answerd. Ze kregen 
acht kinderen: Jelske (1824), Janke (1826), Wybren (1829), Saakje (1834), 
Pieter (1837), Jan (1839), Symen (1842) en Antje (1845). Het gezin heeft 
eerst een aantaljaren gewoond op ds. R.H. Kuipersstraat 12. Ze verhuisden in 
1830 naar Mounewei 5, ze kochten dit pand uit de boedel in 1849. 
Het was een groot pand, hecht en sterk, met opslag voor kaas en mogelijkheid 
om tien koeien en een paard te stallen, uitermate geschikt voor koopman 
Sipke. 
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Na het overlijden van Sipke in 1857 heeft Sybrigje er nog gewoond tot 1860. 
Het pand werd toen geveild èn verkocht voor !2.637,-. Ook de grond, circa 
10 ha, werd geveild. 

· De kinderen trouwden bijna allemaal met mannen en vrouwen uit een 
vertrouwd Birdaarder gezin. 
De dochters achtereenvolgens: Jelske trouwde met Jan Jans Talsma, grutter 
Bewal, in 1853. Janke trouwde met Jacob Lieuwes Vellinga, verwer 
Kerkbuurt 4, in 1852. Saakje trouwde met Ype Gerbens Poortinga, boer 
Mouneweï' 3, in 1860. Antje trouwde met Y de de Jong te Lichtaard in 1868. 
De zonen worden hierna onder E 1, E2, E3 en E4 beschreven. 

El Wybren Sipkes Jansma 
Wybren werd geboren in 1829, hij trouwde in 1851 met Froukje Riemers 
Boersma, dochter van Riemer Boersma, bakker, kastelein en herbergier van 
Bewal 1. Het paar kreeg vier kinderen: Sietske (1853), Sybrigje (1856), 
Riemer (1864) en Froukje. 
Er gebeurde in hun trouwjaar nog meer. Vader Sipke had uit de boedel van 
grootvader een stuk grond gekocht van ruim drie duizend m2, langs de Ee. 
Dat is het stuk waar nu nummer 15, 17, 18 en 19 op staan. Sipkeverkocht dat 
in delen als bouwgrond. Schoonvader Riemer was de eerste en bouwde hier 
nummer 15, een huis, waar later in 1875, de eerste CNS-school achter zou 
worden gebouwd. Tegelijkertijd verhuurde Riemer de bakkerij/ herberg aan 
het pasgetrouwde stel, Wybren en Froukje. Ze hebben hier zeven jaar 
gewoond en kregen toen ongenoegen met de kerkenraad van de Chr. 
Afgescheiden Kerk. Ze verkochten namelijk ook op zondag aan aanleggende 
schepen. Waarschijnlijk kreeg het paar genoeg van het gedoe van de kerken
raad en werden boer te Sijbrandahuis. Riemer verkocht het bedrijf aan Date 
Steenhuisen. 
Later kocht Wybren weer een huis aan de Kuipersstraat, nummer 17, uit de 
boedel van Froukjes vader, hij verhuurde het huis tot hij overleed. Zoon 
Riemer volgde hem op te Sijbrandahuis en zijn weduwe Froukje verhuisde 
naar nummer 17. Ze heeft hier gewoond van 1905 tot 1915. 

E2 Pieter Sipkes Jansma 
Pieter werd geboren in 1837, hij trouwde met Baukje Bienses Hiemstra, in 
1860. Ze kregen acht kinderen, waarvan vier jong overleden en twee 
levenloos geboren werden. In leven bleven Sjoukje (1863) en Sybrigje 
(1867). 
Het gezin woonde eerst op het Hellingpad 18, Pieter was hier schipper. 
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In 1866 kochten ze de herberg Kuipersstraat 1, Pieter was hier acht jaar 
kastelein Daarna kochten ze het pand ernaast, nummer 2/3, Pieter nu als 
koopman. In 1887 vetrok het gezin naar Oostrum. 

E3 Jan Sipkes Jansma 
Jan werd geboren in 1839, hij trouwde in 1864 met Dieuwke Rioderts 
Talsma, toen pas 18 jaar. 
Jan was grutter, zijn schoonvader was R.itidert Talsma, eerder boer op de 
Tsjerkebuorren. Rindert was getrouwd in 1842 met Tjaltje Annes Ypey en 
vertrokken naar Holwerd en later naar Hogebeintum. Hij was nog steeds 
eigenaar van de grutterij aan de Bewal, nu Hoofdweg nummer 34A. 
Jan en Dieuwke kregen hier de volgende kinderen: RiDdert (1864), Sipke 
(1866), Jan (1869), Tjaltje (1870), Wybren (1872) en Sybrigje (1875), vier 
kinderen waren jong gestorven. Dieuwke overleed in 1879, 32 jaar oud. Jan 
hertrouwde met Wytske van der Meulen, zij kregen nog twee kinderen Jetske 
(1883) en Anna (1885), Jan overleed in 1887. Ze waren toen net verhuisd 
naar Kuipersstraat 2/3 in opvolging van broer Pieter. 

E4 Sijmen Sipkes Jansma 
Sijmen werd geboren in 1842, hij trouwde met Grietje Mennes de J'ong in 
1870. 
Het paar kreeg hun eerste kind Hiltje (1871) in Lichtaard voor ze naar 
Burdaard kwamen, daarna kregen ze nog twee overlevende kinderen Sipke 
(1873) en Menne (1878). 
Ze konden de boerderij Jislumerdyk nummer 17 huren. Ze hebben daar 
gewoond tot 1896 en vertrokken toen naar Hogebeintum, de boerderij 
Liedenborgh. In 1906 kwamen ze terug naar Burdaard. Sijmen had al in 1889 
een boerderij gekocht aan de Wanswerterdyk, vroeger ter hoogte van het 
huidige nummer 52. Deze boerderij verhuurde hij, vanaf 1895 aan dochter 
Hiltje, getrouwd met Klaas Sipkema. De jongelui vertrokken in 1906, Sijmen 
kwam hier nu zelf wonen. Zijn zoon Menne opvolgde hem op in 1932. 
Sijmen had ook nog het pand Kuipersstraat 20 gekocht, dat hij verhuurde. Hij 
heeft hier gewoond tot zijn overlijden in 1927. 

Ft Rindert Jans Jansma 
RiDdert werd geboren in 1864 en trouwde met Renske Johannes Noordenbos 
in 1887. Ze kregen de volgende kinderen: Johannes (1888), Dieuke (1889), 
Wintje (1891) en Tjaltje (1895). RiDdert overleed in 1896, 32jaar oud. 
Rindert was zijn vader opgevolgd als grutter aan de Bewal. Zijn broer 
Wybren heeft na Rioderts overlijden het bedrijf nog een tijdje voortgezet. 
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Renske is blijven wonen tot haar overlijden in 1952. Al enige jaren woonde 
dochter Wintje, met haar man Pieter Gerrits van der Meer bij haar in en 
Wintje is hier blijven wonen tot haar vertrek in 1968. Daarmee kwam een 

· einde aan circa 125 jaar familiebezit van dit pand. 

F2 Wybren Jans Jansma 
Wybren werd geboren in 1872 en was getrouwd met Aaltje de Jong. Zij 
kochten in 1909 het pas gebouwde huis Hoofdweg 31. Ze hebben hier 
gewoond tot 1956, toen ze vertrokken naar Leeuwarden. Ze hadden een zoon 
Jan (1903), die in 1929 vertrokken is naar Leeuwarden. 

F3 Menne Sijmens Jansma 
Menne werd geboren in 1878 en trouwde in 1906 met Fokje Jellema. Ze 
kregen twee kinderen: Symen (1907) en Willem (1915). Menne en Fokje 
woonden vanaf hun trouwen op Lydenboarg, waar hij zijn vader was 
opgevolgd. 
In 1927 volgde Menne zijn vader weer op aan de Wanswerterdyk. Menne 
heeft het boerenbedrijfhier in Wanswerd aan de Streek verder uitgeoefend tot 
circa 1950 en is nog blijven wonen tot 1961 aan de Wanswerterdyk 30. Hij 
overleed in 1962. Kleinzoon Rindert volgde hem op en heeft hier nog 
gewoond tot 1972. 
Een jaar later is het pand afgebroken en heeft plaats gemaakt voor nieuw- . 
bouw. 
De boerderij op Liedenborgh kwam door Mennes vertrek vrij voor zijn zoon 
Sijmen. Sijmen trouwde met Ytje Meindertsma. 
De jongere Jansma's, voor zover ze nog in het dorp wonen, worden niet 
verder beschreven. 

De Streek en de )ansma's 
Hoe en wanneer "de Streek" aan zijn naam is gekomen weet ik niet. In offi
ciële stukken, zoals verkoopakten, was aanvankelijk sprake van bijvoorbeéld 
een verkoping van een pand "onder Wanswerd", later (met de invoering van 
het kadaster?) werd dit "aan de Streek onder Wanswerd" en na circa 1900 is 
er sprake van "W answerd aan de Streek". Sedert de samenvoeging ·met 
Ferwerderadeel heet alles Birdaard en onlangs Burdaard. 
De eerste betrouwbare en volledige tekening van de Streek is de oudste 
kadasterkaart van 1832. Deze kaarten waren al enkele jaren eerder getekend, 
maar werden toen pas officieel. 
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Die tekening is hierbij gevoegd om inzicht te geven in de situatie waarin de 
oudste Jansma's hebben gewoond. 

Dit was de situatie in 1832. De meeste van deze panden bestonden al voor 
1800 en sommige al voor 1750. 
De hiervoor genoemde panden waren Mounewei 5, ds. R.H. Kuipersstraat 1, 
2/3, 5oud, 10 en 12. 

Mounewei 5 is het vierde pand vanaf de brug en is waarschijnlijk gebouwd 
rond 1760. Het huis zal er nu een beetje anders uitzien wat ramen en deuren 
betreft, maar de bouwmassa is aan de voorkant ongewijzigd gebleven tot op 
heden. 

De foto hiernaast is van 
circa 1920; het meest 
linkse huis· is nummer 
5. Er staat al een 
elektriciteitspaal, aange
legd circa 1915. 
De lindebomen staan er 
nog in volle glorie, de 
houten beschoeiing is 
half vergaan, door de 
stoomboot van Taeke en Aant Kingma, die jarenlang voor het pand zijn 
ligplaats had. 
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De foto hieronder dateert van circa 1950, de beschoeiing is opgemetseld van 
steen. De lindebomen zijn weg. 

Het pand Kuipersstraat 1, vanouds de herberg, is van oorsprong al van voor 
1700. In welke vorm is onbekend. Op de bekende tekening van 1780 is een 
poortgebouw te zien. Hoe lang die poort hier gestaan heeft is niet bekend. 
Alweer, vanaf 1832 weten we het pas zeker, de plattegrond van het pand geeft 
dan beslist niet de indruk dat er nog een poortgebouw bestaat. 

Elders in dit nummer is gereconstrueerd aan de hand van maatschetsen uit h~t 
archief van het kadaster hoe het pand zich heeft ontwikkeld. De doorreed is· 
aangebouwd in 1877. 

Het pand is altijd herberg geweest, lange tijd bewoond door Gerben Wybes 
Poortinga, waarvan gezegd wordt dat hij die naam in 1811 ontleende aan het 
poortgebouw. 
Poortinga had het gekocht van een drankleverancier uit Dokkum, met de 
conditie dat hij drank bij hem moest inkopen. 
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Toen Pieter Sipkes Jansma het pand kocht in 1866 werd het als volgt 
omschreven: "een huisinge en schuur met ruime stalling, benevens erven en 
verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de streek onder Wanswerd, 
waarin een lange reeks van jaren en tot heden een florisante herberg is 
uitgeoefend ("Het wapen van Ferwerderadeel") bij de erflater (Ype Klases) 
de Jong (getrouwd geweest met Taetske Jans Poortinga) in gebruik geweest. 
De hooistellingen werden van de veiling uitgezonderd. 
De naam van de· herberg is niet altijd dezelfde geweest, de naam "Posthuis " 
werd ook gebruikt in diezelfde periode. 

Het pand dat vroeger tegen de herberg was aangebouwd, hier genoemd ds. 
R.H. Kuipersstraat 2/3, dateerde reeds van voor 1760. De Jansma's kochten 
het uit de boedel van de Douma's in 1819, maar woonden al lang bij 
schoonouders in. Toen ze het kochten werd het beschreven als huis met 
stelpboerderij. Volgens de speciekohieren hadden ze hier ongeveer vier 
koeien. De boerderij was duidelijk een nevenactiviteit en opslagruimte of 
stalruimte voor de handel (waarschijnlijk in kleinvee). Toen het pand in 1888 
werd geveild was er ruimte voor twaalf koeien en twee paarden. Het 
ingebouwde pandje werd als apart huis beschouwd en geveild. 
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Tot de verplichtingen behoorde het onderhoud van een pomp (een duiker) aan 
de westkant van het pand voor het afvoeren van het slootwater ten westen en 
ten zuiden hiervan. 

In 1888 werd het pand gekocht door Meindert Lieuwes Kingma. Hij 
verhuurde het pand en ging er later zelf wonen. In deze periode werd er 
'verbouwd, het tussenhuis afgebroken en in 1929 werd het geheel afgebroken 
en vervangen door de beide woningen nu ds. R.H. Kuipersstraat 2 en 3. 

Hierna zijn twee oude foto's afgebeeld, uitgesneden uit ansichtkaarten, 
waarop, achter de eerste lindebomen vanaf de brug het grote oude pand 
schuilgaat. 
Een stelpboerderij met dwars daarop het woonhuis met de twee topgevels, 
waarop een schoorsteen. 

Wanswerd a. d. Streek 
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Het pand, hier genoemd ds. R.H. Kuipersstraat 5 oud, door Wybren Sipkes 
Jansma gekocht in 1834 en door zijn dochter gekocht uit de boedel in 1.849, is 
bewoond geweest door Lysbeth Wybrens Jansma. Lysbeth was getrouwd met 
Jacob Ypes Viersen, Jacob was beurtschipper. Ook hun zoon Wybren heeft 
hier nog met zijn vrouw gewoond tot 1866. Het was een groot pand met 
boerderij en een groot erf. Wybren had het pand gekocht uit de nalatenschap 
van de Kingma's, het was sedert 1792 bewoond geweest door Jan Johannes 
Kingma en zijn zoon Johannes. In die tijd werden er volgens opgave in de 
speciecohieren zes à acht koeien en twee paarden gehouden. 
Om het wat ingewikkelder te maken, een broer van Johannes (Aede) was 
weer getrouwd met een zuster van Lysbeth (Antje ). 
In 1866 werd het pand verkocht aan de wagenmaker Tiete Bosgraaf, deze liet 
het pand afbreken en daarvoor in de plaats kwamen de panden nummers 4, 5, 
6, en 7. 
Een foto van het oude pand bestaat niet; wat rest is de kadastertekening uit 
1832, hiervoor opgenomen. 

Een volgend pand is het smidshuis op het huidige nummer 10. Dit pand werd 
bewoond door smid Jan Fransen Faber, getrouwd met Grietje Sipkes Jansma, 
zuster van Wybren (zie onder C). 
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Het pand, nu nummer 12, is een aantal jaren eigendom geweest van Wybren 
(zie onder C), en bewoond geweest door zijn zoon Sipke. Ook dit pand is een 
boerderijtje geweest. In 1906 is het afgebroken en nieuw gebouwd. 

. 
Uit het vorenstaande zeer gedetailleerde verslag blijkt dat de Streek, zoals het 
er uitzag tussen rond 1800 en 1850 zwaar gedomineerd werd door de 
Jansma's. We zullen het nooit weten, maar misschien werd deze Streek toen. 
ook wel de Jansma-Streek genoemd. 

AukeKingma 
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De verschillende bouwfasen na 1832 van 
ds R.H.Kuiperstraat 1, 2 en 3, tot op 
heden • 

Fase 1. Dit was de situatie van 1832 tot 
1879. De twee panden waren stijf tegen 
elkaar aangebouwd en de voorgevels 
stonden in één lijn. Tussen beide huizen 
stond nog een kleine aanbouw. 

Fase 2. In 1877 werd een verbouwing van 
de herberg uitgevoerd. De herberg kreeg een 
doorreed, met stalling, zoals die er nu nog 
staat. Een aantal jaren later werd het 
voorhuis van de herberg verbouwd. 
Ernaast werd ook een nieuw huis gebouwd 
met topgevels en een schoorsteen op elke 
top, te zien op oude foto's. Achter dit huis 
werd een schuur gebouwd, die op oude foto's 
ook nog te zien is. 
De tekening geeft de situatie rond 1900. 

· Fase 3. De tussenwoning is afgebroken rond 
1910. Op een oude foto's is voor het huis een 
rij lindebomen te zien met daaronder nog een 
keurig hekje. 
De tekening geeft de situatie tussen 1910 en 
1929. 

Fase 4. Het huis met de topgevels werd 
afgebroken, de schuur ook en het geheel 
werd vervangen door de huizen nr 2 en 3, 
zoals ze er nu nog staan. 
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Ut de lilde doaze ... 

.Us oprop yn de Furde nûmer 6 hat ûndersteande reaksjes oplevere: 

Wieger Jellema ut Burdaard skriuwt dat de man mei de pet Lammert Nannes 
Kuipers is (troud mei Grietje Franses van Dijk) (side 18). 
Side 19, links boppe, neist Eelkje Hendriks Kingma (troud mei Hendrik Jitse~ 
van der Meulen) stiet Johanna Lammerts Kuipers (troud mei Jan Jinnes 
Kingma). Nei alle gedachten steane se foar it hûs fan Eelkje, Wänswerterdyk 
10. 
Rjochtsboppe stiet Jan Siebes de Boer foar syn hûs oan de Jislumerdyk 5. 
De jongen bij de reclamezuil op de opslag aan de W answerterdyk is nog 
spoorloos. 

Fan Auke Cuperus, dy 't no yn Hardenberg wennet, krigen wy it berjocht dat· 
de man op de foto rjochts ûnder op side 19 nei alle gedachten Sjoerd de Boer 
is, boer fan "Kolkhuizen". De fraach is dan noch wa 't it famke is. 
En fansels de foto mei de trije knappe keardels, dêr 't noch mar ien bekend is. 

Y n elts gefal hat de oprop fertuten dien. Tige tank foar de help by it 
opspoaren. Fansels ek wer nije fraachstikken. Hjirûnder in 7-tal foto's mei 
fansels de fraach: wa steane der op, wêr is de foto makke, ensafuorthinne. 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

-V oorzitter 
(0182) 613 603 
kingma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 

jhdejong@worldonline.nl 

Leden: L. Dijkstra (Louw) 
A. Wester (Albert) 

Internet web site 
www .ald-burdaard.myweb.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van de Furde verzekerd zijn, wordt dan dona
teur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt 
€ 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

\ 

Achtste uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
december 2005 

Redactioneel 

Nog net vóór het einde van het jaar 2005 is de 
achtste editie van De Furde klaar. 

f.\ls hoofdartikel in deze editie vindt u een artikel 
over het ontstaan van de voor de Burdaarders o 
zo bekende Dokkumer Ee. De schrijver van dit 
verhaal heeft ooit een opleiding Weg- en 
Waterbouwkunde gevolgd, vandaar de inte
resse voor dit onderwerp. 

Het voordeel van internet is dat het over de hele 
wereld gelezen kan worden. Ook de website 
van onze stichting wordt door buitenlanders in 
de gaten gehouden. Leest u de e-mail van 
Henk Schuring uit Zuid-Afrika. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop 
u uw donatie kunt overmaken. Tevens ziet u 
daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 
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DeEe 

Geliefkoosd puzzelwoord. Altijd al nieuwsgierig geweest naar het ontstaan 
· van de Ee? De Dokkumer Ee, wel te verstaan, want er zijn in ons land meer 
wateren met dezelfde naam. Was onze Ee een kanaal, een gracht, een rivier, 
een slenk, een afwateringssloot? Wat is er van bekend en hoe werd het zoals 
het nu is? 
Het volgende is ontleend aan na te noemen literatuur van dr. Berendsen en 
drs. Schroor, aangevuld met eigen filosofie over de beginperiode. 

Zoeken naar het begin. 
Er is helaas geen kaart gemaakt in vroegere tijden. De eerste kaarten van 
Friesland met enige betrouwbare informatie dateren van de zestiende eeuw. 
De Ee is echter van ver voor die tijd. 
Er is wel een tijd aan te geven dat de Ee er nog niet was, laat zeggen ten tijde 
van de laatste ijstijd, met de laagste temperaturen omstreeks 40.000 jaar 
geleden. De kleigronden ten noorden waren er nog niet. De woudzand
gronden waren er wel, het zogenaamde pleistocene zand, de harde zandonder
grond van Burdaard. 
Barre tijden, het ijs van de noordpool strekte zich ver uit naar het zuiden, met 
gletsjers tot halfweg Nederland. En natuurlijk veel ijs in de hoger gelegen 
gebieden van Europa. Er was in die periode zoveel water opgehoopt in het ijs, 
dat de zeespiegel minstens 100 meter lager was dan nu. 

·3 

-6 
m 

verloop zeespiegel 

§ aantal jaren geleden 
... 0 

Na het dieptepunt in de kolf liep de temperatuur weer langzaam op. De 
gletsjers smolten langzamerhand, het zeeniveau kwam weer hoger. De 
gronden in onze omgeving kwamen onder het ijs te voorschijn. Een toendra
achtig gebied kwam bloot, de wind kreeg vat op het zand, een licht duinachtig 

· gebied ontstond. :Oe lagere delen vulden zich met smelt- of regenwater, zoet 
water. Er vormden zich grotere en kleinere veengebieden. De zee was nog ver 
weg, 10 000 jaar geleden kon je nog naar Engeland lopen. Het terrein was 
licht glooiend richting zee. Ter hoogte van de huidige zeedijk lag het zandige 
(pleistoceen dekzand) oppervlak zo'n 5 meter lager dan bij Burdaard. Het 
overtollige regenwater stroomde af richting zee, middels riviertjes, riviertjes 
die niet meer terug te vinden zijn, later overspoeld, dichtgeslibd of juist 
vergroot. 

Daar waar de zee het land bereikte werd in het rustige water slib afgezet, de 
oudste kleiafzettingen ter hoogte van de zeedijk dateren van circa 5000 jaar 
geleden. De zeespiegellag toen op ca 5 meter minus NAP. Daarna verhoogde 
het gebied zich min of meer gelijkmatig, weliswaar met rustiger of heftiger 
perioden; Riviertjes slibden vol en nieuwe ontstonden. Zo zijn er een aantal 
van die stroompjes lange tijd blijven bestaan en zijn nu nog gedeeltelijk te 
herkennen. · 

Waar bleef het water? Situatie circa 1000 jaar geleden. 
Voor ons bekende namen zijn de Noorder Ee en de Zuider Ee, toen nog twee 
afzonderlijke stroompjes voor de afvoer van regenwater en overstromings
water. 
De Zuider Ee kwam uit in de Middelzee bij Leeuwarden, ten zuidoosten van 
de Oldenhove (langs de Bewal) althans vanaf de periode dat de Middelzee 
bestond. Dit is een kronkelend riviertje waar de zee nooit vat op gekregen 
heeft. Er is geen verwijding en er is geen stroomgeul in te herkennen. De 
oorsprong of bron lag in het hogere deel rond Wanswerd, of juist in de 
meertjes daar in de buurt, mogelijk meertjes gevoed door regenwater en door 
zout kwelwater, zoals nu nog met het Klaarkampstermeer het geval is. Het is 
bekend dat veel later hier en daar turf werd gewonnen, zoute turf. De stroom 
liep langs Tergracht richting zuidwesten. 
De Noorder Ee ontsprong op het hogere deel ten noorden van Burdaard en 
een andere tak bij Burdaard. Het kan ook zijn dat ook hier weer de oorsprong 
ligt in een paar meertjes. Het water zocht kronkelend zijn weg naar het 
oosten, naar zee. 
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gereconstrueerde situatie uit Schroor" 

Het zeewater heeft hier wel vat op het riviertje gekregen en sleep de 
benedenstroom uit tot een stroomgeul, die met het stijgen van de zeespiegel 
steeds verder het land binnendrong, uiteindelijk tot ongeveer Klaarkamp. 
Stroomgeulen kronkelen minder dan riviertjes. 
Al vrij vroeg is er bij Klaarkamp een uitwateringssluisje gemaakt, waarschijn
lijk tegelijk met het verkavelen van de landerijen. Door het slotensysteem 
werd het water beter afgevoerd naar de riviertjes, maar dat mocht natuurlijk 
niet weer teruglopen met vloed. Een enkele klap in een dam kon bij eb water 
afvoeren, spuien. Met een deur of latèr een dubbele deur kon water gespuid 
worden en konden desnoods ook nog scheepjes doorgelaten worden als de 
stroom niet te sterk was. Bij opkomend water sluiten ze vanzelf weer. 
Het water stroomde langs de terp van Dokkum en andere terpen. Het is 
misschien beter om andersom te denken: de terpen ontstonden aan het water, 
op de hoogste punten in het landschap, met stevige ondergrond. Verkeer 
tussen de terpen ging over water. Om grond en kwelderzoden aan te voeren 
voor verhoging van de terp was water nodig. 
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Leeuwarden lag aan zee en' was zeehaven, tot de Middelzee dichtslibde. 
Dokkum lag in die tijd ook aan 1ee en is veellanger zeehaven gebleven. 
Er ontstond behoefte aan een directe verbinding tussen beide steden ten 
behoeve van verkeer. Een andere minstens zo belangrijke reden was de 
afwatering, die richting Leeuwarden werd geblokkeerd door dichtslibbing. Er 
was daarom alle reden de beide riviertjes Ee door te verbinden. Om dat te 
verwerkelijken moest er wel iets geregeld worden, maar een echte organisatie 
bestond er praktisch nog niet. Tot rond 1200 de kloosters werden gesticht, 
waardoor de mogelijkheid tot organiseren en mogelijk ook tot financiering 
ontstond. Het is waarschijnlijk .dat in de daarop volgende periode, tussen 1200 
en 1300, de doorgraving tegelijk met de verkaveling of vlak daarna is 
gemaakt. Het nieuw gegraven deel zou dan van Burdaard naar Tergracht 
geweest zijn. 

De eerste grote slatting van de Ee in 1506. Situatie circa 500 jaar geleden. 
De verbinding zal wel een tijd lang gefunctioneerd hebben maar na verloop 
van tijd toch niet voldoende. In oude documenten is er sprake van vernauwing 
en dichtgroeien van de Ee, zodanig dat de doorvaart belemmerd werd en 
schepen moesten omvaren over de Murk, langs Rinsumageest. 
In die periode, eind 15e eeuw, was er "burgeroorlog" in Friesland. Pas nadat 
de Schieringers het buitenland te hulp riepen, maakte Hertog Albert van 
Saksen daar een einde aan. Het land stabiliseerde onder het Saksische bewind 
en eerdere afspraken en verordeningen over verbetering van de Ee kwamen 
eindelijk tot uitvoering in 1506. 
Uit een bewaard gebleven document blijkt dat behalve Leeuwarden het 
Klooster Klaarkamp een uitvoerende rol speelde bij de verbetering. De 
aanliggende "delen" (gemeenten) moesten meehelpen of mee bijdragen in de 
kosten. 
De Ee als zodanig liep van Leeuwarden tot aan de "nije schluyse", toen dus 
aangelegd of vernieuwd, deze sluis lag even ten westen van Dokkum. Ooit 
was er dus ook een oude sluis. Ten oosten was de Ee een open verbinding met 
de Lauwerszee, die naderhand langzaam dichtslibde. 
De vaarverbinding kon niet ophouden bij Leeuwarden en dus werd een jaar 
later, in 1507, ook besloten de verbinding van Leeuwarden met Harlingen te 
verbeteren. 

De Trekweg. Situatie circa 400 jaar geleden. 
De aanleg van de trekweg ging iets sneller in zijn werk. Het initiatief werd 
genomen door de stad Harlingen in 1640, "om met verdecte schepen den 
reijsende man van de ene stadt aen de ander over te brengen", dwz van 
Harlingen naar Leeuwarden. 
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De stad Leeuwarden ging snel akkoord. De Staten van F~iesland gingen een 
jaar later ook akkoord. De nodige gronden moesten worden aangekocht. De 
aanbesteding volgde in oktober 1645 en in de zomer daaropvolgende kon de 

· weg in gebruik worden genomen ! ! ! 
Omdat dit de eerste trekweg was in Friesland moesten ook nog eens de · 
nodige trekschuiten worden gebouwd, twaalf schuiten op diverse werven. 
Ook werden er paarden aangekocht en stallingen gebouwd. 
Maar Dokkum kon nog sneller dan Harlingen, Dokkum zag plotseling een 
groot voordeel zitten in een trekweg naar Leeuwarden. Een afvaardiging 
bezocht de Raad van Leeuwarden. Leeuwarden vond dat Dokkum eerst maar 
eens met Groningen moest praten over doortrekken naar die stad. Maar 
Dokkum wachtte daar niet op en begon november 1646 met het werk en 
alweer binnen een jaar was de weg klaar !! ! 
De toestemming tot doortrekken naar Groningen ging in fasen en duurde iets 
langer, maar tienjaar later was ook dat traject voltooid. 
Het is altijd verbazingwekkend hoe snel de werken in het verleden werden 
uitgevoerd. Zonder moderne hulpwerktuigen, alleen met schop en kruiwagen. 
Grote aantallen mensen moesten worden ingezet. Mensen moesten worden 
aangetrokken, huisvesting moest worden geregeld, bevoorrading, transport 
voor aan- en afvoer, materialen etc etc. Dit waren gigantische operaties. 
De breedte van de trekweg was 3 roeden (à 3,91m) of ca 12 m, waar gemeten 
is niet bekend, maar mogelijk op waterhoogte. Naast de weg kwam een 
ringsloot voor de afwatering en begrenzing van de aanliggende weilanden. In 
de weg, over opvaarten en sloten, moesten bruggen of tillen worden gelegd en 
in de dorpen en buurten beschoeingen. 
Een vergelijking met andere projecten in Nederland is interessant. Het eerste 
trekschuitproject in Nederland was het graven van de trekvaart van Haarlem 
naar Amsterdam, gegraven in 163111632. Het rendement was bijna 7% 
vergeleken met een rentestand van toen 4%, een goudmijntje. Pas in 1834 
kwam hier de concurrentie met de eerste trein. Met de trekvaart tussen 
Haarlem en Leiden werd begonnen op 25 april 1656 en de eerste trekschuit 
voer op 1 november 1657. De aanleg werd meestal gefinancierd door de 
steden en snelle aanleg drukte de rentelast gedurende de bouwperiode. De 
trekschuiten waren primair bedoeld voor personenvervoer, met uitsluitend 
post en kleine pakjes. Dit was een voorwaarde voor octrooiverlening door de 
Staten van Holland. Beurtschippers vervoerden de goederen, ze profiteerden 
natuurlijk wel van het aangelegde jaagpad. 
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1646. 
Het Stadsboek van Dokkum. ' 
Voordat met de aanleg van de trekweg kon worden begonnen, moest de Stad 
Dokkum wel eerst tot overeenstemming komen met alle aangrenzende 
eigenaren. In een document uit het Stadsboek van Dokkum, daterend uit 
1646, ooit in 1811 over geschreven en goed leesbaar bewaard gebleven, staan 
een aantal dingen die voor dit verhaal wel interessant zijn. Alle betrokkenen 
konden hun voorstellen kenbaar maken voor de overdracht van grond. Er 
staan talloze namen in van eigenaren van gronden langs de Ee. · 
Het is mogelijk een aantal van .deze eigenaren op te sporen met behulp van de 
Prekadastrale Atlas van Ferwerderadeel, gemaakt door de Fryske Akademy. 
Daarin staan opgenomen de stemhebbende eigenaren uit 1640, het 
Stemkohier. De namen uit het bovengenoemde document komen hiermee 
overeen, te weten de eigenaren van de boerderijen Mounewei 3, 
Wanswerterdyk 39 en 37, Iedyk 10, Tergracht 27, Hikkaarderdyk 25 en 33, 
Jislumerdyk 19. 
Verder enkele niet thuis te brengen namen, die waarschijnlijk in volgorde 
richting Leeuwarden zijn genoemd en volgen op Mounewei 3: "Livius 
Scheltingha, Thome, Jan Denis herbergier tot Wanswerdt over Birdaerd (dat 
is ongetwijfeld de herberg bij de brug, noordzijde), Tiallingh Sytses: scroor, 
en Pyter Obbes als eigenaers van haere huysinghe ende grondpacht, erfpacht 
hebbende". Mogelijk zijn dat de eigenaren van vijf huizen, wat betekent dat 
er in 1646 nog maar drie huizen ten westen en twee ten oosten van de (nog 
niet aanwezige) brug stonden, samen met een boerderij Mounewei 3. 

Voorwaarden voor de aanleg. 
Een van die eigenaren was het Gasthuis in Leeuwarden, eigenaar van de 
boerderij Wanswerterdyk 37 en landerijen aan de Ee. De bestuurders waren 
akkoord met de aanleg mits er gezorgd zou worden voor de afwatering en 
voor bruggen in de trekweg. Er waren drie invaarten nodig met een "wijdte 
van minstens zeven voet aen beide eauten bestaldt ende elck met een deksel, 
welverstaende met banden omme deselve te connen opligten, omme als het 
nodigh is daardeur met pramen haer gardeuiers waeren uyt, ende den dongh 
ende andere materie daardeur bequamelycken wederomme in, ende op het 
land te connen brengen". De ringsloot moest minstens een roede of 3,91 
meter breed worden. Van deze drie doorvaarten lag de eerste honderd meter 
ten oosten van de Wanswertervaart, één mogelijk de Vrouw Lazarus brug, die 
al verdwenen was op de oudste kadasterkaart en de laatste vlak bij het dorp, 
deze ligt er nu nog. De toenmalige pramen waren dus bootjes van minder dan 
zeven voet of 2.25 meter breed. 
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Een aantal eigenaren vond dat ook eigendommen aan de zuidkant en oostkant . 
bereikbaar zouden moeten zijn en gaven in overweging de trekweg aan de 
zuidkant aan te leggen. De meeste eigenaren waren echter akkoord met de 

. weg aan de noordkant. De trekweg bleef gekozen aan de noordkant van de 
Ee. 
Leeuwarden had in die tijd (nadagen van de tachtigjarige oorlog) nog steeds 
moeite met een benadering van de stad van de. noordkant, reden waarom er 
aan die kant ook nooit een brug gemaakt is over de Ee. 
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Eén eigenaar, Jelle Jelles had het voorstel om "sijn verhuyrde huisinge daer 
de Bontekoe uithanghkt, stallinge der paerden te maken", waar deze 
Bontekoe uithangt is niet duidelijk. 
Ook blijkt uit het stuk waar de oude sluis ten westen van Dokkum ligt: erven 
Johannis Benerdy. hebben drie percelen buiten de Hanspoort bij Dokkum, 
"streckende twee percelen van de Stadsgracht westwaerdts tot aen de olde 
Bomwaerderzyl ende het derde van Thornis Sybrens Calckoven plaets tot aen 
de Scheidplaets van de Olde Claercampster demolieerde (weggebroken) Zyl". 
Beide zijlen of spuisluizen waren in 1646 al opgeruimd en in 1583 al 
vervangen door de Zijl in centrum Dokkum. 
Na deze "inspraakprocedure" werd de Stad Dokkum toegestaan de trekweg 
aan te leggen voor eigen rekening en de kosten te dekken uit de tol
opbrengsten. 
Vier tolhuizen werden gebouwd, nummer 1 bij de Jelsumervaart, nummer 2 
bij de Finkumervaart, nummer 3 bij Burdaard (nu Tolhuis 1) en nummer 4 zes 
honderd meter ten oosten van de Hoge Brug. 

Gebruikte literatuur: 
1 Dr. H.J.A. Berendsen, De ontwikkeling van het Nederlandse rivierengebied, 

Gea, juni 1993. · 
2 Drs. Meindert Schroor, De Wereld van het Friese landschap, 1993. 
3 De tegenwoordige staat van Friesland, 1785. 
4 W. Eekhoff, Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, 1846. 
5 Ir R. Filarski, Kanalen van de Koning-Koopman, 1995. 
6 Fryske Akademie, Kadastrale Atlas fan Fryslán. 

De bijgaande figuren zijn ontleend aan: 
• het verloop van de zeespiegel is van Berendsen, 
• de tekeningzuideren noorderEeis van Schroor, 
• het kaartje is uit de Tegenwoordige staat van Friesland, ca 1750. 

Auke Kingma, november 2005. 
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Stichting Ald Burdaard oer de grins 

Dat de Stichting Ald Burdaard over de hele wereld bekend is/wordt, blijkt uit 
het onderstaande bericht van Henk Schuring, woonachtig in Zuid Afrika, 
Pretoria. De heer Schuring surfde over het internet en kwam op de website 
van onze stichting. Het volgende e-mail bericht ontvingen wij: 

Geachte heer Kingma d.d. 15 oktober 2005 

STICHTING ALO BURDAARD: WONING TE HELLINGPAD NR 12 : 
BIRDAARD 

Ik kwam toevallig op de website van Stichting Ald Burdaard en zag dat er 
hele interessante dingen staan te gebeuren, onder andere een 
kadastrale kaart van Birdaard is reeds op de site geplaatst. Nu woon ik in 
Zuid-Afrika en de vraag kan opkomen, waarom zo'n belangstelling in 
Birdaard. Wel vanwege mijn hobby genealogie, kom je ongetwijfeld met het 
verleden in aanraking. Het blijkt dat mijn overgrootouders Kornelis Jacobs 
Plantinga en Tieije Andreas Hoekerna in Birdaard gewoond hebben, onder 
andere in het huis aan Hellingpad No 12. 

En in dit huis heeft ook Akke Slim (1809-1867) gewoond die getrouwd was 
met Albert Gosses Kingma (1808-1834). Akke heeft haar huis beschikbaar 
gesteld voor godsdienstoefeningen van de Afgescheidenen en in dit huis is 
ook ds T F de Haan bevestigd door ds. Hendrik de Cock op 5 November 
1839. Verder is er nog een tijd lang een Afgescheiden schoolije in het huis 
van Akke Slim gehouden. Mijn nicht Rinske Verhoeff-Hansma heeft onlangs 
van dit huis een foto gemaakt. Van de foto kun je zien dat het huis 
verwaarloosd is en waarschijnlijk als opslagplaats gebruikt word. Zij denkt dat 
de voorgevel eruit gehaald is en een nieuwe muur met een grote deur ervoor 
is geplaatst, zie foto. Aangezien dit huis nr 12 van historische betekenis is, 
o?k voor ons als familie omdat een achterkleindochter van Akke Slim, Antje 
Kmgma (1892-1974 getrouwd was met Jacobus Plantinga een broer van 
mijn oma Rinske Plantinga, wil ik vragen is er niet een paar oude foto's van 
dit huis bewaard gebleven, voordat het front veranderd is? en indien wel zou 
ik die heel graag willen ontvangen. 
Etc, etc. 

Beste Henk Schuring d.d. 19 oktober 2005 
Bedankt voor je email. Het gebeurt niet elke dag een mail van zover weg te 
krijgen. 
Allereerst mijn complimenten voor het voortreffelijke Nederlands, maar ja, 
een afrikaander .... 
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Sta ik. in Wenen voor .~en schilderij met een stukje nederlandse tekst er op 
~eschilderd •. aan een engelsman" uit te leggen wat dat betekende, zegt hij 
stop maar, 1k ben een afrikaander''. 

Ik moet nu zelf aan een afrikaandar uitleggen: "stop maar", ik weet alles al 
over Birdaard, tegenwoordig Buräaard. Dat is natuurlijk niet waar dat ik alles 
weet, ik wist niet dat je grootmoeder een nicht van mijn grootvader was. Wel 
wie Kornelis Plantinga was, getrouwd met Tieije Hoekema, althans op papier. 
Hun opvolger in het winkelije, Hellingpad 10, Jacobus en Anije kende ik 
persoonlijk. Als jongetje van een neringdoende, beurtdienst mo~st ik van 
mijn moeder bij toerbeurt alle winkeltjes langs. Dus ook bij Kobus en Anne. 
Het rook er lekker (koloniaal), maar het duurde vreselijk lang bij Anne, voor 
ze klaar was met het afwegen van een pondje suiker. 
Waar een email uit Pretoria niet toe kan leiden. 
Etc, etc. 

Beste Auke, d.d. 21 oktober 2005 

Frieslan boppe!! 
Ek skryf maar in Afrikaans, hoewel ek nie as 'n Afrikaner (Jet wel'n mens sê 

nie ''Afrikaa~der" nie m~ar Afrikaner'?, maar as 'n halfbloed Groninger en 'n 
halfb~oed Fnes gebare 1s: (1/2 van my Pa, hy is in Oude Pekele geborè dus 'n 
Gronmger) en 1/2 van my Ma, sy is in Tjietjerk, naby Leeuwarden gebare 
dus 'n Friesin). Ek vermoed dat ek meertrekke van my Ma geêrf het as va~ 
my Pa. My Pa het geen taalgevoel gehad nie, my Ma weer baie. Voordat my 
ouers na Suid-Afrika geêmigreer het, het altwee Engelse taallesse gekry. Na 
drie weke het die onderwyser vir my Pa gesê: "Zeg Schuring. we houden er 
ma~r mee op. want dat word niks met jouw" en dit was ook so, my Pa het 
noo1t Engels leer praat nie. My Ma wel en slegs na ses weke kon sy vloeiend 
Engels. praat. Self kan ek ook goed Engels praat, lees en skryf, maar 
natuurlik het ek Engels hier op skool geleer. Ek is in 1944 in Amersfoort 
gebor~ en het o~s in 1952 (ek was toe 8 jaar) na Suid-Afrika geêimigreer, 
met d1e groot emigranteskip "De Grote Beer". 

Baie dankie vi~ jou int~ressante e-pos brief, ongelooflik dat jy as jong seun 
Kobus en Ann.1e P~antm~a ~eken het. Ek wonder of daar nie 'n ou foto nog 
bestaan van d1e Winkel m d1e tyd toe Kobus en Annie die kruidenierswinkel 
gehad het, indien wel dan vra ek groot asseblief dat jy daardie foto' sa I 
inskandeer en dan vir my per e-pos sal stuur. My niggie Rinske Verhoeff
Hansma het foto's van Kornelis en Beppe Tietje, maar haar skandeerder is 
ongelukkig stukkend. Sy het aan my geskryf en laat weet dat sy die 
skandeerder sal laat regmaak en as dit nie werk nie, dan sal hulle 'n nuwe 
skandeerder koop. Binnekort sal sy wel die foto's aan my en aan jou 
kan stuur. 
Etc, etc. 
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Beschrijving van woningen 

Om u alvast een voorproefje uit het samtfrt te stellen boek te geven vonden 
wij het toepasselijk om daarvoor de door de heer Schuring genoemde 
woningen Hellingpad 10 en 12 te nemen. Hieronder vindt u dan ook een 
uitgebreide beschrijving van deze beide woningen met hun bewoners. 

Hellingpad 10 
In 1702 kocht Pytter Jarigs de westelijke helft van het dubbele pand (10/12). 
Pytter Jarigs was getrouwd met Rinske Everts. Pytter werd in de loop van de 
tijd aangeduid als schoolmeester, ontvanger en dorpsrechter. In 1750 is het 
een huurhuis, met dezelfde eigenaren als van het pand ernaast ten oosten, of 
gekoppeld aan dit pand, als dubbele woning. 
Vanaf 1805 (?) had Marten Douwes Heliinga (van nummer 12) hier zijn 
slagerij. De schuur werd ook wel bewoond. Waarschijnlijk is dit ook de 
schuur waar bijeenkomsten van de eerste Afgescheidenen werden gehouden. 
In 1839 kocht Pieter Wiegers van der Woude, schipper, de schuur (met huis) 
voor f 700,-. Pieter gebruikte de schuur als schipperloods, evenals zijn 
opvolger. 

In 1861 kocht Gerrit Sierds Riedstra de schuur "en het huis". Het pand werd 
toen waarschijnlijk verbouwd tot winkel. In 1867 overleed Gerrit zijn vrouw 
Akke Slim en in 1876 overleed Gerrit. 
Het pand werd onderhands overgenomen van de erven van Riedstra, door 
Komelis Jacobs Plantinga. 
Komelis was een zwager van Wypkje, één van de erven, en getrouwd met 
Tietje Andreas Hoekema. Komelis en later hun zoon Jacobus (Kobus), 
getrouwd met Antje Comelis Kingma, zetten de winkel voort. In 1906 
verbouwde Komelis het pand nogmaals. Kobus en Anna hadden hier hun 
winkel in kruidenierswaren van 1915 tot 1947, toen ze verhuisden naar Ds. 
R.H. Kuipersstraat nummer 5. 
Vanaf 1958 woonde Lolke de Jong hier met zijn vrouw Griet Yntema, zij 
overleed in maart 1997, inmiddels is Lolke zelf ook overleden in juni 2005. 
Hun zoon Rienk woont er nu. 
De foto toont nummer 10, het eerste van de vooruitspringende gevels, met 
links nummer 12, nu garage en met rechts nummers 8, 6 en 2/4, omstreeks 
1920. 
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Hellingpad 12 
De oudst bekende eigenaar/bewoner was Wytske Romkes, weduwe van 
Fedde Jarigs, zij verkocht het pand in 1700 aan Lieuwe Tjallings, 
schuitevaarder van beroep. Dit pand was toen een soort dubbele woning, het 
was bezwaard met een mandelige (gemeenschappelijke) gevel en had het 
recht van "oisdrup" (regenwaterafvoer) aan de oostkant (nr 14 bestond toen 
nog niet). De achterkant grensde aan het weiland, dat toen de naam had van 
"ackerbenne van Wysma State". 
Lieuwe en Ietske Everts waren pas getrouwd, kregen hier zes kinderen, ze 
bleven wonen aan deze oostkant van het pand. De andere helft verkochten ze 
direct weer. 
Wanneer beide helften los gekoppeld c.q. geheel verbouwd zijn is niet 
bekend. Waarschijnlijk heeft Marten Douwes de westelijk helft (nu nummer 
1 0) geheel verbouwd tot slagerij en een doorgang gemaakt naar achter. 
Rond 1805 heeft Marten Douwes Heliinga het huis gekocht. Hij was 
koopman en slager, evenals zijn vader en grootvader. Marten was getrouwd 
met Tryntje Sybrens Teitsma, zij kregen hier negen kinderen, één ervan 
trouwde met Berend WondaaL 
Marten en Tryntje hebben er gewoond tot in 1842 het huis werd overgenomen 
door Akke Slim, weduwe van Albert Gosses Kingma. Akke kocht het huis 
voor f400. 
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Het eigendom kwam te staan op naam van haar nog onvolwassen zoon en 
dochter Albert Alberts en Akke Alberts Kingma. 

Akke Slim hertrouwde in 1846 met Gerrit Sierds Riedstra, ze hadden beiden 
elk twee kinderen en kregen samen nog twee. Gerrit was winkelier in wollen 
garen en tevens stoffenverver of blauwverver. Zij woonden hier tot hun 
verhuizing naar het pand ernaast, nummer 10, in 1861. 
Enkele bewoners, die wat langere tijd op nummer 12 gewoond hebben, zijn 
Klaas Arjens Tamsma, de weduwe van Komelis Jacobs Plantinga en Thys 
Wiegers Jellema. 
Thys en Anna hebben er gewoond tot 1958 en zijn opgevolgd door Sirnon 
Rinses Poortinga, getrouwd met Proukje van der Werk. In 1971 verhuisde 
Proukje naar de Wytsmastraat 13 en Lolke de Jong kocht het pand en maakte 
een garage van dit huis. 

Bijgaand de foto's van waarschijnlijk de familie Plantinga. Mogelijk van links 
boven naar rechtsonder: 

1 Atje Boersma, echtgenoot van nummer 2, geboren 1876. 
2 Jacob Comelis Plantinga, geb. 1877, gehuwd 1903. 
3 Antje Comelis Kingma, echtgenoot van nummer 4, geb. 1892. 
4 Jacobus Comelis Plantinga, geb. 1890, gehuwd 1917. 

Jacob en Atje hadden een winkel in Ds Kuipersstraat 5 en Jacobus en Antje 
(Kobus en Anna) hadden een winkel aan het Hellingpad 10. 

We hebben geen zekerheid of dit de genoemde personen zijn op de foto's. 
Jacob en Jacobus waren broers, hetgeen enigszins verwarrend is. 

1 2 
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3 4 

Ut de a/de doaze ... 

De oprop yn de Purde nûmer 7 hat net sàfolle reaksjes oplevere. Allinnich oer 
foto 2 binne in twatal reaksjes binnen kaam. Tsjikke Rozenga seit dat it 
harren hûs op de eftergrûn is (no Raadwei 29). Neffens Auke Kingma wenne 
skilder Marten Halma dêr. Hy stiet mei (nei alle gedachten) syn dochter 
Rigtje (beme yn 1925) op de foto. It pear, dat neist harren stiet, bliuwt 
foarearst ûnbekend. 
Mocht ien noch wat mear ynformaasje ha, lit it us witte. 
Hjirûnder wer wat nije foto's. 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

-V oorzitter 
(0182) 613 603 
kingma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 

jhdejong@worldonline.nl 

Leden: L. Dijkstra (Louw) 
A. Wester (Albert) 

Internet web site 
www.ald-burdaard.myweb.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van de Furde verzekerd zijn, wordt dan dona
teur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt 
€ 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

• 

1 

l 

Negende uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
juni2006 

Redactioneel 

Voor u ligt de negende editie van De Furde. 

Als eerste het vervolg van het artikel over het 
ontstaan van de voor de Burdaarders o zo 
bekende Dokkumer Ee. Dan volgt een artikel 
over de naam van het dorp en als laatste een 
artikel over de familie Schwalbe. Wat deze 
familie met Birdaard te maken heeft (gehad)? 
U kunt u allemaal lezen. 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw donatie kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 
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De Ee (vervolg) 

De tweede grote slatting van de Ee in 1777. Situatie ca. 300 jaar geleden. 
De aanleg van de trekweg in 1646 had natuurlijk verkeer aangetrokken en het 
bleek dan ook al gauw dat breedte en diepte van de Ee niet voldoende waren. 
In Burdaard kon je zelfs bij laag water door de Ee waden om aan de overkant 
te komen. Tegelijk met het baggeren van de Ee van Leeuwarden naar 
Dokkum, werd de drempel weg gegraven en moest er een brug komen. 
Plannen voor verbetering van de Ee bestonden al veel langer. In 1717 waren 
er grote overstromingen geweest in het noorden van Friesland. In 1729 zijn 
door Willem Loré de Dokkumer Nieuwe Zijlen gemaakt, uitwateringsluizen 
om de afwatering van het noorden van Friesland te verbeteren. Het door
stroomprofiel van de Ee moest eveneens worden verbeterd. Loré heeft het 
trace opgemeten en daarvan een tekening laten maken in 1736. Die tekening 
is bewaard gebleven en opgenomen in het boek van P.J. de Rijke, 
"Hoogtepunten van de Friese Cartografie". 

De kaart geeft de gemeten diepte aan over de hele lengte. Gemeten is bijna 
overal3, 31/2 of 4 voet. Alleen in het dorp Birdaard is slechts 2 voet gemeten 
over enkele honderden meters lengte. Het nieuwe profiel is ook ingetekend, 
de bodembreedte moest 42 voet worden, de vereiste diepte werd niet (of nog 
niet aangegeven). De totale lengte van het traject was berekend op 5604 
roeden (dat is 21,9 km), gemeten vanafhet Blaauwhuis te Leeuwarden totde 
stadsgracht van Dokkum. 
Er zijn ook dwarsdoorsneden gemaakt, o.a. ter plaatse van de "drempel", 
daarbij is aangetekend dat de dwarsprofielen zijn gemaakt en eigenhandig 
getekend door de Hoogleraar N.(Nicolaas) Ypey. Deze was hoogleraar wis
kunde aan de Universiteit van Franeker van 1747 tot 1785. De dwarsprofielen 
zijn helaas ongedateerd. Aangenomen kan worden dat ze gemaakt zijn vlak 
voor de uitvoering van het werk. 
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Eén doorsnede is genomen in de "Buurt van Birdaard", daarop zijn enkele 
leuke huizen getekend. Of die huizen waarheidsgetrouw getekend zijn, valt te 
betwijfelen; ze komen. niet overeen met de tekening van Bulthuis uit die tijd. 
Ze lijken· meer op tekeningen van gebouwen uit de toenmalige overheids
bouwstijl voor tolhuizen. 
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De kosten van de slatting moesten door de Grietenijen worden betaald. Het 
heeft erg lang geduurd voordat men het eens werd over de kostenverdeling. 
Pas in 1777 komt het werk tot uitvoering. De Ee werd in delen (perken) 
afgedamd, drooggemalen en uitgegraven. De totale kosten bedroegen 109.826 
gulden. 
Tegelijk met de slatting werd de eerste brug gebouwd in Burdaard, deze brug 
is getekend door Bulthuis, vrij snel na het gereed komen van brug en slatting. 

De derde grote slatting van 1854. Situatie ca. 200 jaar geleden. 
Begin 1800 krijgen we weer een opleving in het waterstaatkundige gebeuren. 
Er zijn een aantal keren overstromingen geweest en dat leidde tot het nemen 
van maatregelen. Eekhoff meldt dat in 1826 door het Provinciaal Bestuur een 
Commissie benoemd werd om de V aarwegen en Stroomkanalen te onderzoe
ken en de middelen voor te stellen om ze te verbeteren. Er zijn toen veel 
werken uitgevoerd, maar de duurste (waarschijnlijk) bleef liggen, de verbete
ring van de Ee. Een geïnteresseerde ooggetuige uit die tijd was boer Hellema, 
vooral Birdaard en omgeving had zijn belangstelling. In 1844 schreefhij al in 
zijn dagboek dat er in de "Courant aangekondigd wordt dat de legger van de 
Ee ter inzage ligt op de secretarie van de Grietenijen". In 1847 schreefhij dat 
de Dokkumer Ee zal worden geslat. In 1853 is het dan zover, Helierna (dan 
87 jaar) nam een kijkje bij het slatten van het eerste perk in Leeuwarden bij 
het Blauwhuis. HeBerna had als kind nog de slatting van 1777 gezien. 
Hij wist nog te vertellen dat er toen veel soldaten de wacht moesten houden 
bij de danunen, omdat die dreigden te worden doorgestoken door mensen die 
het niet eens waren met de werken. 
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In 1853 schrijft hij dat er weer veel soldaten waren ingekwartierd, maar nu 
lijkt dat nodig geweest te zijn, om oproerige polderjongens in toom te 
houden. "Het is meest vreemd volk, welke onder allerlei voorwendsels de 
opstand veroorzaakt. De Friezen echter, zegt men, zijn wel tevreden aan de 
slatting". 
Helierna schrijft ook "dat een groote menigte stobben en boomstammen" uit 
de Ee zijn gehaald tussen Burdaard en Hoge Brug, "tot grote bewondering 
van nadenkenden!". Hij denkt "zeer waarschijnlijk van woud en bosschen" 
afkomstig, en eindigt: "welke ondenkbare onweersgesteldheden, watervloe
den en orkanen, die deze verwoesting aanbragten, deze wouden overstroomd, 
de hoornen ontworteld en omver geworpen en met een dikken aardkorst of 
slijk overstroomd hebben??? Wie zal het zeggen??." 

~------------------------, 

Deze foto uit circa 1900 geeft een indruk van een slatting 

Terug van onze bijna negentig jarige nadenkende boer, naar de aanbesteding 
en het verloop van het werk. 
Het bestek is getekend de 30e maart 1853. De aanbesteding volgde direct 
daarop en december 1853 was het werk zo goed als klaar. Alweer supersnel. 
Het hele traject moest in 5 percelen worden drooggelegd. Het derde perceel 
liep van de Hallumervaart door Burdaard tot aan het Tolhuis. . 
De bodem van de Be moest komen te liggen op 2,10 meter beneden zomerpeil 
en moest minstens 11,40 meter breed worden. De breedte op zomerpeil 
varieerde voor de slatting van 16 tot 35 meter. In het dorp Burdaard was dat 
zelfs minder, er moest grond aangekocht worden om de breedte op minstens 
16 meter te brengen. De uitkomende grond moest aan weerszijden worden 
uitgekruid over de aangrenzende gronden. 
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Sommige mensen wilden dit niet of juist wel, in overleg moest dit worden 
opgelost. Het is bekend dat b.v. de gracht rondom Beurboomstate of beter 
Bourboom boerderij hiermee opgevuld is (het huis was al afgebroken in 
1844). 

Uit het dagboek van de opzichter. 
De generale opzichter, Hendrik Korenstra heeft een dagboek bijgehouden. 
Het dagboek vermeldt inderdaad enig oponthoud van het werk, hij schrijft: 
"door onlusten, onwil en dronkenschap", vooral in het deel bij Leeuwarden en 
dan vooral de dagen na de zondag. Het beperkte zich echter tot een keer in 
juli en twee keer in oktober. De uitbetalingen, te laat ofte weinig, hadden ook 
een rol gespeeld, waarschijnlijk is ook de aannemer hierop aangesproken door 
de opzichter. Hij schrijft niet over inkwartiering van militairen. Er is wel een 
schrijven van de gemeente aan bijna alle bewoners van de Streek over 
vergoeding voor inkwartiering, 3 5 cent per man per dag. Het aantal militairen 
betrof 15 man, gedurende 26 dagen. 
In het deel tussen Tolhuis en de Hoge Brug heeft de aanwezigheid van veel 
wortels en stobben in de bodem voor vertraging gezorgd, vooral in het 
oostelijke stuk van dit vak. 
Het aantal mensen op het project werd wekelijks in zijn verslag opgenomen. 
Dat aantal varieerde van 300 tot 600 mensen, met een piek van 700 mensen in 
augustus bij Burdaard. Totaal zijn er in de loop van het werk 1700 nieuwe 
kruiwagens aangevoerd. 
Het leeg malen en droog houden van de percelen gebeurde met windmolens 
en met handkracht bediende molens. Op perceel drie, bij Burdaard, is zelfs 
een door paarden aangedreven molen gebruikt. 
Het aantal gewerkte mandagen was over de hele periode ongeveer 18.000. De 
verdienste lag niet hoog, hoeveel vermeldt de opzichter niet, maar elders lag 
dit voor polderjongèns op ongeveer 40 cent per dag, of 12 cent per m3 indien 
aangenomen. Het aantal uren per dag was afhankelijk van het seizoen. 
Over de huisvesting schrijft de opzichter niet, maar hij meldt wel de aanvoer 
van hout voor keten en de verplaatsing van keten. Ook is er een keer sprake 
van aanvoer van stro en brandstof in juli, de brandstof is dus kennelijk voor 
het koken bedoeld. Aangenomen kan worden dat de mensen buiten het dorp 
in keten woonden, wat overeenkomt met berichten van elders. 
Het werk was bijna klaar eind december, toen de winter inviel. Alleen de 
dammen in het laatste vak, perceel drie, het stuk in het dorp, moesten nog 
worden geruimd na het vollopen van het vak. Dit was niet meer mogelijk, 
toen hebben ze dat beperkt tot het ruimen van de koppen zodat sleden in ieder 
geval ongehinderd over ijs konden passeren. 
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Latere onderhonds werkzaamheden 
De latere werken beperken zich tot onderhoudswerken van beschoeiingen en 
baggeren. Het baggeren gebeurt dan niet meer door droogzetting maar met 
baggermolens. De uitkomende bagger werd niet meer aan weerskanten van 
het water gedeponeerd, maar op daarvoor aangewezen terreinen, weilanden 
die dan enkele jaren buiten gebruik lagen, de "baggerbulten". O.a. het 
weiland tegenover het tolhuis was rond 1940 zo'n baggerbult 

AukeKingma 

De naam van het dorp is Burdaard 
Sedert 1999 is Burdaard de officiële naam. Het oude Birdaard is in het Fries 
"vertaald", daarbij is gekozen voor bovenstaande schrijfwijze. . 
De oude schrijfwijze dateert uit de tijd van Napoleon. Toen heeft het bewmd 
de namen van dorpen en steden laten standaardiseren en sedertdien was de 
naam eenduidig Birdaard. 
De eeuw voor deze standaardisering werd de naam niet altijd eenduidig 
gespeld. Kleine variaties zijn terug te vinden op kaarten en in geschreven 
teksten. De laatste letter was vaak een t of dt. De aa werd ook vaak ae. 

Voor ca 1700 zijn er grotere afwijkingen te vinden. Een eenvoudige 
vergelijking is mogelijk door gebruik te maken van de "Hoogtepunten van de 
Friese cartografie" van P.J. de Rijke. Hij heeft de oudste en belangrijkste 
kaarten van Friesland verzameld, zoals ze gemaakt zijn vanaf midden 
zestiende eeuw tot rond 1800, en deze uitgegeven in genoemd boekwerk. 
Niet elke kaart is in het verleden opnieuw getekend door de uitgevers. Het · 
gebeurde nog al eens dat een eerdere kaart iets gewijzigd of versierd, opnieuw 
werd uitgegeven. 
Wat de spelling van onze dorpsnaam betreft, de naam komt op de oudste 
kaart van Ortelius voor uit 1605, maar waarschijnlijk al ingetekend ca 1570, 
als Birdawert (zie het kaartgedeelte van de Ortelius-kaart hieronder). 
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Enkele navolgers hebben deze naam overgenomen op hun kaarten tot ca 1620 
en gespeld als Birdewert of Birdauwert. Een buurdorp heet op die kaarten 
Rawert (= Raard). 
Vanaf 1620 zijn er een aantal kaarten gemaakt waarop de naam geschreven 
wordt als Biddaert (Raard als Raerdt), zie de Winsemius-kaart hieronder. 
In 1665 verschijnt de Schotanus kaart, nu wordt Birdaard weer geschreven als 
Birdauwert (en Raard als Rauwert), andere uitgaven volgen met dezelfde 
naam. 
Hieronder is het betreffende stukje van de Schotanuskaart opgenomen~ 

In 1718 schreef Halma de naam van het dorp als Birdaard. En zo bleef het 
tot dat in de Franse tijd deze naam defmitief gestandaardiseerd werd. 

~ 

~ 
A-

Het oudste door mij gecopieerde stuk is een handgeschreven stuk bijgesloten 
als nr 4 van het proces van ds Wilman uit 1700. Het oorspronkelijke 
document, daterend uit 1511, is overgeschreven omstreeks 1700. Het 
vermeldt de naam Dirdavert (bijna zoals gespeld door Ortelius). 
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Het is overigens de vraag of de plaatsnaam is overgeschreven, zoals die er 
stond of later door iemand is toegevoegd. Het handschrift wijkt in ieder geval 
af van de schrijver van de tekst. 
De koptekst luidt: "Extract uit de aenbreng der floreen renthe van den Jaere 
1511". Een klein foutje hoorde er bij. Let bij het vergelijken van het hand
schrift op de a, e en d. 

Oudere teksten, niet op kaarten, maar in gerechtelijke of bestuurlijke stukken · 
staan mij niet ter beschikking, maar de heer Gildemacher is zo vriendelijk 
geweest daarvoor de database van de Fryske Akademy ter beschikking te 
stellen, waarin alle bekende spellingsvormen tot circa 1550 zijn opgenomen. 
De oudste benaming komt voor in een document van het klooster Fulda in 
Duitsland met de naam Breitenfurt in 944. In documenten, beschikbaar 
vanaf circa 1400, komt als oudste Friese naam voor een vorm van Berdawert. 
Vanaf circa 1540 komen de vormen voor van Berdaerdt, overigens in 
Nederlandse bronnen. Zie voor het totale· bestand van de Fryske Akademy 
onderstaande lijst van voor 1550. Daarbij staatdeL voor Latijnse bron, de F · 
voor Friese bron en deN voor Nederlandse bron: 
Breitenfurt L 944 Bedawerd[ ertille] F 
Berdawerd L 1409 Birdawert D 
Berdawerth F 1417 Berdaewerdt D 
Berdawird F 1417 Berdaerdt D 
Berdauwerth F 1418 Berdaerd D 
Birdauwert F 1421 Berdaerdt D 
Birdawerth F 1421 Berdaerd D 
Berdawerth F 1428 Berdaerdt D 
Berdawert F 1481 Berdaert D 
Berdauwert F 1502 Birdaert D 
Berdawerd[era tilla] F 1503 Bierdauwert D 
Bedauerd[er tille] F 1508 BirdauWiert D 
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1508 
1511 
1530 
1539 
1540 
1542 
1543 
1543 
1543 
1543 
1561 
1508? 

Naschrift: 
?e naam Bedauerter tillewijst erop dat er rond 1500 toch een brug(gelje) was 
1n Burdaard. Dat zou betekenen dat de brug van 1770 niet de eerste brug 
was, zoals tot nog toe altijd verondersteld is. In een volgende Furde hoop ik 
hier op terug te komen. 

Auke Kingma, april 2006 

·· Van Schwa/be tot Zwaluw 

Niet zo'n grote stap met het woordenboek in de hand, maar als het een familie 
betreft gaan er generaties overheen. 
De herkomst van de familie Schwalbe ligt in Duitsland. De eerste Schwalbe 
die zich in onze regio vestigde was Otto Schwalbe uit Rheine, Westfalen. Hij 
was houthandelaar en voer met grote houtvlotten de Ems af via Emden naar 
. Groningen en Friesland. Hij is verhuisd naar Leeuwarden en daar is hij in 
1576 overleden. Dit is allemaal uitgezocht door anderen en in een Genealogie 
op Internet te lezen. Zijn hele nageslacht, althans een groot deel daarvan is 
daarin vermeld. 
Omdat de familie die zich hier Swalue liet noemen, met Birdaard te maken 
had zullen we hier de nodige aandacht aan deze familie besteden en de relatie 
met het dorp aangeven. De stamboom op internet maakte het eenvoudiger en 
maakte veel duidelijk. We geven hier alleen verkort weer het gedeelte van de 
stamboom voorzover het personen betreft die iets met Burdaard te maken 
hadden. 

Overzicht van de generaties Swaluwe. 

De volgende generaties krijgen hierna de aandacht: 

1. Otto Schwalbe, overleden 1576. 

2. Otto Swalue, overleden 1613, oud ca 73 jaar. 

3. Otto Swalue, overleden na 1648, oud ca 70 jaar. 

4. Mencke Swalue, getrouwd met Sernardus Johannes Swalue, die 
overleed in 1681, oud ca 45 jaar. 

5. Bernarclus Swalue, overleden 1731, oud 64 jaar. 

6. Bernarclus Johannes Swalue, overleden 1751, oud 48 jaar. 

7. Sernardus Frederikus Swalue, overleden 1815, oud 77 jaar. 



Het beperkte aantal voornamen in de familie, driemaal Otto en viermaal 
Bernarclus maakte het erg verwarrend om bewoning en eigendom vast te 
stellen v~ twee panden in het dorp, de boerderij Mounewei 3 e~ het. vro.:gere 

· "Slot" op het Mounehiem. Met behulp van de stamboom werd dtt dmdehJk. 

De familie Swalue nader bekeken. 
1 Otto Schwalbe (de eerste), Leeuwarden, houthandelaar. 

2 

3 

Otto Swalue (de tweede), advocaat Hof van Friesland, secretaris Stad 
Leeuwarden. Hij was gepromoveerd, zeer waarschijnlijk in de rechten. In 
15 81 was hij door de Staten naar Hoorn gestuurd om op de Synode 
predikanten aan te trekken voor Friesland. 

Otto Swalue (de derde). Deze Otto was twee keer .. s~hepen van 
Leeuwarden van 1633 t/m 1636 en van 1651 t/m 1654. HlJ 1s ook stads
bouwmeester geweest van 1646 t/m 1649. Dit waren .gekozen functies 
steeds voor een periode van vier jaar. ·.. . 
Hij is de eerste die iets met Burdaard te maken ~ad. HlJ staat m het Ste~
cohier van 1640 vermeld als dr Otto Swàlue, etgenaar van de boerdenJ, 
nu Mounewei 3. Dit was oorspronkelijk een boerderij met 96 pondemaat 
land. Later is hier waarschijnlijk grond van verkocht, want rond 1800 
wordt vermeld dat er ca 50 pondemaat bij de boerderij hoort. Een volgen
de vermelding komt voor in het Documen~. behorende bij he~ Oct:?Y van 
de aanleg van de Trekweg uit 1646, waarbiJ Otto de .vergadermg btjwoont 
van eigenaren, die aan de trekweg aangrenzende eigendommen hebben .. 
Alle aanwezigen konden hier hun wensen naar voren brengen. Me~e 
namens anderen stelt Otto in deze vergadering, dat de aanleg akkoord 1s 
mits "Gerechtelycke Tauxatie als bij de Hove bevonden sal wor.den" zal 
plaats vinden. Ook zullen alle Gerechtigheden _(voorrechten) dte op de 
landen rusten en zoals ze ten tijde van de metingen nader aangewezen 
zullen worden, mede moeten worden getaxeerd (zie kopie). 
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Hij spreekt met kennis van zaken want ten tijde van deze vergadering is 
hij Bouwmeester van Leeuwarden en daarbij ook verantwoordelijk voor 
weg- en waterwerken. 
Het is zeer wel mogelijk dat Otto met de aanleg van de trekweg zijn kans 
zag een goed en welgelegen "Slot" te bouwen op eigen grond. Dit "Slot" 
komt pas veellater in de nog aanwezige documenten voor. 
De eigendom van de boerderij met gronden vervolgen we met de 
kinderen van Otto. 

4 De kinderen van Otto (voor zover bekend en vermeld in de Genealogie) 
zijn Beo, Albertus en Mencke. We beperken ons tot de dochter Mencke. 
Zij was geboren in 163 5 te Leeuwarden. Mencke trouwde met Bernarclus 
Swalue, stadsmedicus in Embden en daar geboren in 1635. Bernarclus (de 
eerste) is overleden voor 1681. Het is niet duidelijk of Mencke met een 
neef getrouwd was, maar dat is wel aannemelijk. 
Zij kregen zes kinderen, waarvan een aantal jong gestorven en niet ver
volgd is in de Genealogie. Op één na en dat is weer een Bernarclus 
Swalue. 
Mencke zal de boerderij en het mogelijke "Slot" uit de boedel van haar 
vader Otto geërfd of gekocht hebben, maar dit staat nergens expliciet 
vermeld. Het is alleen afte leiden uit het vervolg. 

5 Bernarclus Swalue (de tweede). Deze Bernarclus was advocaat Hof van 
Friesland. Hij trouwde met Hester Harmanus de Lespierre in 1693. 
Sernardus overleed in 1731. Zij kregen negen kinderen, waarvan twee 
worden vervolgd in de Genealogie, Bernarclus Johannes en Alexander 
Otto, geboren resp 1703 en 1715. 
In het Floreencahier van 1700 en van 1728 wordt als eigenaar van de 
boerderij genoemd dr Bernarclus Swalue. Dat moet dus Bernarclus (de 
tweede) zijn. De eerste was al overleden. 
Bij een grenskwestie tussen het dorp Birdaard en het dorp Rinsumageest 
procedeert in 1722 deze dr Bernarclus Swalue als gevolmachtigde van de 
diaeonen van Birdaerd (zie kopie volgende bladzijde). 

6 Bernarclus Johannes (de derde). Deze Bernarclus Johannes trouwde in 
1727 met Geertruidt van den Heuvel en hertrouwde in 1736 met Alida 
Binkes. Bernarclus Johannes was weer advocaat bij het Hofvan Friesland, 
vroedschap van Leeuwarden en assessor van het Krijgsgerecht 
Uit het eerste huwelijk komen drie kinderen voort en uit het tweede 
huwelijk vier kinderen. 
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In 173 8 wordt als eigenaar van de boerderij vermeld "de erven van 
Bernarclus Swalue", wie die erven zijn staat niet vermeld. 
In 1748, weer tien jaar later, zijn de eigenaren B.J. en A.O. Swalue, A.O. 
Swalue is broer Alexander Otto. De broer werd uitgekocht of overleed 
kort daarna. B.J. Swalue is Bernarclus Johannes. Hij overleed drie jaar 
daarna in 1751, de kinderen waren nog minderjarig en er werd een 
Curator aangesteld. Deze Curator was Heer doctor Ennius Y dema, die 
twee jaar later zal trouwen met de weduwe van Bernarclus Johannes, 
Alida Binkes. 
In 17 5 8 werd als eigenaar aangegeven "Y dema als Curator van de 
kinderen Swalue". 
In 17 59 en 17 61 kocht Y dema ook de twee woningen naast het "Slot". 
Deze woningen stonden op de plek van de smederij op Mounewei 14/15. 
In 1791 overleed Ennius en zijn weduwe Alida Binkers wordt daarna 
genoemd als eigenaar van deze woningen. In 1795 overleed zij en de 
erven van wijlen Burgemeester Swalue worden dan als eigenaar ge
noemd. Wie dat zijn wordt niet vermeld. 

7 Bernarclus Frederikus (de vierde). Vanaf 1768 staan in de Floreen
cobieren als eigenaar vermeld de drie kinderen uit het eerste huwelijk 
van Bernarclus Johannes (de derde) met hun initialen, de kinderen van 
Bernarclus Johannes zijn dan meerderjarig geworden. Dit zijn dan zeer 
waarschijnlijk Bernarclus Frederikus (de vierde), Alexandrina Johanna en 
Agneta Bernardus, geboren respectievelijk 1738, 1740 en 1742. 
Alexandrina overleed te Leeuwarden in 1814 en Bernarclus te 
Leeuwarden in 1815. Het ove~lijden van Agneta is niet bekend. 

Vanaf 1781 tot 1805 zijn ook de Reëelcohieren bewaard gebleven, hierin 
staan de eigenaren en bewoners vermeld van elk pand en niet alleen van 
de stemhebbende boerderijen. In deze cohieren werd opgenomen hoeveel 
belasting verschuldigd was voor elk pand, een onroerend goed belasting. 
De boerderij, Mounewei 3, is over die periode steeds eigendom van de 
erven. De woningen Mounewei 14/15 zijn eigendom van achtereenvol
gens Y dema tot 1791, zijn weduwe tot 1796, de erven Swalue tot voorbij 
1805. 
Voor het eerst blijkt duidelijk dat er nog een pand bestaat dat eigendom is 
van de erven Swalue, dit pand stond op de plek van Mouewei 16. Dit 
pand, tot nog toe steeds het "Slot" genoemd werd bewoond door Y dema 
tot zijn overlijden in 1791 en daarna door zijn weduwe Alida Binkers tot 
1795. Mogelijk woonde een van de dochters bij haar stiefouders in, tot 
voorbij 1805 woonde er nog steeds een A. Swalue. 
Hoewel er pas duidelijk sprake is van dit pand in 1781 is het zo goed als 
zeker dat het huis of "Slot" hier al veel langer stond. Hiervoor is 
gesuggereerd dat het al gebouwd werd ten tijde van de aanleg van de 
trekweg in 1646. 

I 

--- \iv'A.ARSCHUNLll'l<E SITL/ATIE 
l)E STREEk o.'\N'AH'SwEl~D ± \700 

De huurwaarde van de panden is respectievelijk f 425 voor de boerderij, 
f20 en f 15 voor beide huurwoningen en f 36 voor het "Slot". Het is 
opmerkelijk dat de huurwaarde van het "Slot" evenveel is als van beide 
huisjes samen. Ter vergelijking: de herberg deed f 30 en de bakkerij ook. 
Het tarief lijkt niet erg progressief. 
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Vanaf 1795 tot 1805 zijn 
ook nog de Specie
cobieren bewaard geble
ven. 
Hierin worden de 
hoofdbewoners vermeld 
van elk pand, meestal ook 
met voornaam, maar voor 
de Swalue's alleen de 
achtemaam met voorletter 
A, dat kan dus zowel 
Alexandrina zijn als 
Agneta. Wie van de twee 
dames hier echt gewoond 
heeft is niet bekend uit 
deze documenten. Uit 
andere documenten blijkt 
dat dit zeer waarschijnlijk 
Alexandrina Johanna was. 
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Na het overlijden van de 
kinderen Swalue werd het 
eigendom verkocht. De 
boerderij werd gekocht 
door Nicolaas Fockema, de huurwoningen werden verkocht (of 
gelegateerd) aan de Diaconie van de Hervormde Kerk van W answerd en 
het "Slot" werd gekocht door Reitze Bloembergen. 

Het "Slot" 
De verkoop van het "Slot" door de erfgenamen na het overlijden van alle 
kinderen is (nog) niet teruggevOnden. De koper werd Reitze Bloembergen uit 
Leeuwarden. 
In 1828 na het overlijden van het echtpaar Bloembergen werd het "Slot" 
geveild en de koper werd aannemer Randerna uit Sneek. Randerna kocht het 
voor de afbraak. Het pand werd uitgebreid beschreven voor de verkoop 
voordat het afgebroken werd. 
De omschrijving luidt als volgt: "de buitenplaats (met aangebouwde 
stelphuizinge ), bestaande uit een voorhuis met wit marmeren stenen, twee 
kasten, een behangene voorkamer, waarin een haardsteed met staande en 
liggende platen, een behangene kamer aan de tuin, een provisiekamer, een 
gang met uitlopend privé. 
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Voorts (de stelphuizinge?) een behangene kamer met een haardsteed met 
staande en liggende platen, een portaal en achterhuis met regenbak, een 
keuken met fornuis en watersteen, buithuis, een schuurtje, een wagenhuis en 
hooizolder, wijders een behangene voorkamer en een behangene dito, boven 
dezelve een zolder". 
Het interieur moest voor f 1 00 worden overgenomen, bestaande uit kleerkast 
en hoekbuffet in voorhuis, hoekbuffet in kamer, en tevens zonnewijzer en 
piëdestal in de tuin, en een tuinbeeld met piëdestal. 
Nu nog even de buitenkant: ''ten oosten een bloemtuin, voor hetzelve een 
plein en bleek, achter het huis een plaats met put, een waterpomp, een grote 
tuin, moestuin en bleekveld, voorts een bosje met slingerlanen". 
Voor zover bekend is er geen tekening van het "Slot" bewaard gebleven, 
anders dan de plattegrond van de Kadasterkaart uit 1832, nog getekend voor 
de sloop (bijgevoegd). 

Conclusie: 
De familie Swalue heeft meer dan 150 jaar en gedurende vijf geslachten een 
boerderij in eigendom gehad in Burdaard. Mogelijk heeft de eerste hier 
bekende Swalue, dr Otto, aan de nieuwe Trekweg rond 1650 op zijn terrein 
een groot huis gebouwd, een "Slot". Hij werkte in Leeuwarden en gebruikte 
het pand mogelijk als buitenhuis, evenals de Oldersma's en Bourboom een 
buitenhuis op het andere eind van het dorp hadden. 
De familie heeft haar bezit nooit verkocht en zal er goed gebruik van gemaakt 
hebben. 
Vooral het "Slot" moet een grote bekendheid hebben gehad in Burdaard. De 
naam Swalue zal nog lang op en rond het terrein hebben gehangen. 
Klaas Steenhuisen moet geweten hebben welk terrein hij gekocht had in 
1850, hij moet mensen gesproken hebben die geweten hebben van de familie 
Swalue en van een "Slot" dat gestaan heeft op zijn terrein. Oude Lykele 
Hellema, die op nummer 13 woonde van 1826 tot 1861, zal hem dit uitge
breid hebben kunnen vertellen. Het terrein waarop het molenaarshuis stond en 
nog staat is precies het terrein, waar vroeger het "Slot" gestaan heeft. 
De eerste molen, de Windlust, stond ook op dat terrein. Steenhuisen heeft na 
het afbranden van de Windlust het terrein vergroot naar het oosten en daarop 
een nieuwe molen laten bouwen en de naam gewijzigd in de "Zwaluw", zeer 
passend. 

Auke Kingma, maart 2006. 
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Ut de a/de doaze ... 

· Barst de reaksjes mar ris efkes op in rige sette. 
Romke Tadema ut Smilde lit us it neikommende witte: 
• Furde 6, boppeste foto op side 18: dit is heechstwarskinlik Lammert 

Nannes Kuipers, wenne doe Hoofdweg 42, de einwente fan it öfbrutsen 
Bakkersteeg-blok. 

• Furde 7, foto 2: dit wie net Halma mei syn dochter, mar Meindert 
Meinderts de Boer, 'kassier Boerenleenbank', mei syn frou Wytske 
Jilderda. It oare pear is neffens him Jeltje Reinders Hoekstra mei har doe 
noch ferloofde Rinse van der Wal ut Aldebiltsyl. 

• Furde 7, foto 3: dit binne maaglik Anna de Jong, troud mei Riemer 
Straatsma fan de öfbaarnde buorkerij Kerkbuurt, en de frou fan Lieuwe 
Meinderts de Vries fan 'Groot Hikkaard'(rjochts). 

• Furde 7, foto 7: Hendrike Willeros Belgraver (seldejurkje as op foto 9 yn 
Furde 8) en MarthaKrol (rjochts). 

Foar Auke Kingma syn frou wie foto 11 ut Furde 8 in ferrassing. It blykt dat 
sy (Riek Attema) dêr mei har heit Ids Arterna op stiet. Ids Arterna wie doe 
boer oan de Kelnersfeart efter de Wirdsterterp. De foto is warskynlik yn 
Wänswert makke. 

Op foto 8 ut Furde 8 stean neffens Martje Elgersma fan lofts nei rjochts Jan 
Hedzers Boersma ut Jislum, Tjeerd Eeltjes de Jong, Steenendamsterweg 25 
(no Kolkhuizerweg 1), Pieter Klases Reitsma doe Hoofdweg 58, Hessel 
Gerlofs Botma. 
Neffens Romke Tadema maat de lêste Lieuwe Meinderts Meindertsma zijn. 
Wa hat gelyk? It giet om tjauwer boeren; sitte se yn itselde bestjoer fan it ien 
as oare? Sjocht immen wêr 't de foto makke is? 
Op foto 8 ut Furde 8 stiet neffens Martje Elgersma Hendrike Willeros Belgra
ver en op foto 11 ut Furde 8 stiet Pieter Eeltjes Boersma,_foarhinne bakker op 
Iewal 51 mei syn pakesizzer Piet Ypes Elgersma. 

En dan noch in reaksje fan Wieger Jellema. De nammen by de tjauwer foto's 
fan de femylje Plantinga binne neffens him net goed. 

Mocht ien noch wat mear yufarmaasje ha, lit it us witte. 
Noch inkele nije foto's. Wa wit hakker persoanen op de foto's steane en op 
hakker plak de printsjes naam binne? 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

-Voorzitter 
(0182) 613 603 
kingma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 

joukedejong@chello.nl 

Leden: L. Dijkstra (Louw) 
A. Wester (Albert) 

Internet web site 
www .ald-burdaard.myweb.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van de Furde verzekerd zijn, wordt dan dona
teur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt 
€ 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Bordaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Bordaard 

Tiende uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
maart 2007 

Redactioneel 

De tiende Furde ligt voor u. Het heeft even 
geduurd, maar dat komt omdat de schrijver 
het zo druk had met het boek! En nu is het 
dan zover dat het boek kan worden aange
kondigd. 

Deze Furde staat voor het grootste deel in het 
teken van de brug. Tevens is een artikel op
genomen over de zuivelindustrie in het dorp 
en de gemeente Ferwerderadeel. 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u .uw donatie kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 
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Het Boek 

Het is zover dat het boek kan worden aangekondigd. Na heel veel uren 
· puzzelen en schrijven is het eind in zicht gekomen. De laatste teksten zijn zo 
goed als gereed. De inhoud van het boek ligt vast. Het zal bestaan uit de 
volgende hoofdstukken: 
1. Een inleiding met verantwoording, werkwijze, toelichting, gebruikte 

documenten en mogelijke fouten. 
2. Het ontstaan van het dorp met beschrijving Ee, de bruggen, de wegen, 

straatbeelden/ansichtkaarten, transport, hellingen, commercie, ambachten 
etc. 

3. Korte beschrijving van elk huis met langst wonenden en eigenaren. 
4. Tabellen met alle bewoners en alle eigenaren sedert circa 1700 tot heden, 

vermeld per huis en op volgorde van adres. 
5. Tabellen met een index van alle namen, met vermelding van adres. 

Er is nog niet besloten in welke vorm het boek zal worden uitgegeven. Gepro
beerd zal worden sponsors te vinden en van subsidies gebruik te maken om de 
prijs zo laag mogelijk te houden. Het boek wordt ten dele leesboek, maar is 
vooral ook een naslagwerk en een hulp voor een eigen familieonderzoek 
De lezers van de Furde zullen in hoofdstuk één een aantal bekende verhalen 
tegenkomen; er zitten ook nog genoeg andere niet eerder beschreven 
onderwerpen tussen om genoeglijke uren te beleven. 
Aan de keukentafel kunt u naslaan hoe het reilen en zeilen van eigen familie 
in het dorp is geweest. Bent u bedreven in het gebruik van de computer, dan 
kunt u via www.tresoar.nl een uitgebreider verhaal in elkaar zetten over uw 
eigen voorgeslacht. Het staat een ieder vrij om gebruik te maken van de 
inhoud van het boek, bij voorkeur met bronvermelding. Buiten genoemde 
website zijn er natuurlijk talloze sites te vinden ,die iets kunnen vertellen over 
een speciaal onderwerp, die een verdere invulling kunnen geven aan een 
eigen verhaal. De betrouwbaarheid is niet altijd even groot, controles zijn 
altijd wenselijk via andere bronnen of sites. . 
Een digitale toegankelijkheid van het boek wordt ook bewerkt, met daarm 
gegevens die in een boek onmogelijk kunnen worden meegenomen. Een 
systematische uitbreiding is mogelijk en in de toekomst door meerdere 
mensen bij te werken via een gecodeerde internetverbinding. 
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Bedauerter ti/Ie 

Met woorden als 'eerste' of 'oudste' of 'grootste' moet je altijd erg voor
zichtig zijn. Over de brug van Burdaard uit 1777 heb ik altijd gelezen en dus 
ook geschreven dat dit de oudste brug van Burdaard was. 
Bij mijn speurtocht naar de vroegere benamingen voor het dorp Burdaard 
stuurde de heer Gildemacher van de Fryske Akademy mij een overzicht uit 
het bestand, de "nammekundige delsettingsnammedatabase fan de Fryske 
Akademy". 
Daarin kwam ik de benamingen Bedawerdera tille uit 1503, Bedauerder tille 
uit 1508 en Bedawerder tille uit 1508 tegen. Het woord tille staat voor een 
kleine hoge meestal vaste brug met soms hoge opritten van opgebrachte 
grond (zie Skipperstaal van Gildemacher e.a., Lexicon van de Friese schip
perij). Dat betekent dat er omstreeks 1500 al een brug lag in Burdaard. 

Een eerdere onderzoeker van de gemeente Ferwerderadeel was Wieger Klases 
van der V een. Hij heeft een boek geschreven over de gemeente dat het 
heruitgeven waard is. Het boek is getiteld 'Uit de geschiedenis van de 
Grietenij Ferwerderadeel'. Uitgegeven in 1958. 
Van der Veen publiceerde ook veel in diverse kranten. In juni 1968 heeft hij 
een stuk geschreven in de Kollumer Courant over de geschiedenis van de 
Dokkumer Ee, vlak voor zijn overlijden. Hij nam daarin een Oorkonde op 
vermeld in het boek van Dr. P. Sipma, Oud-Friesche Oorkonden, deel 2, 
oorkonde nr 204. Daarin is melding gemaakt van het opmeten van de Ee in 
Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel, in het jaar 1508. Het geheellaat ik hier 
volgen, enigszins in gangbare taal: 

Anno 8 en 9 mei hebben wij, Jemme en Juw, Jan Jetzis meten laten met de 
lijn van Bedauerder tille af aan Bandertille daar Ferwerderadeel aan tot komt 
tot gracht in de Ee is de somma 93 9 roeden tot op de scheidinge van 
Holwerder zes en Ferwerderadeel. 
Anno 8 en 23 mei heb ik Jemm her Juwsme geschreven de lengte van de Ee: 
tussen Beenhuster tilleen Muncke tille142 roeden(= 535m) 
van Muncke tille tot Bedawerter tille 1066 roeden ( = 40 16m) 
van Bedauerter tilleen Greftera tille 613 roeden(= 2309m) 
van Greftera tilleen Bethlehemster maer 333 roeden(= 1254m) 
van Bethleheemstere maer tot Pettertille159 roeden(= 599m) 
van Pettertille tot Wynsertille 529 roeden(= 1993m) 
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van Wynsertille aan Medema dyep 287 roeden(= 1081m) 
van Medema dyep aan Mellinge tille 483 roeden(= 1819m) 
van Mellinge tille aan Fyowerhustera tille 252 roeden(= 949m) 

'van Fyowerhuster tille aan Tessertille 508 roeden(= 1914m) . 
Somma Ferwerderdeel 1954 roeden (schrijffoutje, moet zijn 2154 roeden)(= 
7240m) 
Somma Lewerderdee12218 roeden(= 8355m) 
Gecontroleerd door Heer van Burmania blijven er voor Ferwerderadeel 2154 
roeden en voor Leeuwarderadeel en "de stads jurisdictie" 2218 roeden. 
Commentaar van Van der Veen: Jemme Herjuwsma resideerde op 
Herjuwsma State te Ferwerd. Van der Veen noemt nog dat Medema dyep 
Miedumer diep is en dat Fyowerhustera tille bij de latere boerderij Vierhuis 
moet liggen. 
De andere tilles benoemt hij niet, waarschijnlijk was hij daar minder zeker 
van of is er niet meer aan toe gekomen, hij overleed vlak na deze publicatie. 

Deze opgave geeft aanleiding tot nadere bestudering. Alle afstanden zijn 
gemeten in Lewerder roeden. Een Leeuwarder roede was 3,767 meter. Later 
is in Friesland overgegaan op de z.g. Koningsroede (is gelijk aan de in 
Holland gebruikelijke Rijnlandse Roede) en die was 3,91 meter. 
Er is sprake van een groot aantal tilles. De gemeten afstanden komen 
enigszins overeen met de afstanden tussen de opvaarten. Alleen op de plaats 
van de Berdauerter tille is geen opvaart. 
Aannemende dat de plaats van de Wanswertervaart bij Tergracht nog 
dezelfde is moet de Berdauerter Tille op 2309 meter daarvandaan liggen. Dat 
is ongeveer de afstand die vandaag gemeten wordt tussen de beide bruggen. 
Op deze plek in Burdaard was beslist geen opvaart en de bedoelde tille moet 
dan ook over de Ee gelegen hebben in 1508. De vergelijking van de afstanden 
tussen de andere tilles is helaas moeilijker, de genoemde tilles hebben nu 
andere benamingen of bestaan helemaal niet meer. Er zijn verschillen van 
honderden meters tussen mogelijk wel bekende plaatsen. 
Op de oudste kaarten is al sprake van de Hoge Brug of de Klaarkampsterbrug, 
gelegen in de weg (klei- of puinweg) van Perwerd naar Rinsumageest. Maar 
is dat in 1508 de Beenbuster tille? Vlakbij aan de noordkant lag de zathe 
Binnerthuis, halverwege tussen de Holwerdervaart en de Hoge Brug, daar is 
geen opvaart. Lag de Beenbuster tille misschien ook over de Ee. 
Het is de vraag waar de genoemde punten: Bandertille, Muncketille, 
Beenhustertille en de niet genoemde Hoge Brug precies lagen. 
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De hele meting had tot doel om tot een kostenverdeling te komen van het 
baggerwerk .tussen Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel. De oostgrens was 
dus van belang, alsmede die van Ferwerderadeel met de zg Holwerder zes. 
Waar lagen die grenzen in 1508? 
De conclusie dat de Bedawerter tille over de Ee lag is denk ik wel juist. Of 
die op precies dezelfde plek lag als nu de dorpsbrug is niet helemaal 
eenduidig, maar wel zeer waarschijnlijk. 
De meting is van 1508. Er was toen nog geen sprake van een trekweg. 
Mogelijk was er wel gelegenheid of toestemming om over de aangrenzende 
weilanden de schepen te trekken. 
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De zuivelindustrie in het dorp en de gemeente 
Ferwerderadeel 

In Furde nummer 4 is geschreven over de oprichting van de Coöperatieve 
Zuivelfabriek in Burdaard in het jaar 1897. Hoe het in de gemeente was 
gegaan voordat het zover kwam in Burdaard heeft Wieger van der Veen 
beschreven in zijn 'Uit de Geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel'. 
De eerste zuivelfabrieken in Friesland kwamen in 1882/1883. De eerste 
coöperatieve fabriek in Friesland was gebouwd in Warga in 1886. 
In Ferwerderadeel werd de eerste vergadering gehouden in Marrum, in 1891. 
De bouw van de fabriek werd datzelfde jaar nog aanbesteed en gegund voor 
f 14.860. Een paar jaar later moest er al een uitbreiding komen. De fabriek 
werd gebouwd op een plek aan de Reerenweg en de Marrumervaart De 
fabriek is opgeheven in 1979. 
In 1892 werd een vergadering in Birdaard gehouden. Men wilde een fabriek 
voor 1500 koeien; op deze eerste vergadering werden er 450 aangemeld. Er 
werd een commissie ingesteld. De leden waren Wiltje Gerbens de Jong, 
WillemUlbes Noordenbos te Bartlehiem en Jan Janzes Talsma te Wanswerd. 
De plannen werden gewijzigd, in plaats van één fabriek werden het er 
uiteindelijk twee. 
In Bartlehiem werd een coöperatieve vereniging opgericht, die in 1893 de 
bouw van een stoomzuivelfabriek met vier arbeiderswoningen gunde aan· M. 
Schotanus te Boxurn voor f 30.380. De fabriek werd in bedrijf genomen in 
1894, capaciteit 8 pk en twee ketels. De fabriek is opgeheven in 1956. 
In Birdaard kwam het pas in 1897 tot de oprichting van een voorlopig 
bestuur, voorzitter werd Pieter Jans Meindertsma van Eestein te Tergracht en 
de leden waren Pieter Pieters Boelstra te Wanswerd, Sjirk Dirks Offringa te 
Janum, Jelle Abes Reitsma te Smidshuis en Jan Piers Reitsma te Genum. De 
bouw van de fabriek met directeurswoning werd gegund aan de aannemers 
Oerben Reinders van Wieren te Janurn en Oense Jacobs Plantinga te Wans
werd aan de Streek voor f32.980. 
De fabriek is opgeheven in 1965. De gebouwen zijn volledig afgebroken en 
op het terrein staan nu nieuwbouwwoningen. 
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Onderstaand een fotoserie van de gebouwen in bovengenoemde dorpen. 

de zuivelfabriek te Marrum, circa 1910 

de zuivelfabriek te Bartlehiem na de sluiting 

de zuivelfabriek te Burdaard, circa 1905 



De doorvaartbreedte van de brug uit 1853 

In een eerdere uitgave van de Furde, nummer 6, is geschreven over de brug in 
het dorp, die in het jaar 1853 werd gebouwd. Een opmerkelijk gegeven was 
de breedte van de doorvaartopening, die werd vastgesteld op 7,20 meter. Dat 
was meer dan voorheen en de nieuwe eis kan worden gezien als zeer groot. 
Schepen van deze afmetingen voeren niet op het binnenwater. 

Waarom dan toch een dergelijke grote doorvaart? 
De reden van deze grote doorvaartopening lag in het feit dat er in die tijd 
sprake was van het maken van een dam naar Ameland. De verwachting van 
de Hoofd Ingenieur van Provinciale Waterstaat was dat veel vissersboten niet 
meer over het wad konden en dan een binnendoor route zouden nemen door 
de Ee. De vissersboten die op het wad voeren waren breder en hadden geen 
grote diepgang. Er kwam in die tijd een instructie om alle bruggen in de Ee 
op een breedte te brengen van 7,20 meter. 

In dit verband is het interessant hoe het met die dam werkelijk gegaan is. Via 
een contact met mevrouw Wikaart van het Biesbosch Museum kreeg ik hier
over een bericht, verschenen in een familieblad van de familie Van Oord uit 
Werkendam. De familie Van Oord is een bagger en rijshoutwerkers familie. 
Eén van de familieleden, Govert, wordt in dit blad beschreven. 

Het volgende is een verkorte weergave van dat bericht. 

Govert van Oord had in 1872 een half jaar gewerkt aan de dam naar 
Ameland. Na de oorlog van 1870 tussen Duitsland en Frankrijk was er grote 
behoefte aan akkerland ontstaan. Voor de afsluiting van de Zuiderzee stond er 
weinig stroming op de Waddenzee, er was een grotere slibafzetting. 
Rond 1850, de periode van onze brug, werd een plan gelanceerd om een dam 
aan te leggen. Er waren geïnteresseerde financiers. In 1860 werd een 
Concessie tot landaanwinning verstrekt aan de 'N.V. Maatschappij tot 
Landaanwinning op de Friesche Wadden". In 1871 werd er een aanbesteding 
gehouden, laagste inschrijver was Klaas Visser uit Werkendam. Later is hij 
aan dit werk failliet gegaan. De dam bestond alleen uit rijshout met staken 
vastgezet en verzwaard met stortsteen. De hoogte was een halve meter 
beneden Hoog Water, een stenig glibberig paadje van 60 cm breed. De post 
mocht er gebruik van maken, maar waarschijnlijk ging hij liever met een 
boo1je. 
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De dam was vlot gemaakt, mede door de zachte winter met weinig stormen 
van 1871-1872. 

De dam kwam klaar in 1872, maar hield het niet lang. Er was veel 
reparatiewerk nodig en in 1881 werd de genadeklap gegeven. Er werden door 
een storm zulke gaten in geslagen, dat men er in 't vervolg van afzag de dam 
te repareren. 

Het landhoofd aan de Friese wal is nu de veerdam bij Holwerd, die in 
1954/1955 werd aangelegd door Jac. G. van Oord en Zn. 
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Ut de a/de doaze ... 

Even terug naar Furde nummer 6 

Aanvulling van Sieds Tiesma, Canada: 
• de man bij de brug is Lammert Nannes Kuipers (evenals eerdere reacties). 
• de linker man naast Geertsma (pag 19) is waarschijnlijk Sieds Willems 

Kingma, broer van Hendrik Willems Kingma, omke van Sieds Hendriks 
Kingma. Sieds W. K. heeft gewoond van 1938 tot 1940 op Hoofdweg 68 
(westkant), naast Gorrelt van der Werk. Ik betwijfel het, Sieds W.K. was 
geboren in 1913, de man op de foto is ouder dan 25 jaar lijkt mij (foto is 
van 1938), hoewel... 

• de man naast de deur, rechtsboven op pag 19 zou Jan Siebes de Boer 
kunnen zijn, die woonde aan de Jislumerdyk nummer 5. 

Naar Furde nummer 9 

Volgens Wieger Jellema 
• Foto nummer 13 Het echtpaar is Riemer Ymes Dijkstra (geboren 1906) 

en Renske de Jong (geboren 1908), met zoontje Yme (geboren 1933) ze 
woonden van 1932 tot 1940 op Bewal nr 29. Riemer was timmerman. en 
werd later aannemer in Reitsum, vanaf 1943. Links staat broer Klaas 
Ymes Dijkstra (geboren 1901), arbeider Concordia en inwonend bij zijn 
ouders in fabriekswoningen. Ze staan voor de schuurdeuren van de 
timmerschuur van Wiebe Cuperus. 

• Foto nummer 14 Pieter Rinses Poortinga, woonde van 1920 tot 1944 op 
Wanswerterdyk nr 4. 

• Foto nummer 15 (voor de muziek uit, in 1938): van links naar rechts: 
Oense Taekes Kingma, voorzitter schoolbestuur CNS, beurtvaartbedrijf, 
woonde toen Mounewei nummer 5; Tjeerd Dirks Mellema, vaandel
drager, petroleumventer, woonde Bewal 35, Cornelis van der Kouwe, 
Hoofd der School CNS, van 1929 tot 1956, woonde Ds. R.H. Kuipers
straat 14 en Arend Westra, onderwijzer CNS van 1936 tot 1945. 
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Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van de Furde verzekerd zijn, wordt dan dona
teur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt 
€ 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 
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Stichting 'ALD BUROAARD 
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DRIE EEUWEN BURDAARD 

De elfde uitgave van de Stichting Ald Bur
daard staat in z'n geheel in het teken van het 
boek "Drie eeuwen Burdaard". 

In dezE? Furde is alvast een willekeurig aantal 
demo-pagina's uit het boek opgenomen. Zo 
krijgt u alvast een voorproefje! 
Verder wordt uiteraard vermeld lnoe u in het 
bezit kunt komen van dit prachtige boekwerk. 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw donatie kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Het Boek 

. Het uit te geven boek zal ongeveer vijfhonderd pagina's tellen. • 
Het geeft ongeveer zesduizend namen van bewoners met 
index. 
De beschreven periode beslaat driehonderd jaar. 

De prijs van het boek hangt af van het aantal inschrijvingen. 
Met behulp van sponsoren hopen we een zeer gunstige prijs 
mogelijk te maken en op ongeveer 25 euro uit te komen, dit 
exclusief verzendkosten. 

Maak daarom ook familie en vrienden attent op het boek. 

Veel mensen buiten het dorp zijn mogelijk ook geïnteresseerd in 
hun geboortehuis. 

Wilt u ook één of meerdere exemplaren van het boek? 
Neem dan contact op met één van de bestuursleden. 

Jouke de Jong 

Op de volgende pagina's vindt u een aantal willekeurig gekozen 
pagina's uit het boek. 
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Hoofdstuk 2 Het dorp 

2-1 De naam 
Sedert 1999 is de officiële naam Burdaard. Het oude Birdaard is in het Fries 
"vertaald", daarbij is gekozen voor bovenstaande schrijfwijze. 
De oude schrijfwijze dateert uit de tijd van Napoleon. Toen heeft het bewind de. 
namen van dorpen en steden laten standaardiseren en sedertdien was de naam 
eenduidig Birdaard. 
De eeuw voor deze standaardisering werd de naam niet altijd eenduidig gespeld. 
Kleine variaties zijn terug te vinden op kaarten en in geschreven teksten. De laatste 
letter was vaak een t of dt. De aa werd ook vaak ae. 
Voor ca 1700 zijn er grotere afwijkingen te vinden. Een eenvoudige vergelijking is 
mogelijk door gebruik te maken van de "Hoogtepunten van de Friese cartografie" 
van P.J. de Rijke. Hij heeft de oudste en belangrijkste kaarten van Friesland 
verzameld, zoals ze gemaakt zijn vanaf midden zestiende eeuw tot rond 1800, en 
deze uitgegeven in genoemd boekwerk. 
Niet elke kaart is in het verleden opnieuw getekend door de uitgevers. Het gebeurde 
nog al eens dat een eerdere kaart iets gewijzigd of versierd, opnieuw werd 
uitgegeven. 
Wat de spelling van onze dorpsnaam betreft, de naam komt op de oudste kaart van 
Ortelius voor uit 1605, maar waarschijnlijk al ingetekend ca 1570, als Birdawert (zie 
het van de Ortelius-kaart hi<>rnn•rl<>••' 

Enkele navolgers hebben deze naam overgenomen op hun kaarten tot ca 1620 en 
gespeld als Birdewert of Birdauwert. Een buurdorp heet op die kaarten 
Rawert (= Raard). 
Vanaf 1620 zijn er een aantal kaarten gemaakt waarop de naam geschreven wordt 
als Biddaert (Raard als Raerdt}, zie de Winsemius-kaart hieronder. 



2-3-4 De Trekweg. 
De aanleg van de trekweg ging iets sneller in zijn werk. Het initiati.~f werd genomen 
door de stad Harlingen in 1640, om met verdecte schepen den reiJsende man van de 
ene stadt aen de ander over te brengen', d.w.z. van Harlingen naar Leeuwarden. De 
stad Leeuwarden ging snel akkoord. De Staten van Friesland gin~.e~ een jaar.later 
ook akkoord. De nodige gronden moesten worden aangekocht. VIJf Jaar later, 1n 
oktober 1645, volgde de aanbesteding en in de daaropvolgende z~mer kon de 
trekweg in gebruik worden genomen. De aanleg duurde nog geen Jaar! . 
Omdat dit de eerste trekweg was in Friesland moesten ook nog eens de nod1ge 
trekschuiten worden gebouwd; twaalf schuiten op diverse werven. Ook werden er 
paarden aangekocht en stallingen gebouwd. 
Maar Dokkum kon nog sneller. Men zag daar plotseling een groot voordeel zitten in 
een trekweg van Leeuwarden naar Dokkum en een afvaardiging bezocht daarom de 
Raad van Leeuwarden. Leeuwarden vond dat Dokkum eerst maar eens met 
Groningen moest praten over het doortrekken van. de verbinding naar die stad. Maar 
Dokkum wachtte dàar niet op en begon in november 1646 met het aanleggen van 
een trekweg naar Leeuwarden en alweer binnen een jaar was die klaar! 
De toestemming tot doortrekken naar Groningen ging in fasen en duurde iets langer, 
maar tien jaar later was ook dat traject voltooid. 
Het is altijd verbazingwekkend hoe snel de werken in het verleden werden 
uitgevoerd. Zonder moderne hulpwerktuigen, alleen met schop en kruiwagen. 
Grote aantallen mensen moesten worden ingezet. Mensen moesten worden 
aangetrokken, huisvesting moestworden geregeld, bevoorra~ing, transport ~oor 
aan- en afvoer, bouwmaterialen als puin, hout, aarde, enz .. D1t waren gigantische 
operaties. 
De breedte van de trekweg was drie roeden (à 3,91m) of bijna 12 m. Waar dat 
gemeten werd is niet bekend, maar mogelijk. op waterhoogt~. Naast de .weg kwam 
een ringsloot voor de afwatering en begrenzing van de aanliggende weilanden. In de 
weg, over opvaarten en sloten, moesten bruggen of tillen worden aangelegd en in de 
dorpen en buurten beschoeiingen. 

2-4-3 De mastgatbrug, 1823 
In het tekeningenarchief van Provinciale Waterstaat duikt een tekening op van een 
merkwaardige brug in Burdaard, een z.g. mastgatbrug. In het verleden zijn er in 
Nederland een paar bruggen van dit type gebouwd in Haarlem, Alkmaar en 
Dordrecht. De bedoeling was, dat een zeilboot of trekschip de mast niet hoefde te 
strijken voor de (vaste) brug. In sommige gevallen was het mastgat alleen een open 
spleet, in andere was het een gemakkelijk te lichten luik. Deze brug in Burdaard had 
een breder gat, afgedekt door een zogenaamde val, te zwaar om met de hand te 
lichten en dus werd er een soort lier bedacht. Op een scheepshelling werd vaak iets 
soortgelijks gebruikt: een staander met een horizontale vaste rol, waar een kabel 
omheen werd gewonden, en een groot horizontaal wiel met spaken om de staander 
te draaien. Dit werd een kaapstander genoemd. Ook op schepen werden ze gebruikt 
om het anker te lichten. Bij deze brug was het gunstiger om het wiel verticaal te 
zetten, zodat het goed bedienbaar was vanaf het vaste gedeelte en niet in de weg 
stond. 
De tekening laat het vrije ruimteprofiel zien voor een schip. Een schip van deze 
afmetingen, breed ongeveer zes meter, was overigens nog niet op de 
binnenwateren te vinden. De bedoeling was om zoiets als maximale doorvaart aan 
te geven. 
Wanneer deze brug gebouwd is, ter vervanging van de oude ophaalbrug, is niet 
bekend. Mogelijk rond 1800. De tekening is in hetjaar 1823 gemaakt. 

Op de tekening zijn bijna onleesbaar aantekeningen gemaakt voor de reparatie van 
landhoofden en pijlers. Een aantal palen was beschadigd en moest worden 
vervangen. In de tekst staat een notitie over de hoogte van de brug boven het 
'tegenwoordige water (24 july 1823)'. De gemeten hoogte op het zuiderwatergebint, 
waar het balansgebint op rust, is 1, 77 meter. Op het eerste noorderwatergebint, 
waar de val op rust, werd 2,18 meter gemeten. Was de brug aan de zuidkant 
verzakt? 
De breedte tussen de middelste pijlers, de doorvaartopening, is 6,56 meter. De 
totale breedte op de waterlijn is 15,24 meter. 

2-4-4 De ophaalbrug uit 1854 
In 1853 moest de brug helemaal worden vervangen en worden voorzien van stenen 
landhoofden. De Provincie (en mogelijk ook de eigenaar, toen de familie Boersmal 
Jansma) had kennelijk genoeg van alle reparaties aan de houten landhoofden. 
Tegelijk met een grote slatting van de Ee moest er een goede nieuwe brug komen. 
De Provincie hield afzonderlijk een aanbesteding van de brug. 
Het origineel van bestek en tekening en het Protocol van Aanbest~ding is bewaard 
in het Ryksarchyf Fryslän (nu Tresoar). De aanbesteding werd gehouden op 3 juni 



2-5-4 De Steenendamsterweg 
2-5-4-1 Als zandweg 
Op de oudste kaarten is weinig te zien van de wegen in het gebied waar Burdaard in 
lag. Alle vervoer ging over het water. Er zijn alleen wandelpaden of kerkenpaden en 
een aantal karrenpaden om bij de weilanden te komen. 
Eén zo'n karrenpad is de Steenendamsterweg. Op de oudste tekening van dit pad 
staat, dat het een 'Wech of Laen' is. Deze tekening, hierbij gevoegd, is gemaakt in 
1637 van de bezittingen van Jonker Ruurd van Juckema. De links getekende 
boerderij is de afgebrande boerderij, in dit boek genoemd Kerkbuurt 6oud. De 
overeenkomst tussen het pad op deze tekening en dat op de tweehonderd jaar later 
gemaakte tekening van het kadaster, ook hieronder afgebeeld, is frappant. 
Het pad liep ruim vijfhonderd meter buiten het dorp dood in het weiland van 
Juckema. Het pad volgde een iets hogere zandrug op de rand van de oostelijke, 
lager gelegen weilanden en liep waarschijnlijk dood in de vroeger drassige 
hooilanden, ter hoogte van Steenendamsterweg 12. 

Kaarten van Halma uit 1718 laten zien dat het weggetje toen verder liep, tot aan 
waar nu het huis Steenendamsterweg 21 staat. Het hield daar plotseling op. Het 
gebied ten oosten van het weggetje werd het Westmerveld genoemd, later ook wel 
het Geestmerveld. 

2-6 Straatbeelden in ansichtkaarten 
De oudste ansichtkaarten van Birdaard dateren van 1903. Vanaf die tijd worden er 
regelmatig kaarten uitgegeven door fotograven en/of drukkers. Die kaarten werden 
vaak verkocht in de lokale winkels. Ze zijn door bewoners, logees of passanten 
gekocht en vaak verzonden naar familie of vrienden. Ze duiken overal in het land op 
en worden door verzamelaars gekocht. Eén van die verzamelaars is de in Burdaard 
wonende Wieger Jellema. Hij heeft, evenals enkele anderen, zijn collectie 
beschikbaar gesteld. Dit maakte het mogelijk om van de vroegere situatie praktisch 

· een aaneengesloten beeld te maken van het dorp uit de periode 1900 tot 1940. 
Uit een aantal gegevens is af te leiden in welk jaar ongeveer de foto's zijn gemaakt. 
De afwezigheid van elektriciteitspalen, het nog aanwezig zijn van afgebroken 
panden, van nieuw gebouwde woningen, van lindebomen en van beschoeiingen, 
e.d. Maar uit namen en stempels met datum op de adreskant is dit soms ook 
mogelijk. 
De benamingen die de fotograven of uitgevers hebben gebruikt op de ansichtkaarten 
zijn van horen zeggen. Ze gebruikten benamingen die niet officieel waren 
vastgesteld, maar door de buurtbewoners werden gebruikt. Soms worden zelfs heel 
verkeerde namen gebruikt. De gebruikte namen zijn soms een aanwijzing dat ze in 
dezelfde periode zijn uitgegeven, zoals de serie met de aanduiding 'Groete uit 
Birdaard', van 1913. 

Hoofdweg 

Hoofdweg oost, vanaf de viersprong. De naam 'achterbuurt' betekende achter de 
buren, maar is zo nooit gangbaar geweest. De foto is genomen tussen 1921 en 
1924. Gestempeld 1924. 



Hoofdweg oost, hier Straatweg genoemd. De voorbouw van nummer 8 is gewijzigd 
en er is een boom gerooid. De foto is gemaakt tussen 1924 en 1928. Ongestempeld. 

Hoofdweg oost. De foto is gemaakt tussen 1915 en 1918. Er zijn elektriciteitspelen 
maar er is nog geen Dokkumerstraatweg. De heg van de pastorie loopt nog door 
naar de brug. De nieuwe woning Kerkbuurt 2 is gebouwd in)918. Gestempeld 1921. 

Ds. R.H. Kuipersstraat 

Ds. R.H. Kuipersstraat oost. De foto is gemaakt in 1903. Gestempeld 1908. 

Ds. R.H. Kuipersstraat oost. De foto is gemaakt in 1913. Het huis rechts is 
afgebroken in 1928. Gestempeld in 1914. 



2-7-3 De busonderneming van de ladema's · .. 
De busonderneming van dc;l Tadema's is een voortzetting van de voermandenj. Het 
personenvervoer was in het verleden mogelijk via de trekschuiten over water. Te~.en 
de tijd dat de wegen verhard werden, midden n~gentien?e eeuw, werd het ~o~elijk 
meer gebruik te maken van paard en wagen, of 1ets deft1ge.r met paard en njtUig. 
Er ontstonden bedrijfjes, die het personenvervoer te land g1ngen verzorgen. Het 
beroep voerman ontstond. 
In 1904 vestigde Pieter Cornelis Tadema zich aan het Hellingpad, nummer~· als 
voerman. De Tadema's waren geen vreemden in Birdaard, Pieter kwam weliswaar 
uit Dokkum, maar was geboren in Birdaard. Zijn vader was hier bakker geweest en 
zijn grootvader was daarvoor al bakker geweest in Wanswerd ... 
In 1910 kon hij het pas gebouwde pand Eewal 39 kopen van Zijn neef Aant A~berts 
Kingma. Hun moeders waren zusters, Antje en ~ornelia Straatsm~, geb~ren 1n 
Reitsum. Het pand had een hooiberg en koestalling achter de wonmg. D1e werden 
later verbouwd en uitgebreid tot een garage voor de taxi's en de bussen. 
De Tadema's zijn· begonnen met de aanschaf van een taxi, één van de eerste a.ut~'s 
in Burdaard met kentekennummer B 3843, uitgegeven in 1919/1920. Elke prov1nc1e 
kreeg een l~tter voor het volgnummer. De letter B stond voor Friesland. 
Een tweede kentekennummer B 5120 werd in 1922 afgegeven aan de Tadema's. 

Op onderstaande foto staat de eerste bus, die door de Tadema's ~erd aangeschaft. 
Het lijkt er op dat de nieuwe bus hier wordt afgehaald door Cornelis (Kees) Tadema, 
rechts op de foto. 

2-9 Kooplieden, veehandelaren, slagers 
Het is algemeen bekend dat Burdaard vroeger een dorp van veehandelaren en 
slagers was. Er zijn een aantal publicaties geweest die hierover berichten. 
Wie deze mensen waren, waar ze woonden en in welke periode ze aktief waren 
staat in het hierna volgende overzicht. Er zijn nog al wat nakomelingen van hen in 
Burdaard en omgeving blijven wonen. Sommige huidige dorpsbewoners hebben dan 
ook bekende voorouders, tot aan het begin van dit boek, omstreeks 1700, toe. 
Het oudst bekende en betrouwbare overzicht van de beroepen van alle bewoners 
van het dorp is terug te vinden in het z.g. Quotisatiecahier uit 1749. Toen moest ten 
behoeve van een extra te heffen belasting iedere hoofdbewoner zijn beroep 
opgeven en ook uit hoeveel personen het huishouden bestond, ingedeeld naar 
boven de twaalf jaar en onder de twaalf jaar. Deze gegevens waren de basis voor 
het bepalen van de hoogte van de belasting. In het cahier is ook het bedrag van de 
opgelegde belasting opgenomen. 
Een vergelijking met de directe omgeving, Wanswerd en Jislum is ook te maken. Het 
blijkt dat er in dat jaar in Wanswerd, inclusief de niet meer dan vijf huizen aan de 
Streek, slechts één slager te vinden is op totaal eenenvijftig hoofdbewoners, en in 
Jislum geeneen op de zeventien. Het aantal boeren in Birdaard is elf op de zestig, in 
Wanswerd zeventien op de eenenvijftig en in Jislum negen op de zeventien. 
In dit eerste volledige overzicht uit 1749 van de beroepen der bewoners valt op, dat 
er in Birdaard veertien slagers/kooplieden waren, inclusief twee meelhandelaren, op 
in totaal zestig hoofdbewoners. Een aantal van meer dan twintig procent. Dat aantal 
was er toen niet zomaar ineens. Er moeten zeker al gedurende veellangere tijd 
kooplieden en slagers hebben gewoond, maar dat is praktisch niet meer na te gaan. 
Tien gaven zich op als zijnde slager. Waren ze echt slager of waren ze koopman of 
een combinatie van beide? In de latere, goed gedocumenteerde, periode van 1800 
tot 1900 blijkt, dat eenzelfde persoon zich zowel slager als koopman noemde. In een 
aantal families ging dit beroep vaak over van vader op zoon. Het blijkt ook dat de 
huwelijkskandidaten vooral gezocht werden in dezelfde kring. 
Uit de hoogte van de opgelegde belasting in 17 49 is min of meer af te leiden wie van 
de slagers zelfstandig was of wie er knecht was. 
De vier slagers die mogelijk zelfstandig waren zijn Pytter Haayes, Dirk Pytters, 
Gosse Aedes en Bauke Pytters. 
Pytter Haayes was slechts kort woonachtig in Birdaard en stond ingeschreven op 
Eewal47oud3. Dirk Pytters zou een paar jaar later het grote huis Hellingpad 2/4 
kopen. De familie zou later als familienaam Heilinga aannemen. Gosse Aedes had 
zich in 1730 als slager gevestigd in Birdaard en woonde in 1749 op Eewal35oud2. 
De familie zou zich later Kingma noemen. Bauke Pytters woonde op Hellingpad 12. 
De families die later het beroep koopman hebben op gegeven, zijn voor een deel al 
afkomstig uit de periode rond 1750. 
In de periode 1820 tot 1940 worden zowel in de bevolkingsregisters als in de 
overlijdensaktes de beroepen vrij volledig genoemd. Elk overlijden werd aangegeven 
door twee buren, met opgave van onder meer de leeftijd en het beroep van de 
aangevers. Uit deze documenten is af te leiden dat het aantal kooplieden/ slagers 
van 1825 tot 1850 ongeveer zestien bedroeg, waarna het afnam tot tien in 1870 en 
vier in 1900. 



c) Het 'Slot' 
Een document over de verkoop van het 'Slot' door de 
erfgenamen na het overlijden van alle kinderen is 
(nog) niet gevonden. De koper werd Reitze 
Bloembergen uit Leeuwarden. 
Na het overlijden van het echtpaar Bloembergen in 
1828 werd het 'Slot' geveild en de koper werd 
aannemer Randerna uit Sneek. Randerna kocht het 
voor de afbraak. Het pand werd uitgebreid 
beschreven voor de verkoop 

·"ri" ·.;til 

De omschrijving luidt als volgt: 'de buitenplaats (met 
aangebouwde stelphuizinge), bestaande uit een 
voorhuis met wit marmeren stenen, twee kasten, een 
behangene voorkamer, waarin een haardsteed met 
staande en liggende platen, een behangene kamer 
aan de tuin, een provisiekamer, een gang met uitlopend privé. Voorts (de 
stelphuizinge?) een behangene kamer met een haardsteed met staande en liggende 
platen, een portaal en achterhuis met regenbak, een keuken met fornuis en 
watersteen, buithuis, een schuurtje, een wagenhuis en hooizolder, wijders een 
behangene voorkamer en een behangene dito, boven dezelve een zolder'. 
Het interieur moest voor f 100 worden overgenomen, bestaande uit kleerkast en 
hoekbuffet in voorhuis, hoekbuffet in kamer, en tevens zonnewijzer en piëdestal in 
de tuin, en een tuinbeeld met piëdestal. 
Nu nog even de buitenkant: 'ten oosten een bloemtuin, voor hetzelve een plein en 
bleek, achter het huis een plaats met put, een waterpomp, een grote tuin, moestuin 
en bleekveld, voorts een bosje met slingerlanen'. 
Voor zover bekend is er geen tekening van het 'Slot' bewaard gebleven, anders dan 
de plattegrond van de Kadasterkaart uit 1832, nog getekend voor de sloop (zie 
hierboven). 

Conclusie: 
De familie Swalue heeft meer dan honderdvijftig jaar en gedurende vijf geslachten 
een boerderij in eigendom gehad in Burdaard. Mogelijk heeft de eerste hier bekende 
Swalue, dr Otto, aan de nieuwe Trekweg rond 1650 op zijn terrein een groot huis 
gebouwd, een slot. Hij werkte in Leeuwarden en gebruikte het pand mogelijk als 
buitenhuis, evenals Beurboom een buitenhuis had op het andere eind van het dorp. 
De familie heeft haar bezit nooit verkocht en zal er goed gebruik van gemaakt 
hebben. 
Vooral het 'Slot moet een grote bekendheid hebben gehad in Burdaard. De naam 
Swalue zal nog lang op en rond het terrein hebben gehangen. 
Klaas Steenhuisen moet geweten hebben welk terrein hij gekocht had in 1850, hij 
moet mensen gesproken hebben die geweten hebben van de familie Swalue en van 
een 'slot' dat gestaan heeft op zijn terrein. Oude Lykele Hellema, die op nr 13 
woonde van 1826 tot 1861, zal hem dit uitgebreid hebben kunnen vertellen. Het 
terrein waarop het molenaarshuis stond en nog staat is precies het terrein, waar 
vroeger het 'Slot' gestaan heeft. 
De eerste molen, De Windlust, stond ook op dat terrein. Steenhuisen heeft na het 
afbranden van De Windlust hetterrein vergroot naar het oosten en daarop een 
nieuwe molen laten bouwen. Hij heeft de naam van de molen gewijzigd in De 
Zwaluw. Zeer passend! 

Ds. R.H. Kuipersstraat 15/16 
De strook grond langs de trekweg 
behoorde toe aan de eigenaren van 
nu~mer 12, lange tijd het meest westelijke 
hUls van de Streek. De laatste eigenaar 
van dit stuk weiland was Sipke Wybrens 
Jansma, die het perceel in delen verkocht 
als bouwterrein. De eerste koper was 
Riemer Taekes Boersma, van Eewal 1. 
Riemer stopte als herbergier/bakker op zijn 
veertigste, werd koopman, en bouwde op 
deze plek in 1852 een huis met schuur. De 
dochter van Riemer trouwde met de oudste 
zoon van Sipké. Zij bleven wonen op Eewal 
1.Riemer trok met zijn vrouw Sytske Wouda 
in het nieuwe huis, waar ze gewoond 
hebben tot 187 4. Riem er verkocht toen het 
pand aan de christelijk gereformeerde 

gemeente, die de achterste helft van het 
huis, gebruikt als schuur, afbrak en hier 
een nieuwe schoolliet bouwen, van 7 m 
breed en 12 m lang. In 1882 werd er een 
stuk van 6 m lang bijgebouwd, van twee 
naar drie lokalen. Na twintig jaar werd de 
school weer te klein en moest er een nieuw 
gebouw komen. Het huis werd in die 
periode bijna de hele tijd bewoond door het 
hoofd van de school, meester Willem 
Belgraver. Het pand werd verkocht en de 
school werd afgebroken. Het huis werd gekocht door Tjitske Rienks Spriensma 
w_?duwe van Yp~ Symens van der Woude en daarna van Sjuck Dirks Offringa. ' 
TJitske met_haar Jongste dochter Tjitske Offringa heeft hier gewoond tot 1947. Ze 
o~erleden tien dagen na elkaar. Hierna werd het pand in tweeen gedeeld. Haar zoon 
R1enk Ypes van ~er Woude, boer op de Reamskûtel, kocht het pand en verhuurde 
het als twee womngen. Zelf heeftRienk met zijn vrouw Johanna Maria Hania hier 
ook nog een aantal jaren gewoond. 
In 1970 kocht Klaas Hellinga, geboerd hebbende op Tolhuis 1, het pand. 
De langst wonende bewoner aan deze kant was Klaas Hellinga, die ook eigenaar 
was van het hele pand. 

Ds. R.H. Kuipersstraat 17 
Gebouwd in 1865 door Riemer Boersma 
voor zijn zoon Johannes. In 1874, toen de 
school er naast werd gebouwd, verhuisde 
Riemervan nummer 16 naar nummer 17. 
Hij heeft hier gewoond tot zijn dood. 
Schoonzoon Wybren Sipkes Jansma, toen 
boer te Sybrandahuis, kocht het pand uit 
de boedel. Zijn weduwe Froukje Boersma 
heeft er later nog tien jaar gewoond tot 



Eewal31 

Dit perceel is in 1768 bebouwd door Pytter Hendriks, schoenmaker. Het huis is 
herbouwd in 1914. Nu is het herbouwd tot supermarkt. 
Met het bouwen van een huis door een schoenmaker, werd dit het derde huis op dit 
rijtje waar in dezelfde periode een schoenmakerij was gevestigd (nummers 27 en 
33). 
In 1844 kocht Lieuwe Thomas Kingma, veekoopman, het pand. Hij heeft er ruim 
twintig jaar gewoond en verhuisde toen naar Eewal 5. Aansluitend heeft zijn zoon 
Freerk, ook veekoopman en getrouwd met Taetske Gerbens Poortinga, hier 
gewoond tot 1895. Ze kregen hier zes kinderen, waarvan vier zeer jong overleden. 
In 1875, direct na het verleggen van de puinweg had Freerk er een schuur 
bijgebouwd, schuin achter zijn huis, de latere werkplaats van Cuperus. 
Het pand is geheel verbouwd in 1889, waarbij zwager Anne Gerbens Poortinga, 
getrouwd met Sjoukje Lieuwes Kingma, eigenaar werd. De fraaie gevel met boogjes 
boven de ramen komt op veel oude fotos voor. 
In 1910 kocht Gerrit Aukes Spijksma, koopman in groenten het pand en vestigde er 
een groentengrossierderij. Gerrit was getrouwd met Ybelije de Vries. Ze hadden al 
zes zoons en een dochter toen ze hier kwamen wonen. Hun zoon Jacob nam in 
1929 het bedrijf over en in 1943 hun zoon Auke. Auke was in 1913 vertrokken naar 
Noord Amerika, maar kwam terug na een valpartij. Hij trouwde in 1924 met Baukje 
Steen. Ze verhuisden in 1943 van de Wänswerterdyk 24 naar de Eewal. In 1953 
overleed Auke en zijn zoon Jan, getrouwd met Griet Tjeerds Mellema kwam hier 
toen wonen. Als laatste Spijksma heeft Gerrit Lieuwes Spijksma nog tot 1975 hier 
gewoond. Na vijfenzestig jaar Spijksma's groenten werd het pand met de mooie 
voorgevel verkocht en afgebroken. 
Er kwam in 1980 een supermarkt voor in de plaats, de Sparsuper van Jentsja en 
Marijke de Jong. 

Eewal33 

Hoofdweg 136a 
Bewoners: de familie Auke Peenstra (rechts). 

Hoofdweg 136b 
Bewoners: Jouke de Jong en Wopkje Sytsema (midden). 

Hoofdweg 136c 
Bewoners: Erik P.P. Wijthoffen Wendel Schenk (links). 

Hoofdweg 136d 
Bewoners: de familie M. Schouten (rechts) 

Hoofdweg 138 . 
Bewoners: de familie Haye Talsma en Vogeltje Zoodsma (midden). 

Hoofdweg 138a 
Bewoners: de familie J. Kalsbeek en Bonnie Spijksma (links). 

Hoofdweg 138b 
Bewoners: de familie Pieter Reitsma en Wiebrig de Boer (rechts). 

Hoofdweg 138c 
Bewoners: de familie Siernon R. Poortinga en Sjoukje Tacoma (links). 



Hellingpad 2 
eigenar~en 
1925-1926 Jitse Jans van der Meulen 
1926 -1937 Gaffe van Huizen 
1937- 1943 Harke Jelles Reitsma 
1943- 1947 Sipke Postma 
1947-1975 AantVisser 
1975 - Jacoba Eelkje Visser 
bewoners 
1926 - 1937 Gaffe van Huizen 
1937 - 1943 Harke Jelles Reitsma 
1943 - 1947 Sipke Postma 
1947-1954 Tamme Ju~en Knapper 
1954-1959 Jan Veldhuis 
1959-1962 Harmen Veldhuis 
1962 - 2003 -vakantiehuisje-
2003 ->2005 A~en Pieters Dljkstra 

Hellingpad 2oud1 
eigenaren 
17 44 - 1755 Eelse Luitjens 
1756-1776 Dirk Pytters 
1776-1788 wed. Dirk Pytters 
1788 - 1800 Albert Pytters 
1800-1839 Nammen Klazes Hoekstra 
1839-1881 erven. Nammen Klazes Hoekstra 
1881 - 1924 Algemeen Burgelijk Armbestuur 
1924-1925 Jitse Jans van der Meulen 
bewoners 
17 44 - 1755 Eelse Luitjens 
1756- 1776 Dirk Pytters 
1776- 1788 wed. Dirk Pytters 
1788- 1800 Albert Pytters 
1800-1839 Nammen Klazes Hoekstra 
1839-1848 -onbekend-
1848 -1857 Douwe Dirks Heliinga 
1857- 1861 -onbekend-
1861 -1876 Douwe Dirks Heliinga 
1876-1878 wed. Douwe Dirks Heliinga 
1878 -1888 Roei! Popkas Vrieserna 
1888-1891 Jan Johannes Smits 
1892 - 1923 Renze Annes Poortinga 
1923-1924 Symen Rinsas Poortinga 

Hellingpad 2oud2 
eigenaren 
1859-1860 -als Hellingpad 2-
bewoners 
1859-1860 Johan Hendrik Muller 
1860 - 1865 Fokeitje Heliinga 
1866-1872 Jan Rinsas Poortinga 
1872- 1875 -onbekend-
1875 -1911 wed. Jan Freerks Broersma 
1911 -1919 wed. Steven Gossas Boersma 

Hellingpad 2oud3 
eigenaren 
1819 - 1825 Meindert Geerts Hamstra 
1825-1833 Yme Aukes Spijksma 
bewoners 
1795 - 1799 wed. Eelke Wytses 
1799 - 1805 Jitse Eelkes 
1805- 1820 Rinse Cornelis 

1820-1827 Yme Aukes Spijksma 
1828 - 1834 Sikke Tjeerds Obma 
1834- 1840 Meiske Jans Boersma 
1840 - 1848 -onbewoond-
1848- 1854 Lieuwe Aukes Spijksma 
1854 - 1859 Joehum Adams Koopmans 
1859 - 1869 wed. Joehum Adams Koopmans 
1869-1871 Jacob Edses van derWerf 
1871 -?1875 wed. Jacob Edses van der Werf 
?1875- 1883 wed. Ever! Haayes van der Werk 
1884 - 1888 Gosse Pieters van der Veen 
1888-1898 Lammert Nannes Kuipers 
1899-1916 wed. Jense Eeltjes Terpstra 

Hellingpad 2oud4 
bewoners 
?1875- 1895 wed. Jacob Edses van der Werf 
1895-1915 Daniel Handriks Veening 

Hellingpad 4 
eigenaren 
1925-1926 Jitse Jans van der Meulen 
1926-1941 Klaas van derVelde 
1941 - 1958 Sjieuwe Snoek 
1958 - 1979 Tietje van der Weide 
1979- 1982 Tjeerd van der Bij. 
1982- 1991 Anna Richt Heleen Ytsma 
1991 -1996 Peter Pieters Ytsma 
1996 - 2000 Peter Folkertsma 
bewoners 
1926-1944 Sytse van derVelde 
1944 - 1958 wed. Sytse van der Velde 
1958 - 1962 Tietje van der Weide 
1962- 1963 Andries Hoeksma 
1963- 1972 Anne Vooistra 
1972- 1978 wed. Anne Vooistra 
1979- 1982 Tjeerd van der Bij. 
1982-1991 Henri F. Trui 
1991 -1996 Peter Pieters Ytsma 
1996- 2000 Peter Folkertsma 
2000 ->2005 Albert Visser 

Hellingpad 4oud1 
eigenaren 
1744-1755 Eelse Luitjens 
1756 - 1768 Dirk Pytters 
1768- 1770 wed. Lieuwe Jans 
1770- 1794 erven. Lieuwe Jans 
1794 - 1797 Anne Jans 
1797 - 1803 Pytter Andries 
1804-1817 Harmen Symens Bakker 
1817-1853 wed. Harmen Symens Bakker 
1853- 1875 Pieter Folkerts Rinsma 
1875-1877 Willem Paulus Kingma 
1877 - 1896 Tjipke Edzes van der Werf 
1896-1906 wed. Tjipke Edzes van der Werf 
1906-1921 Jakob Kornelis Plantinga 
1921 -1925 Hendrik Jitses van der Meulen 
bewoners 
1746-1754 Rinse Rinsas 
1754- 1757 Ytje Folkerts Saapma 
1758- 1768 Pytter Handriks 
1768 - 1770 wed. Li~uwe Jans 

Hoekstra 
Anita Jans Hoekstra 

bew. 2005 - >2005 Wênswerterdyk 3 
Anne Feitses Hoekstra 

bew. 1991 - 1998 Wänswerterdyk 28 
Arjen Jans Hoekstra . 

bew. ?1995- >2005 Obermanstrjitte 4 
Arjen Reinders Hoekstra 
eig. 1932 - 1970 Ds. R. H. Kuipersstraat 7 
eig. 1951 - 1954 Ds. R.H. Kwpersstraat 17 
bew. 1925 - 1943 Wänswerterdyk 14 
bew. 1943 - 1950 Ds. R.H. Kuipersstraat 7 
bew. 1951 - 1970 Ds. R.H. Kuipersstraat7 

wed. A~en Reinders Hoekstra 
eig. 1970 - 1980 Ds. R.H. Kuipersstraat 7 
bew. 1970 - 1980 Ds. R.H. Kuipersstraat7 

Arjen Reinders Hoekstra 
bew. 1975 - 1979 Obermanstrjitte 1 
bew. 1979 - >2005 Obermanstrjitte 6 

Cornslis Gaeles Hoekstra 
eig. 1914 - 1918 Hoofdweg 62oud 

Feitse Hoekstra 
eig. 1957 - 1987 Wänswerterdyk 28 
bew. 1941 - 1948 Eewal 33oud 3 
bew. 1948 - 1956 Hellingpad 10 
bew. 1956 - 1962 Wänswerterdyk 28 
bew. 1962 - 1963 Wänswerterdyk 24 
bew. 1963 - 1987 Wänswerterdyk 28 

wed. Feitse Hoekstra 
eig. 1987 - 1991 Wänswerterdyk 28 
bew. 1987 - 1991 Wänswerterdyk 28 

Fokke Reinders Hoekstra 
eig. 1956 " 1983 Ds. R.H. Kuipersstraat4 
bew. 1937 - 1943 Wänswerterdyk 25oud 
bew. 1943 - 1956 Wänswerterdyk 16 
bew. 1956 - 1983 Ds. R.H. Kuipersstraat4 
bew. 1983 - 1989 Obermanstrjitte 11 

wed. Fokke Reinders Hoekstra 
bew. 1989 - >2005 Obermanstrjitte 11 

Germen Hoekstra 
bew. 1990 - 1994 De Wellen 5 
bew. 1994 - 1996 Jislumerdyk 2 

Gerrit Jacobs Hoekstra 
bew. i984 - 1985 Doniast~itte 4 
bew. 1992 - 1992 Obermanstrjitte 43 
bew. 1992 - 1993 Obermanstrjitte 47 

Grietjè Hoekstra ~ 
eig. 1966 - 1968 Eewal 9 
bew. 1966 - 1968 Eewal 9 

J. Hoekstra 
bew.?2000 - ?2003 Obermanstrjitte 45 

Jacob Hoekstra 
bew. 1962 - 1969 Beurboomweg 30oud 
bew. 1969 - 1972 Beurboomweg 28oud 
bew. 1972 - 1975 Wytsmastraat 24 
bew. 1975 - 1978 Obermanstrjitte 9 
bew. 1978 - 1984 Doniast~itte 4 
bew. 1984 - 1986 Schoolstraat 22 

Jacob Sybrens Hoekstra 
eig. 1908 - 1955 Eewal47oud3 
eig. 1908 - 1966 Eewal 9 
bew. 1898 - 1908 Eewal47oud3 
bew. 1908 - 1966 Eewal 9 

Jacob Ytsens Hoekstra 
· eig. 1842 - 1889 Mounewei 11 

bew. 1842 - 1889 Mounewei 11 
wed. Jacob Ytsens Hoekstra 

eig. 1889 - 1898 Mounewei 11 
bew. 1889 - 1898 Mounewei 11 

Jan Arjens Hoekstra 
bew. 1967 - >2005 Schoolstraat 2a 

Jan Henks Hoekstra 
bew. 1977 - 2005 Wytsmastraat 24 
bew. 2005 - >2005 Wytsmastraat 3 

Jan Jans Hoekstra 
eig. 1995 - >2005 Steenendamsterweg 4C 
bew. 1995 - >2005 Steenendamsterweg 4C 

Jeen Hoekstra 
bew. 1938 - 1939 Eewal51 

Jelte Pieters Hoekstra 
eig. 1925 - 1964 Steenendamsterweg 8 
bew. 1925 - 1964 Steenendamsterweg 8 

Jitze Sybrens Hoekstra 
bew. 1905 - 1907 Brugweg 3 
bew. 1908 - 1921 Beurboomweg 16 
bew. 1921 - 1950 Beurboomweg 37oud 

wed. Jitze Sybrens Hoekstra 
bew. 1950 - 1957 Beurboomweg 37oud 

Joukje Bakker Hoekstra 
bew. 1984 - 1986 Doniastrjitte 1 

Klaas Hoekstra 
bew. 1985 - 1986 Doniastrjitte 20 
bew. 1997 - >2005 De Wellen 10 

Meile Hoekstra 
bew. 1899 - 1909 Eewal47oud4 

Meindert Reinders Hoekstra 
eig. 1984 - >2005 Eewal11 
bew. 1984 - >2005 Eewal 11 

Nammen Klazes Hoekstra 
eig. 1800 - 1839 Hellingpad 2oud1 
eig. 1800 - 1839 Hellingpad 2oud1 
bew. 1800 - 1839 Hellingpad 2oud1 

erven Nammen Klazes Hoekstra 
eig. 1839 - 1881 Hellingpad 2oud1 

Oege Hoekstra 
bew. 2002 - >2005 Tergracht 1 

Pieter Germens Hoekstra 
bew. 1992 - 1993 Jislumerdyk 2 

Pieter Jacobs Hoekstra 
bew. 1995 - >2005 Doniastrjitte 1 

Pieter Wybes Hoekstra 
eig. 1885 - 1941 Steenendamsterweg 6 
eig. 1917 - 1925 Eewal25 
bew. 1878 - 1887 Eewal 29 
bew. 1888 - 1941 Steenendamsterweg 6 

Reinder Arjens Hoekstra 
eig. 1960 - >2005 Mounewei 5 
bew. 1951 1955 Smidsreed 6 (W 98B) 
bew. 1955 - 1957 Beurboomweg 12aoud 
bew. 1957 - 1960 Beurboomweg 12oud 
bew. 1960 - >2005 Mounewei 5 

Reinder Arjens Hoekstra 
eig. 1899 - 1920 Ds. R.H. Kuipersstraat7 
bew. 1899 - 1920 Ds. R.H. Kuipersstraat 7 

wed. Reinder Arjens Hoekstra 
eig. 1920 - 1932 Ds. R.H. Kuipersstraat7 
bew. 1920 - 1932 Ds. R.H. Kuipersstraat 7 

Reinder Arjens Hoekstra 
bew. ?1994 -? >2005 Obermanstrjitte 31 





Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

-V oorzitter 
(0182) 613 603 
kingma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 

joukedejong@chello.nl 

Internet web site 
www.aldburdaard.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van de Furde verzekerd zijn, wordt dan dona
teur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt 
€ 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Twaalfde uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
november 2007 

In het vorige nummer is uitgebreid aandacht 
besteed aan het boek "Drie eeuwen Burdaard". 
Als u dit leest, heeft de uitreiking van het boek 
al plaatsgevonden. Het eerste exemplaar is uitge
reikt aan de burgemeester van de gemeente Fer
werderadiel, mr. W. van den Berg. 
Mocht u nog geen exemplaar van het boek heb
ben besteld, neem dan snel contact op met één 
van de bestuursleden. De verkoopprijs is € 27,
exclusief verzendkosten ten bedrage van € 8,-. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u 
uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar 
de namen van bestuursleden bij wie u altijd terecht 
kunt met uw vragen. 

In dit nummer laten we niet meer alleen Auke 
Kingma aan het woord. Er is een artikel ingestuurd 
door Jacob van der Laan, geboren in Burdaard. 
Ook Jan Diebrink heeft een interessant artikel bij
gedragen. Wieger Jellema doet een beroep op uw 
(en ook zijn eigen) geheugen met het fotojournaaL 
Ook voor deze keer weer veel leesplezier toe
gewenst! 



Opschudding in het dorp 

Het gebeurde in het jaar 1732, intussen 275 jaar geleden. Drie mannen waren 
· onrechtmatig aan het vissen, ze werden betrapt door een assistent van de 
houtvester, die kennelijk de visrechten had of moest bewaken. De assistent 
was alleen en kon weinig uitrichten tegen drie mannen, maar een paar dagen 
later haalde hij toch zijn gram met alle gevolgen van dien. Hieronder volgt 
eerst het stuk opgemaakt door het gerecht over wat er gebeurde. Het stuk is 
een weergave van de belangrijkste feiten aan de hand van een verhoor van de 
getuigen. Het is letterlijk overgenomen in de toenmalige schrijftaal, de 
spreektaal was natuurlijk Fries. Het is een andere taal dan die wij gewend 
zijn, maar is toch wel leesbaar (enkele niet goed te lezen woorden zijn met 
een vraagteken aangegeven). 
De drie vissers zijn Paulus Gosses, Pytter Thomas en Pytter Hayes. 
De drie assistenten van de Houtvester zijn Jan Johannes Prins, Folkert Pytters 
en Keimpe Ypes. 

Lyklama de gevangenen te examineren 
Actum den 20e May 1732. Hr Sloterdijck. 

Artikelen examinatoir voor de Proc. Gen. des er Landschappen. Klager 
Keimpe Ypes geboortig van Hardegarijp gevangen en beklaagde om daarop 
door Com. 'n of de Rade gezet te worden. 

1 De klager stelle waar te wesen dat de gevangene een adsistent is van de 
Heer Houtvester. 
2 Dat een van des gevangenens confraters met name Jan Johannes Prins op 
Sondag den 4 May 1732 is geweest tot Birdaard 
3 Dat dese Jan Johannes Prins des avonds ongeveer om tien uyr omtrent 't 
huys van de wed Oldersma dadelijk drie personen in de trekvaart heeft 
gevonden, besig sijnde met de totabel te vissen. 
4 Dat onder dese drie onder anderen was enen Paulus Gosses. 
5 Dat dese Jan Prins dese drie vissers, vermits het nog in de verboden tijd 
was, in de brinken(?) heeft geslagen. 
6 Dat de gevangenen beneffens sijn twee confraters namentlijk Jan Prins en 
Folkerf Pyters op vridag den 9 May 1732 sijn gekomen tot Birdaard 
7 Dat de gevangen cum soc doen 't schipje van Paulus Gosses hebben 
opgesogt. 
8 En 't selve gevonden hebbende in de trekvaart tot Birdaard aan de wal 
hebben vast gebonden. 

9 Dat de gevangenen cum soc sig doen in 't huys, alwaar 't schip voor de wäl 
leide, hebben begeven. 
10 En aldaar sig neder hebben ges et, en sterke drank gedroncken. 
11 Dat onderdien Antje Rinses Huysvrouw van bovengemelde Paulus Gosses 
bij haar schip is gekomen. 
12 En haar in 't bovengemelde schip heeft vervoegd 
13 Dat sij Antje doen daar mede de weg na Doekurn is gevaren. 
14 Dat de gevangene cum soc dese Antje met het schip siende voort varen, sig 
uyt 't huys hebben begeven. 
15 En haar in 't schip van den dorpsrechter hebben vervoegd 
16 Dat de gevangene cum soc doen dese Antje sijn nagevaren. 
17 In voornemen om dese Antje te mishandelen. 
18 Dat des gevangenens medemacker Jan Prins selfs sig niet heeft 
ontsien, als sij dese Antje met 't schip vervolgden, te seggen 'sij sa/ 
bruijen hebben, soo veel als schijt. 
19 Dat Ytske Pyters Huysvrouw van Jarig Pyters mr Schuytmaker tot 
Birdaard dese Jan Prins horende seggen, daarop aan Jan Prins, mannen dat 
moet gij niet doen, dat sijn saken van een seer quade gevolge. 
20 Dat Antje doen de vaart na Jislum is opgevaren. 
21 Dat de gevangene cum soc eindelijk dese Antje hebben achterhaald 
22 Dat de gevangene cum soc doen jammerlijk dese Antje met de stuck (?) 
hebben geslagen, geschopt en gestoten. 
23 Dat de gevangene seljs uiteindelijk sijn houwer heeft getrocken. 
24 En daarmede dese Antje een houw in 't hooft heeft gegeven. 
25 En sodanig dat Antje jammerlijk 't bloed bij 't hooft neerliep. 
26 Dat de gevangen cum soc doen met dese Antje na Birdaard sijn gevaren. 
27 Dat Antje signadien (?)na Leuwarden heeft begeven dat si} Antje doen 
door een chirurgijn is gevisiteerd 
28 En bevonden op 't hooft een wonde te hebben van wel drie vingeren breed 
lang, 
29 met ontblotinge van 't beckenal (?). 
30 Hebbende boven dien veel blauwe pleeken aan haar lichaam. 
31 Dat dese Antje nadien(?) enige tijd 't bed heeft moeten hebben. 
32 En bij visitatie van een medicus en chirurgijn is geoordeelt niet buiten 
gevaar te sijn. 
33 Dog eindelijk weder is hersteld 

Wie waren deze mensen en wat weten ze te vertellen. 
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Het begin van de affaire wordt het best beschreven door Pommerol, 38 jaar en 
van 1730 tot 1734 predikant in Birdaard. Hij is de avond van zondag 4 mei 
1732 op bezoek bij de weduwe Oldersma, wonende op wat later de Bour-

. boomstate werd genoemd. Petrus Bourboom kwam hier pas in 1739 wonen. 
Het huis was vast gebouwd aan de boerderij, die afzonderlijk verhuurd werd. 
In de avond van die zondag om tien uur, dus al donker, kwam Jan Prins langs. 
Hij was assistent van de Houtvester en kennelijk op inspectietocht, hij zag dat 
daar drie mannen bezig waren om te gaan vissen met elk een totabel (een 
soort groot schepnet). Jan Prins sprak de vissers aan en zegt hun dat de drie 
schepen met de netten verbeurd verklaard worden. Wilt u mijn wettige 
opdracht lezen dan zal ik u die tonen. Daarop is Jan Prins naar het dorp terug 
gegaan en ook de vissers gingen naar huis. 
Bedacht moet worden dat het huis van Oldersma toen nog een eind buiten het 
dorp lag. Tussen het laatste huis aan de Bewal en Oldersma's huis stond nog 
één huisje, direct ten oosten van Oldersma, ongeveer waar nu Hoofdweg 66 
staat. In dit huisje woonde toen waarschijnlijk Paulus Gosses één van de 
vissers, zie de schets van de toenmalige situatie. 
De vrijdag daarna is Jan Prins terug gekomen met twee helpers, Folkert 
Pytters en Keimpe Ypes. Ze eisten bij Paulus zijn schip op, maar die weigerde 
te zeggen waar het was. Zijn vrouw Antje zei dat, als ze het schip wilden 
hebben, ze het zelf maar moesten gaan zoeken. Dat hebben ze dan ook 
gedaan, ze hebben het bootje gevonden en in het dorp aan de wal gelegd, voor 
de deur van Pytter Hayes. Daar zijn de heren naar binnen gegaan en hebben 
daar volgens dominee een zoopje genomen. Pytter Hayes was waarschijnlijk 
pas verhuisd naar Eewal23oud2, een huis dat vroeger stond voor het huidige 
Eewal23. Eén getuige, Anne Aedes, noemt dat het coopmansschaps huis. Een 
andere getuige, Trijntje Thomas, noemt Pytter Hayes een coopman. Jaren 
later geeft hij zelf op slagter te zijn. 
Trijntje Thomas zag dat Antje Rinses in het schip dat voor de wal lag, ging en 
hiermee de trekvaart uit voer, richting Dockum. Even daarna zag ze drie 
mannen het huis verlaten en naar het schip van de dorpsrechter lopen, die op 
Hellingpad I 0 woonde. .!ts'urnerwlart 

Ze namen het schip mee en gingen daarmee Antje achtema varen. Opmer~ 
keiijk is dat de dorpsrechter of zijn vrouw het toe stond en niet mee ging. Ook 
moet worden bedacht dat de brug er nog niet lag en de heren wel een boot 
moesten nemen om bij haar te komen. 
Even verderop bij d~ helling van Jarig Pytters riep Jan Prins dat ze Antje er 
stevig van langs zullen geven zodat ze het in de broek doet. De vrouw van de 
hellingbaas, Jetske Pytters, hoorde dit en waarschuwde de heren nog dat ze 
dat niet moesten doen, dat het slechte gevolgen zou hebben. Ze trokken zich 
daar niets van aan en gingen door achter Antje aan, Antje voer in tussen onder 
het bruggetje in de trekvaart door de Jislumervaart in, maar ze kan niet tegen 
de mannen op. Ze legde nog aan en liep het land in. Het arme mens werd 
gepakt, gestompt en geslagen. Het liep zelfs zo hoog op d~t één van de 
mannen, volgens getuige Sike Tewis, dienstmaagd bij dominee Pommerol, 
met een houwer of blote degen in de hand, er verscheidene keren op los sloeg. 
Op het lawaai van de mannen, die door het dolle heen waren, en een om hulp 
schreeuwende Antje kwamen bewoners af. De mannen werden zich dat 
bewust en hielden op. Ondertussen liep het bloed van Antje's gezicht. 
Ze zagen zich genoodzaakt naar het dorp terug te varen met Antje. Antje 
werd toen naar Leeuwarden gebracht (twee uur varen), en door een chirurgijn 
behandeld. Ze bleek een diepe hoofdwond te hebben en veel blauwe plekken. 
Ze moest een tijdje het bed houden, maar is gelukkig hersteld. 

Zinloos geweld drie eeuwen geleden? Waren de drie mannen onder invloed? 
Antje werd goed verzorgd in het ziekenhuis (of gasthuis?) in Leeuwarden. 
Het geeft ons enig inzicht in de leefwijze van toen. 

Hieronder volgen nog de getuigen met wat van hun bekend is, sommigen 
hebben ongetwijfeld nog nazaten in het dorp of elders. 

De gehoorde getuigen zijn: 
Tjerk Mients, timmerman te Birdaard, 47 jaar, woont na 1739 op Eewal45. 
Pytter Wybes, coopman te Wanswerd aan Birdaard, oud 38 jaar. 
Mient Tjerks,timmermansgesel te Birdaard, 17 jaar. 
Anne Aedes, smidsgesel, 26 jaar, woont waarschijnlijk bij zijn broer Gosse 
Aedes op Bewal 21 oud 1. 
Tjepke Jans, te Birdaard, 32 jaar, was toen waarschijnlijk boer op Mounewei 
3, waar zijn grootvader boer was geweest en later Eewal3oud1. 
Gosse Hendriks van Peyssen, te Birdaard, oud 40 jaar, was boer op 
Steenendamsterweg 5. 
Tryntje Thomas, 32 jaar, huisvrouw van Wybe Sybes, later wonend aan het 
Hellingpad. 
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Jetske Pytters, 24 jaar, huisvrouw van Jarig Pytters, schuitmaker te Birdaard. 
Sike Tewis, 22 jaar, dienstmaagd bij ds Pommerolles te Birdaard. 
Sas Minnolts, 35 jaar, boer te Jislum. 

· Paulus Franciscus de Pommerolles, 38 jaar, bedienaar des Goddelijken 
Woords te Birdaard. 

NB Niet iedereen valt te traceren in het bewonersbestand (ontleend aan de 
reëel- en speciecohieren). Mogelijk woonden enkele onder Birdaard vermelde 
personen toch aan de noordkant (Wanswerd aan of onder Birdaard) of waren 
inwonende. 

AukeKingma 

Neikommelingen fan Gerben joukes van der 
Velde1 dy 't yn Burdaard wenne ha 

Gerben Joukes van der Velde wie boer op 'e Bolleholle, in pleats yn de 
mieden tusken Ferwert, Hegebeintum en Wänswert. Hy wie trout mei Aaltje 
Dirks Kalma. Germ kaam fan Ferwert (beme 07-04-1828), Aaltsje fan 
Wänswert (beme 15-04-1830). 
De Bolleholle lei doedestiids, en no noch, oan de westkant fan de 
Ferwerterfeart. No is dêr in brêge oer de feart en in trochrinnende dyk. 
Foarhinne hälde de dyk fanöf Hegebeintum in ein foar de feart op. De 
bewenners fan de Bolleholle wienen derom oriïntearre op it doarp Wänswert, 
hoewol se offisjeel ûnder Ferwert hearden. 
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Germ en Aaltsje krigen tsien hem. Dy hem sille wol yn Wänswert op skoallf~ 
west ha. 
Trije fan dizze hem ha wat te meitsjen hän mei Burdaard. As sy seist as ien 
fan har neiteam wie ynwenner fan it doarp. 
It sit sa: 
-- It twadde bem fan Germ en Aaltsje wie Dirk. 
Durk van der Velde, beme 20 desimber 1853, troude mei Geeske Komelis 
Bakker fan Blije. Durk wie boer, feekeapman en is ek slachter west. 
Durken Geeske krigen trije fammen en twajonges. 
Dochter Gelske, beme 03 augustus 1898 te Hegebeintum, waard in 
Burdaarder, want se troude 14 febrewaris 1912 mei Komelis Plantenga, dy 't 
wy 'baas Kees' neamden. Kees en Gelske wennen oan de Ie, tichte by de 
tsjerke, no Ds. R.H.Kuipersstraat 6. 
Baas Kees wie timmerman. In tige sterke keardel en in sekuere wurker. Mar 
ek in trochpakker. Hy wie de branmaster yn Burdaard. In brän maast by him 
melden wurde. Dy 't dat as earste die krige in ryksdaalder. Baas Kees soarge 
dat de spuiters herjacht krigen, ûnder oaren Geert Kingma (auto Geert) en de 
koperslagger (wie dy masinist fan de bränspuit?). En dan sa gau mooglik nei 
de brän. Hy woe der ierder wêze as ien fan de oare spuiten. 
Kees en Gelske hienen faak kostgangers. Se hienen ien dochter, Geeske. 

Neidat Durk van der Velde stoam wie yn 1927 hat syn widdo in hûs yn 
Burdaard kocht, benei neist har skoansoan en dochter Kees en Gelske, it hûs 
dat no nûmer 4 hat oan 'e Ds. R.H.Kuipersstraat. Ik wit net hoe lang se dêr 
wenne hat. Se is yn 1934 yn Feanwälden stoam. Durken Geeske binne yn 
F erwert begroeven. 
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-- It fjirde hem fan Germ en Aaltsje wie Marten. 
Marten van der Velde, beme 07 maaie 1859, troude mei Ytje Baukes 
Bijlstra fan Westemijtsjerk. Sy ha earst wenne yn Wänswert, letter yn Blije 

· en Ferwert. Marten wie arbeider, mar yn Blije wie der ek 'poldermolenaar'. 
Hy waard yn Blije dan ek 'Marten mûnder' neamt. Yn Ferwert wie hy 
'gardenier'. 
Yn 1924 ferMzen se nei Burdaard, nei de Dokkumerstrjitte. Marten liet dêr in 
hûs bouwe, no nûmer 12. Hij hat der seist mar in pear jier wenne. Op 25 
oktober 1927 is er ferstoam. 
Ytsje is der demei wenjen bleaun oant har 
ferstjerren op 21 augustus 1942. 
Marten en Ytsje binne begroeven op it 
tsjerkhöf oan de Stiennendamsterdyk. 
Ûnder op de grêfstien fan Ytsje stiet: 
PSALM 50.V.15 her. 
Doe 't ik dat opsocht bliek it my dat psalm 
50 yn de beriming, sa as dy yn 1942 brûkt 
waard, mar njoggèn fersen hie. Ek no 
komme wy yn it psalmboek net oan fyftsjin 
fersen ta. Soe der op 'e stien stean moatten ha 
onber.? Yn de doe gongbere bibeloersetting 
stiet yn fers 15: "Roep Mij aan ten dage der 
benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij 
eren". 
Mar werom soe dizze tekst dan brûkt wêze? 
In nijsgjirrige fraach. Ik wit der gjin antwurd op. 
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-- It sechsde hem fan 
Germ en Aaltsje wie 
Bauke. 
Bauke van der 
Velde, beme 20 april 
1864, wie us pake. Hy 
is boer west op ien fan 
'e twa pleatsen yn it 
Kieaster by 
Bartlehiem. It Kieaster 
leit yn de gemeente 
Tytsjerksteradiel en 
falt ûnder it doarp 
Áldtsjerk. 

Bauke is 23 novimber 1889 trout mei Jitske van der Meer. Sy wie de widdo 
fan Ritske Bergsma en hie sän hem. Bauke en Jitske krigen noch fjouwer 
hem. 

Yn 1918 gienen Bauke en Jitske rintenierjen. Sy waarden Burdaarders, want 
se kochten doe it karakteristike hûs neist it houtstek oan de Ie, no Mounewei 
11, it hûs fan Jan Diebrink. 
Der ha se mei har beiden wenne oant Bauke syn ferstjerren op 20 july 1942. 
Jitske bleau der wen jen. Doe 't se siik waard is se by har dochter Aaltsje yn 'e 
hûs kaam. Dêr is se stoam op 5 maart 1945. 
Bauke en Jitske binne begroeven yn Áldtsjerk. 
Fan har fjouwer hem ha twa ek yn Burdaard wenne. 
Dat binne us mem Aaltje van der Velde, trout mei Lippe van der Laan, en har 
broer Meine van der Velde, trout mei Japke Boersma. 
Us heit Lippe van der Laan wie skilder. Fanöfhar trouwen yn 1917 oant 1925 
ha us àlders wenne yn in hûs by de opslach, op it plak wer no it hûs Ds. R.H. 
Kuipersstraat 14 stiet. Demei ha se in hûs bouwe litten oan 'e Jislumerdyk, 
wer no Klaas de Graaf wennet op nûmer 7. Yn dat hûs, doe wie it adres 
Jislumerweg 36, bin ik beme. 
Y n it doarp is us heit nochal aktyf west. Om wat te neamen: yn 1909 hat hy 
mei oaren de sjongferiening Juliana oprjochte, hy hat lid west fan it harmony
korps Prijst den Heer, hy wie lid fan de Bysûndere Prijwillige Länstoarm, hy 
die tsjerkewurk, wie lid fan 'e kiesferiening fan de Anty Revolusionnaire 
Partij, hie pleatselik in funksje by de 'luchtbescherming', holp yn 'e twadde 
wräldoarloch ûnderdûkers en joaden mar sette him ek yn foar de opfang fan 
evakuees. 
Y n 1960 hat er syn skildersbedriuw oerdien oan Klaas de Graaf en binne us 
älders ferhó.ze nei F erwert. 

10 



Dêr binne se stoam, Aaltsje yn novimber 1973, Lippe yn novimber 1977. Har 
grêf is by de tsjerke yn Wänswert. 
Meine en J apke van der 
Velde ha fan 1918 oant 
1934 buorke yn it 
Kieaster op 'e pleats 
wer 't syn heit (ó.s pake) 
ek boer wie. It wie gjin 
eigen pleats, mar in 
hierpleats. Maaie 1934 
binne se fan dy pleats 
gien, nei 't se op 26 
april boelguod holden 
hienen. De soan fan 'e 
lànhearre kaam op de 
pleats. Meine en Japke 
ha demei eefkes yn Burdaard wenne by Age Boersma, de heit fan Japke, yn it 
hûs dat no Bourboomweg} is. Fan 1935 oant 1943 ha se buorke op in pleats 
op it Heal Bird ûnder Aldtsjerk. Se binne demei foargoed Burdaarders 
wurden. Barst ha se koart wenne oan it Hellingpaad, doe yn it hûs fan Meine 
syn àlders oan 'e Mounewei 11. Yn 1957 binne se ferMze nei de Jislumerdyk, 
it hûs dat no nûmer 9 hat. 
Meine rûn altyd wat krom. Hy hat yn 1914-1918 as militair legere west yn 
Brabän. Troch legering yn tinten hat er doe slim kjeld skipe. Der hat er in 
fergroeiïng fan syn rêch oan oerholden. It buorkjen waard him tink ik op it 
lêst dertroch te swier. 
Meine is foarsitter west fan 'e boerelienbank yn Burdaard en hat jierrenlang 
de kassier Meindert de Boer holpen mei de administraasje, ûnder oaren it 
jierliks byskriuwen fan 'e rinte yn 'e sparboekjes. Sadwaande stie yn in soart 
sparboekjes syn hantekening. 
Japke is stoam yn desimber 1979 en Meine yn maaie 1980. 
Se lizze begroeven yn Rinsumageast. 

It njoggende hem fan Germ en Aaltsje wie Trijntje, beme 23 july 1873. 
Sy hie ek wol wat te meitsjen mei Burdaard want se troude yn 1896 mei 
Reinder Atberts Talsma, in soan fan Albert Klazes Talsma en Antje Bijlsma 
ut Burdaard. 
Mar it waarden gjin Burdaarders, want se ha wenne op 'e Bolleholle, neist 
Tryntsje har àlders. Ek fan har tsien hem is gjinien yn Burdaard telàne kaam. 

Jacob van der Laan 
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Kinderruzie met dodelijke afloop in Birdaard 
(1886) 

In de week waarin Nederland onlangs werd opgeschrikt door een zinloze 
moord in Amsterdam op een medescholier bij een ruzie - volgens de eerste 
persberichten - om een kraspen, ontdekte ik een krantenbericht uit 1886 over 
een soortgelijk drama in ons eigen dorp. De krant De Gelderlander berichtte 
op 5 november 1886 het volgende: Te Birdaard heeft een meisje van 7 jaar, 
in twist om een griffel, een ander van denzelfden leeftijd zóó geschopt, dat het 
kind een paar dagen daarna aan de gevolgen is overleden. 

Nader onderzoek in de archieven leverde summiere artikelen op uit de 
Leeuwarder Courant en de Dockumer Courant. Meer gegevens werden 
gevonden in het archief met de uitgaande correspondentie van de 
burgemeester van de gemeente Dantumadeel. Feiten werden gevonden in de 
archieven van de Burgerlijke Stand en in het boek Drie eeuwen Burdaard. 

Het slachtoffertje van dit drama in Birdaard was Tetje Durks Tamminga, 
wonende aan het Hellingpad in het huisje dat eerder als schoolloklil8.1 had 
dienst gedaan, achter het huidige huis met nummer 26. Tetje was in Birdaard 
geboren op 19 december 1878 als dochter van Durk Andries Tamminga en 
Trijntje Durks Idzinga. Een jaar eerder was haar broertje Andries geboren. 
Het gezin woonde sinds 1879 in dat oude schoollokaal. Daarvoor waar
schijnlijk bij de grootouders Tamminga, die in het huis aan het Hellingpad 
woonden (waar nu nr. 26 staat). In april1880, als Tetje ruim eenjaar oud is, 
overlijdt haar moeder op 24-jarige leeftijd en een maand later haar broertje, 
die toen net 3 jaar was geworden. Pakeen beppe Tammin:ga zullen wel voor 
de peuter hebben gezorgd, totdat vaderDurkin juni 1882 trouwde met Akke 
Hylkes Homstra. Akke was een ongehuwde moeder van bijna 40 met een 
dochter van 17 en een zoon van 11. Maar ook op dit huwelijk rustte geen 
zegen, want binnen twee jaar, op 8 maart 1884, overleed vader Durk twee 
dagen voor de geboorte zijn derde kind, Tetje's halfbroertje Durk. Hij was 
nog maar 37 jaar. 

Op 11 oktober was de bewuste vechtpartij. Blijkbaar leek het allemaal wel 
mee te vallen, want pas een week later, op 18 oktober, werd de 69-jarige 
geneesheer Martens uit Perwerd door het armbestuur te Birdaard verzocht om 
geneeskundige hulp te verlenen aan Tetje. 
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Dokter Martens zou later verklaren dat hij haar toen in een koortsachtige 
toestand had aangetroffen, dat haar de buik gezwollen was en dat zij onder de 
buik een verwonding had. 
Op 23 oktober bezocht hij haar weer en constateerde toen dat de ronding van 
de buik was geweken, de urine normaal maar met enige etterstof was 
verbonden en de patiënte gestadig eenig etterstof afvloeide. Op 25 oktober 
kwam hij weer kijken en was haar toestand nog dezelfde. Op 27 oktober 
dacht Martens dat het beter ging, ondanks dat de stiefmoeder vertelde dat 
Tetje die ochtend nu en dan gebraakt had uit de neus 
wanneer zij iets had gedronken. Maar dokter 
Martens constateerde dat er geen ontsteking aan de 
keelorganen bestond, dacht dat het allemaal wel zou 
meevallen en vertrok terug naar Ferwerd. Een fatale 
diagnose, zoals later bleek, want enkele uren later 
was Tetje al overleden. 
Als dokter Martens de volgende dag te horen krijgt 
dat het meisje is overleden, meldt hij dit aan de 
burgemeester en schrijft dat naar zijne mening was 
bedoeld meisje overleden ten gevolge van de 
mishandeling of toegebrachte schoppen, door de 
uitwendige beleediging [ = verwonding] zou zij in 
een zieken toestand zijn geraakt. 

Foto: dokter Sybrand Pieter Brouwer Martens, doopsgezind arts te Ferwerd, 
geboren 18 juli 1817 te Holwerd, overleden 5 april 1889 te Haarlem. 

Wat er precies is gebeurd op 11 oktober 1886 is niet meer te achterhalen. 
Zeker is wel, dat Maaike Wybrens Schaafsma (10 jaar) en Trijntje Sipkes 
Pijnacker (9 jaar) ruzie kregen met Tetje en haar zo hebben geschopt, dat zij 
vrijwel zeker aan de gevolgen daarvan op 27 oktober is overleden. Maaike 
was een dochter van Wybren Aukes Schaafsma en Antje Lieuwes Boonstra. 
Dat gezin woonde toen in het huis dat tegenwoordig Steenendamsterweg 6 is. 
Maaike is in 1954 op 78-jarige leeftijd overleden in de stad Groningen. 
Trijntje was een dochter van Sipke Jans Pijnacker en Antje Jans Postma en 
woonde aan de Eewal in het huis dat nu nummer 25 heeft. Trijntje is in 1899 
geëmigreerd naar Grand Rapids in de Verenigde Staten en haar ouders 
volgden enkele jaren later. 

Burgemeester Wieringa van Dantumadeel schreef op 29 oktober de volgende 
brief aan de Officier van Justitie in Leeuwarden: 
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Gisteren werd alhier aangifte gedaan van het overlijden te Birdaard van een 
meisje oud 7 jaar, genaamd Tetje Dirks Tamminga en blijkens afgegeven 
verklaring van den geneesheer S.P.B. Martens te Ferwerd overleden aan de 
gevolgen van uitwendige beleediging. Volgens een ingesteld onderzoek door 
den gemeente veldwachter de Jong was dit meisje op den 11 dezer maand in 
twist geraakt met twee meisjes een van 9 en een van 10 jaar en als toen door 
dezen geschopt. 
Ik heb gemeend UEdelachtb: hiervan mededeling te moeten doen, met 
verzoek mij zoo mogelijk per keerende post te willen berichten of U ten dezen 
eene lijkschouwing noodig acht, dan wel of machtiging tot de begraving kan 
worden verleendAangezien het een kindertwist was en de meisjes nog zoo 
jong zijn, wordt door mij eene vervolging niet raadzaam geacht. 

De Officier van Justitie heeft tot een lijkschouwing besloten, die op 1 
november plaats vond in het gemeentehuis te Murmerwoude. De Dockumer 
Courant berichtte hierover onder andere het volgende: 
Het lijk, des morgens in een kist alhier per wagen aangevoerd, is, na plaats 
gehad hebbend onderzoek, des namiddags naar Birdaard teruggebracht, 
alwaar hetzelve op last der Justitie nog denzelfden avond, onder politie 
toezicht, is begraven. Van het resultaat van het onderzoek is natuurlijk niets 
bekend 

Op 2 november lezen we in de Leeuwarder Courant: 
Gisteren voormiddag is door de Officier van justitie van hier, vergezeld van 
de heeren dr Ph Kooperberg en dr S Meindersma te Birdaard een onderzoek 
ingesteld naar de oorzaak van den dood van een zevenjarig meisje die 
vermoed werd het gevolg te zijn geweest van een haar eenige dagen vroeger 
door een paar jongens toegebrachten schop. Naar wij echter vernemen, moet 
het onderzoek hebben aangetoond, dat de dood eene andere oorzaak heeft 
gehad 

Blijkbaar is deze zaak toen al in de doofpot gestopt. Waarschijnlijk wegens de 
jeugdige leeftijd van de betrokken meisjes. In de justitiële archieven is over 
deze zaak niets meer te vinden, zelfs geen sepot. En dat terwijl de 
burgemeester nog op 6 november aan de Officier van Justitie in Leeuwarden 
een brief stuurde met een aantal bijlagen waaronder een uitgebreid verslag 
van dokter Martens die daarin wel degelijk de vechtpartij als oorzaak van het 
overlijden aanwees. Maar die daarin tevens erkende, dat hij de verwondingen 
had onderschat. De burgemeester schreef dat hij dokter Martens had gemaand 
om in toekomstige gevallen eerder aangifte te doen. 
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De burgemeester heeft blijkbaar intussen ook de antecedenten van de meisjes 
laten onderzoeken In de brief schrijft hij over de beide gezinnen: . . . .. en 
voorts te berichten dat volgens bekomen informatien, de opvoeding die het 
meisje van Wijbren Aukes Schaafsma aan huis geniet wel te wenschen 
overlaat, doch dat die van het meisje van Sipke Jans Pijnacker als goed is te 
beschouwen. 

Terugkijkende naar het stukje in De Gelderlander blijkt dat daar zeker één 
onjuistheid in staat, namelijk de leeftijd van het schoppende meisje, dat niet 
genoemd werd dat er twee meisjes bij betrokken waren en dat dit de enige 
plaats is waar over een griffel werd gerept. Was die griffel fantasie van de 
journalist? Mijn conclusie: neem het nieuws uit de kranten met een korreltje 
zout en geloof niet alles wat gedrukt staat. 

Wat duister blijft is de rol van dokter Martens. Waren de verwondingen 
dusdanig, dat de dood onvermijdelijk was? Werd de dokter veel te laat 
ingeschakeld, of heeft Martens een verkeerde diagnose gesteld? Heeft hij 
Te~e wel behandeld, of er alleen maar naar gekeken? In de stukken is althans 
niets te vinden over enige medicatie. En hoe zou de behandeling zijn geweest 
als het een kind van een rijke boer was geweest? 

Jan Diebrink 

Ut de älde doaze ... 

It is al wer efkes lyn, mar yn Furde 10 stie in 9-tal foto's. Wieger JeUerna 
joech de ûndersteande reaksje: 
foto 1 v.l.n.r. Anna Wierstra, vrouw van Tjibbe Bouma, Janke Jans 

Struiksma, Jikke Ulbes de Vries, lokatie Hoofdweg. 
foto 2 links Rebekka Wybes Hiemstra, rechts Baukje Gerrits 

Wielinga, lokatie W answerterdyk. 
foto 3 Sytse Burema, april 1956 geëmigreerd naar Australie, woonde 

Hoofdweg 60. 
foto 4 Jelle Klases Dijkstra, in 1951 naar Canada geëmigreerd, 

woonde Hoofdweg 66. 
foto 5 Pietje Huizinga-Rekker, vrouw van Tjalling Huizinga, in 194 7 

vertrokken naar Canada, lokatie W answerterdyk. 
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foto 6 Minke Hendriks van der Meulen, in 193 8 vertrokken naar 
Huizum, lokatie Wanswerterdyk. 

foto 7 Martjen Posthuma, getrouwd met Sybrand Nijman, ze was de 
grootmoeder van Eke Krol, getrouwd met Lieuwe Wondaal, 
lokatie Hoofdweg 44. 

foto 8 Jinke Freerks Leystra, vrouw van Bouwe Kuipers, overleden in 
1938, lokatie voor haar winkeltje Wanswerterdyk nr 7. 

foto 9 onbekend. 

Mocht ien noch wat mear ynformaasje ha, lit it us witte. Reaksjes binne fan 
herte wolkom. 
No dan mar wer wat nije foto's. 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

-V oorzitter 
(0182) 613 603 
kingma 12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 

joukedejong@chello.nl 

Internet web site 
www.aldburdaard.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toe
zending van de Furde verzekerd zijn, wordt dan dona
teur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt 
€ 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaa:rd 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaa:rd 

Dertiende uitgave van de 
Stichting ALO BU RDAARD 
mei 2008 

In dit nummer wederom veel aandacht voor het 
boek "Drie eeuwen Burdaard". 
Jan Diebrink heeft een verslag van de feestelijke 
presentatie gemaakt en Auke Kingma heeft een 
aantal reacties verzameld, die het boek heeft 
opgeleverd. Tevens beschrijft hij hoe het verleden 
dichterbij komt door dit boek. 
Als laatste een verhaal over lt Mounehiem. 

Wieger Jellema doet een beroep op uw (en ook 
zijn eigen) geheugen met het fotojournaaL 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u 
uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar 
de namen van bestuursleden bij wie u altijd terecht 
kunt met uw vragen. 

Wij wensen u wederom veel leesplezier! 
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Feestelijke presentatie "Drie eeuwen Burdaard" 

·De feestelijke presentatie van het boek heeft onder overweldigende 
publieke belangstelling plaatsgevonden op vrijdagavond 23 november 
in gebouw Pro Rege. Even leek het of de zaal te klein zou zijn voor de 
lange rij mensen buiten. Maar uiteindelijk bleek er voor iedereen 
plaats, al moesten velen blijven staan. De zaal was sfeervol aangekleed. 
Op het toneel draaide een diashow met de oude foto's uit het boek. 
Naast veel inwoners was ook een groot aantal oud-Burdaarders 
aanwezig. En uiteraard de familie Kingma. 

De avond werd namens het bestuur van de Stichting Ald Burdaard 
geopend door Jan Diebrink, die iedereen welkom heette, in het bij
zonder degenen die de uitgave van het boek mogelijk hadden gemaakt, 
zoals d~ sponsors. Maar eigenlijk waren alle aanwezigen ook zelf 
belangnJk geweest voor het boek. Want zonder het grote aantal voorin
schrijvingen had het boek nooit in deze vorm gerealiseerd kunnen 
worden. J::Ielaas ontbrak Joop Bouma, die niet aanwezig kon zijn. Dat 
was heel Jammer, want hij was toch de drijvende kracht geweest die de 
n:~nsen van de Stichting Ald Burdaard had samengebracht. En ook had 
hiJ de omslag van het boek ontworpen en geschilderd. 

Hierna vertelde Auke Kingma in het kort over de totstandkoming van 
het boek. Het begon allemaal ongeveer twintig jaar geleden met een 
stamboomonderzoek naar zijn eigen familie en naar de directe voor
ouders. Zelf geboren in Burdaard bleek dat hij acht generaties voor
?uders had, die allemaal in Burdaard gewoond hadden. Vervolgens wil 
Je dan ook wel weten waar ze precies hebben gewoond en wat ze 
hebben gedaan. Om de woonhuizen van zijn voorouders in de archie
~en te achterh~len was een voortdurende vergelijking met de toenma
h~e buren nod1~. Dat leidde er toe dat hij besloot om het vroegere dorp 
B1rdaard ten zuiden van de Ee maar helemaal op rij te zetten, wat lukte 
~ot 1950. Het evenement "Simmer 2000" gaf het onderzoek een extra 
Impuls .. welke huidige bewoner weet nog wie in 1950 waar woonde? 
~ovend1en was het dorp aan de noordkant uitgebreid met het voorma
lige W answerd aan de Streek. Na overleg met enkele inwoners van het 
dorp werd besloten om het onderzoek uit te breiden met het deel ten 
noorden van de Ee en, waar mogelijk, voort te zetten tot hetjaar 2000. 

Tijdens de reünie met "Simmer 2000" kon al veel worden gepresen
teerd en werd optimistisch aangekondigd dat die informatie binnenkort 
in een boek zou verschijnen. Maar er bleek nog acht jaar onderzoek 
nodig om dat te realiseren. En nu is het er dan! 

De officiële uitreiking van het eerste boek gebeurde door Auke 
Kingma aan mr. W. van den Berg, burgemeester van de gemeente 
F erwerderadiel. De burgemeester had al vooraf inzage in het boek 
gehad en kon de auteur feliciteren met de uitgave van het boek. Daarna 
ontvingen de diverse sponsors exemplaren van het boek. 
Aansluitend werd de avond gepresenteerd door Douwe Boersma van 
Omrop Fryslàn. De jongste en de oudste aanwezige inwoner van 
Burdaard kregen ieder een gratis exemplaar van het boek aangeboden. 
Na een afvalrace bleken dat uiteindelijk Jitske van derWerffen Rein 
Hoekstra te zijn. Vervolgens was Douwe Boersma gespreksleider aan 
een tafel met Auke Kingma en de burgemeester. Ook werden nog 
enkele aanwezigen uit het publiek door Douwe naar voren gehaald en 
geïnterviewd over hun in het boek vermelde voorouders. . 
Daarna kon iedereen eindelijk zijn of haar bestelde boek of boeken in 
ontvangst nemen en heeft Auke Kingma heel wat boeken moeten 
signeren. V el en bleven tot in de kleine uurtjes in het boek bladeren en 
herinneringen ophalen. 

Bijgaande foto's geven een impressie van de avond. 

De organisatoren in 
afwachting 



Overhandiging aan 
Reinder Hoekstra 
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Overhandiging aan de 
burgemeester 

Signeren door 
AukeKingma 

Jan Diebrink, april2008 

Reacties op boek ~~Drie eeuwen Burdaard" 

Het boek heeft veel reacties opgeleverd van mensen die het gekocht 
hebben. Deze reacties zijn voor mijzelf zeer vererend en hartverwar
mend. Maar niet minder voor iedereen die eraan meegewerkt heeft om 
de uitgave tot een succes te maken. De uitvoering van het boek door de 
drukker, Brandsma Ferwerd, wordt ook zeer geroemd. 
Hieronder laat ik een aantal reacties volgen van mensen, gestuurd per 
email en per brief. 

27-11-07 Andries Elgersma, Wolvega: Zondag hebben Piet en Annie 
ons verrast met jouw boek. Wat een prachtboek!! Zowel naar inhoud 
als naar vormgeving. 

30-11-07 Lammert Kuipers, Oenkerk: Gisteren je prachtige boek ont
vangen. Respect, wat een werk! 
Met plezier ben ik begonnen te "neuzen". 

15-12-07 Erna Gnodde, Burdaard: Allereerst mijn complimenten met 
de uitgave "Drie eeuwen Burdaard", met veel plezier en interesse ben 
ik het momenteel aan het doornemen. 

1 7-12-07 Hotze Simonides, Drachten: wat een schitterend boek en 
wat een gigantisch werk!! Met veel interesse bekijk ik regelmatig 
dergelijke boeken over plaatselijke geschiedenis. Maar dit boek over
treft alles zowel wat diepgang, inhoud als uitvoering betreft. Dit staat 
nog los van de grote emotionele waarde van dit boek voor mij persoon
lijk, omdat het ons eigen dorp betreft. Elke keer als ik het boek inkijk, 
beleef ik het verleden ....... Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. 
Het is een fantastisch boek! Ik zal er nog lang van genieten. Een groot 
compliment voor u en de andere medewerkers is zeker op z'n plaats. 

30-12-07 Frans Kingma: Wat een prachtig boek! En wat een klus moet 
dat geweest zijn. Maar alleszins de moeite waard. Ik heb er al veel in 
zitten neuzen. Zo lukte het me om een vraag die ik je eerder stelde toch 
nagenoeg op te lossen. 
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5-1-07 Henk Schuring, (vanuit een zeer warm Pretoria): Het is een 
pracht boek geworden met een schat van gegevens, wat zo heel fijn 
is dat je in hoofdstuk 3 eerst een beschrijving geeft van alle huizen en 
·foto's of afbeeldingen daarvan volgens het huidige adres en de straten 
in alfabetische volgorde, daarna hoofdstuk 4 alle huizen met hoofd
bewoners en eigenaren, weer de straten in alfabetische volgorde en dan 
in hoofdstuk 5 alle hoofdbewoners en eigenaren in alfabetische volgor
de. Nu kun je heen en weer alles nagaan, op 'thuis, op de straat en op 
de naam. Dit is voorwaar een unicum, zoiets heb ik nog nooit gezien of 
meegemaakt. Dat maakt het.boek een fantastisch naslagwerk. Dan niet 
te vergeten met een index van personen genoemd in hoofdstuk 2. 
Hoofdstuk 2 is heel boeiend want het geeft een ontwikkelingsgeschie
denis van Burdaard, straatbeelden in ansichtkaarten, verkeer en 
transport en ambachten met enkele belangrijke families. 
Heel leuk dat je op pagina 3 de uitspraak opnam van je kleinzoon 
George. En verder is de lettertype en glanspapier heel mooi. Jullie 
kunnen als Stichting Ald Burdaard met dit boek voor de dag komen. 
You have placed with this hook Burdaard on the map Sir!, well done! 
Wat ga je nu doen? na een welverdiende laaaaaange vacantie, zou het 
grandioos zijn als Stichting Ald Burdaard jouw suggestie zou over
nemen, namelijk om een bestand te maken van oude familiefoto's 
gekoppeld aan het personenbestand in Drie eeuwen Burdaard. 

25-1-08 Mirjam Vermaas, Burdaard: Beste Jouke, allereerst ieder die 
aan het boek heeft meegewerkt allen Hartelijk Bedankt voor de inzet 
het is eenjuweeltje geworden. Prachtige uitvoering de kaft en de mooie 
bladen met foto's. 

1-2-08 Henk Tiesma, Oegstgeest: Jouw boek is een sieraard en moet 
jou toch veel voldoening geven. 

24-3-08 Henk Timmermans, Sunny Side Washington USA (in zijn 
amerikaans/nederlands): Aller eerst wil ik zeggen hoe het boek "Drie 
Eeuwen Burdaard" heel zeer op prijs gesteld is. We kregen het boek als 
cadeau van mijn neef en zijn vrouw. Je kunt het haast niet laten liggen. 
Ik geniet er heel erg van. Het is een pracht van een boek en brengt vele 
herinneringen terug van vroeger toen ik daar als jongen woonde, (toen 
hete het Wanswerd a/d Streek.) 
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In Julie 1939 ben ik daar geboren, de oudste zoon van Jetse Jacob 
Timmermans en Sophia Timmermans (Vierzen.) "Huize Henkie" is 
naar mij genoemd toen het gebouwd is, en de eerste steen werd gelegt 
door mij zoals het nog op een plakaatje aan het huis staat. 

lt Mounehiem 

Op de volgende bladzijde ziet u een foto van een schilderij van de 
molen van Oberman. Deze foto hebben we gekregen van Henk 
Timmermans, Sunnyside, Washington USA. De familie veronderstelde 
dat het schilderij gemaakt was in opdracht van grootvader Hendrik 
Timmermans. 
De molen is kort vermeld in het boek "Drie eeuwen Burdaard" onder 
Ds R.H. Kuipersstraat 23. De molen (de tweede op deze plek) was 
afgebrand in 1918 en niet weer opgebouwd, maar door Oberman ver
vangen door een elektrische zaag installatie. 
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Hendrik Timmermans kocht het bedrijf in 1935, dus nadat de tweede 
molen was afgebrand. Het zou kunnen dat Timmermans het schilderij 
liet maken vanaf een foto. Uit het navolgende zal blijken dat dit niet zo 
kan zijn geweest. 

Allereerst de dubbele womng 
tussen molen en houtloods, uit 
bijgaande tekeningen van het 
kadaster, gedateerd 1856, blijkt 
dat als eerste een molen is 
gebouwd met een enkel huisje. 
Bedacht moet worden dat de op
metingen door het kadaster soms 
enkele jaren na het gereed komen 
van het bouwwerk kunnen zijn 
uitgevoerd. 
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Twee jaar later werd het grote 
huis met de lage houtdroogplaats 
ingemeten. 
Weer twee jaar later in 1860 is 
het kleine huisje· vervangen door 
een dubbele woning. 
In 1864 is de molen afgebrand en 
op dezelfde plek weer opge
bouwd, er was geen nieuwe op
meting nodig. In 1874 volgt een 
nieuwe opmeting, de dubbele 
woning werd uitgebreid met een 
aanbouw. 
Op de foto is alleen een dubbele 
woning te zien. Het schilderij 
moet dus gedateerd worden tus
sen 1860 en 1874. 
In die tijd was er nog geen 
sprake van dat dit soort foto's 
werden gemaakt. De schilder 
heeft dus naar de realiteit van dat 
moment geschilderd. 
Pas in 1906 zijn de oude huisjes 
afgebroken en vervangen door 
een rijtje van drie woningen, ge
bouwd volgens de eisen van de 
nieuwe woningwet. 
De tekeningen zijn gedateerd van boven naar beneden respectievelijk 
1856, 1858, 1860 en 1874. 

De sloot tussen trekweg en het door Oberman gekochte terrein is een 
ander opvallend iets op het schilderij. Er heeft daar inderdaad een sloot 
gelegen. De trekweg is aangelegd in 1646/1647, naast de weg werd een 
sloot gegraven, waarop de aanliggende gronden konden afwateren en 
middels duikers weer op de Ee. De trekweg met die sloot liep vanaf 
Leeuwarden door tot aan de brug in Burdaard. 
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De sloot was geheel of voor een deel eigendom van de eigenaren van 
de trekweg. In 1879 kocht Oberman een deel van de sloot over een 

lengte van ongeveer 120 meter. 
De sloot is pas later gedempt, op meetschetsen van naastgelegen 
percelen staat zelfs tot 1896 de sloot nog aangegeven. 

vorenstaande ~eetschets geeft de verkoop aan van een deel van de 

sloot aan Oberman in 1879. 

Bill Timmermans, broer van Henk, en verwoed "ljipais.~ker", die elk 
jaar naar Burdaard terugkomt en dan een aantal weken ZlJn sport beoe
fent, is zo aardig geweest om van de foto een afdruk op canvas op ware 

grootte te laten maken. 
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Hij heeft deze keer de kopie van het schilderij meegenomen en stelt 
haar ter beschikking van het dorp, hij hoopt dat we een waardige plaats 
daarvoor in het dorp weten te vinden. 

It Mounehiem nu 

Auke Kingma, april 2008 

Het verleden dichterbij met het boek "Drie 
eeuwen Burdaard" 

Dit lijkt een tegenspraak met de werkelijkheid. Op school hebben we 
geschiedenis gehad en er is veel geschreven over geschiedenis. Meestal 
algemene geschiedenis, minder direct en minder persoonlijke geschie
denis. Wat echter veel meer in de belangstelling komt te staan, is een 
stukje persoonlijke of familiegeschiedenis. Tot kort geleden moest je 
daarvoor tijdrovend onderzoek doen in archieven, die niet altijd even 
goed toegankelijk waren. 
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Sinds de komst van Internet is dat helemaal verander~: Het zoeken 
wordt steeds gemakkelijker. De archiefdiensten, vaak bijgestaan door 
actieve vriendenkringen, nemen veel archiefgegevens over en verwer
ken dat op websites. Ook liefhebbers van genealogie stellen vaak gege-
vens van het eigen onderzoek beschikbaar. 
Al enkele jaren is een veel bezochte site die van Tresoar. De gehele 
Burgerlijke Stand van de provincie .F!J.~làn van 1811 tot 1917 en de 
kerkelijke administraties van voor die tijd, voor .~over bewaard geble
ven, zijn op deze site opgenomen. Behalve d.~t Zijn er veel. meer do~~
menten verwerkt die van belang kunnen Zijn om een eigen familie 

verhaal te maken of uit te breiden. 
Zeer recent is de website van de Stichting Digitaal Archief Leeuwarder 
Courant. Deze Stichting heeft de hele krantencollectie van de Leeu
warder Courant vanaf het ontstaan in 1752 tot heden gedigitaliseerd en 
is toegankelijk op Internet onder www.archiefleeuwardercourant.nl. 
Het is interessant om het boek met een steekproef te toetsen aan de 

Leeuwarder Courant. 

Een voorbeeld 
Het ligt voor de hand om het oudste bericht, waarin Birdaard (de oude 
schrijfwijze) voorkomt, eens op te zoeken op de LC website. Volg 
daarbij eerst een paar instructies van de site ?m te kon:en ~ot de zoek~ 
opdracht, zoek dan Birdaard en geef de pe:wd~ aan, m dit geval 18 
eeuw. U krijgt dan een serie artikelen waar.m Budaar~ voorkomt, met 
als oudste een artikel in de krant van 9 apnl 17 5 7. Khk op deze regel 
en u ziet dan de pagina van de krant, waarin het woord Birdaard 

voorkomt, het licht zelfs rood op. 

Het blijkt een kort artikel te zijn waarop een :V~rkoping w?rdt gemeld 
door Tjebbe Oeges, de tekst van deze ~ondigmg vol~ hieronder: 
Op Woensdag den 13 April 1757, zal tot B1rdaard, ten Hwze va!' TJEBBE 
OEGES verkogt worden allerfey Huisgeraden, van Koper en Tm, Kieeren 
enz. AÎsmede by Sryckgeld een Schuite, Lang 50 Vo~t, Wyd 10, en Hol 
onder het Berkhout 3 Voet en een Duim, met Zeil en Tre1l, en alles wat daar 

aan behoort. 
In het boek "Drie eeuwen Birdaard" is dit bericht nog net opgenomen 
kunnen worden voor het ter perse gaan. Aan de hand van dit boek, dat 
vanaf 1700 alle hoofdbewoners en huiseigenaren vermeldt, kunnen we 
dit bericht veel beter plaatsen en de omstandigheden begrijpen. 

Tjebbe Oeges is een zoon van Oege Aerns en Sytske Tjeerds hij werd 
~ebor.en in 1690 (zie www.tresoar.nl) als vijfde kind. Vader Oege was 
sc~mteva~rder' en woonde op het Hellingpad even voorbij de oude 

hellm.g. Dlt was het eerste huis van het dorp, vanaf Dokkum, de eerste 
~bhk van het dorp. Na circa driehonderd jaar is dit pand afgebroken 
m 1981! Na het overlijden van vader Oege, voor 1713 heeft de 
weduwe Syts~e het bedrijf voortgezet met behulp van de hlnderen. In 
1 ?29 nee~t TJebbe het bedrijf over en staat vanaf die tijd vermeld als 
eigenaar m het Reëelcohier. Hij trouwde met Yfke Sydses in 1736 (?), 
ze kre~en ~wee keer een zoon Oege, de eerste overleed, van de tweede 
Oege IS ~ets bekend .. Waarschijnlijk overleed zijn vrouw vrij snel 
daarna. TJebbe bleef hier wonen tot 1752, hij trouwde toen met Antje 
Martens, de weduwe van de twee jaar daarvoor overleden schuite
vaarder Meinert Jans. Antje was geboren in 1698 als dochter van de 
trekschipper Marten Franses getrouwd met Gertje Sjoerds, ook alweer 
~en doc~ter van een trekschipper, Sjoerd Gerrits. Antje werd geboren 
m het hms nu Mounewei 1. 
Tjebbe gi~g bij. ~tje w~~e~ in haar huis nu Eewal 29. Tjebbe was 
t~~n tw~eenzestig Jaar. VIJf Jaar later stopte Tjebbe definitief en bood 
ZIJn sc~p te koop aan, ook werd er huisraad opgeruimd. In 1760 over
leed TJebbe. Waarschijnlijk waren er geen nog levende kinderen. 
Broers en zusters waren naar elders vertrokken, o.a. Klaas Oeges naar 
Franeker. 
Antje trouwde een jaar later opnieuw, nu met Tiete Willems, ze werd 
weer weduwe in 1768. Het huis Eewal29 werd verkocht in 1768, door 
haar dochter Akke met haar man Frids Durks uit Eernewoude aan 
~arten Everts voor 600 carolus guldens. ' 
Dlt was toen een hoge prijs voor een huis. Antje mocht gratis blijven 
wonen "z~. lang ~e lee~". Ze overleed in 1771. De gegevens van de 
verkoop ZIJn te vm.den m het Proclamatieboek van het Grietenijgerecht 
van Dantumadeel, m Tresoar K13, folio 151, februari 1768. 
Het ~oet voor de familie een harde noodzaak geweest zijn om de 
~chmt van ~e hand te do~~· De familie had lang zijn bestaan gevonden 
m het schmtevaren, hetziJ met deze schuit of een voorgaande. Tjebbe 
had gee~ opvolger en moest zijn boot wel verkopen, of was het de boot 
van AntJes man? 
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Of de schuiten toen een naam hadden valt te betwijfelen. Curieus zijn 
de afinetingen van de schuit, die werden zelden genoemd, in huidige 
maten is dat ongeveer: lang 15 meter, breed 3,30 meter en ruim één 
meter diep. De afmetingen zijn van een toenmalig vrij groot schip, de 
lengte was ongeveer die van een trekschuit maar de breedte was groter. 
De schuit werd verkocht met zeil en treil, dat wil zeggen met zeil en al 
het touwwerk, tuigage en alles wat er bij hoort. 

Was de schuit een van de afgebeelde schuiten op de bijgevoegde 
tekening van Bulthuis? Dat zou kunnen, maar er is ook eenzelfde 
originele tekening zonder de schuiten en personen. 
Het is mogelijk dat de afwerking thuis of op "kantoor" plaatsvond, 
maar duidelijk is wel dat de schuiten er ongeveer zo moeten hebben 
uitgezien. 

Dit artikellaat zien dat er met het boek, met informatie op websites van 
archieven en een gerichte speurtocht in andere documenten veel te 
vinden is. 

Auke Kingma, april 2008 
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Ut de al de doaze ... 

Een drietal reacties ontvangen op de foto's uit de vorige Furde. 

Van Halbesma Öostenneer: 
foto 4 links is Pietje Plantinga, rechts is Griet Poortinga. 

Van Rom Tadema, 2-12-07: 
foto 4 Pietje Hoekstra met een dochter van Botte van der Wal 

S
foto 5 Marten van der Ploeg, woonde bij tweede brug in Dokk 
traatweg · 

d
foto 8. Jdanke dvan B9tte van der Wal, met dochter van (Ubele de Vries ) 
e smt van e Smtdsreed. ' 

Van mevrouw Van der Ploeg, Dokkum: 9-1-07. 
foto 2 l"nk · 
Kr 1 

van I . s naar rechts Hennie van Klaarbergen - Meinsma Iet]. e 
o en Martje Krol. ' 

79e1 ~e;~~el ~3~e~ doc:ter van Dooitze Meinsma, postbode, woonde van 
V KI b our oomw~g 31oud en daarna Brugweg 2. Mevrouw 
~ aar ergen woont nu m Dokkum. 

D
letje en MartjeKrol zijn dochters van toenmalige huisarts Krol 

e foto moet gem ak:t · · · "d · a Zl]n tiJ ens de feestelijkheden in 1936 of 1938. 

En dan nu de nieuwe foto's. 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard jan.diebrink@hazadata.com 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Internet web site 
www.aldburdaard.nl 

Donatie 

joukedejong@chello.nl 

-V oorzitter 
(0182) 613 603 
kingma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 

Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezending van de Furde 
verzekerd zijn, wordt dan donateur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één der bovenvermelde bestuurs
leden. De donatie bedraagt € 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Veertiende uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
december 2008 

In deze Furde kunt u lezen hoe de Stichting haar 
werk weer oppakt, na het uitgeven van het boek. Er 
staan diverse activiteiten op de agenda, zoals het 
opsporen van oude portretfoto's en het scannen van 
oude documenten uit de archieven van Rijk 
(Tresoar) en Gemeente (Ferwerderadiel en Dantu
madeel). Een proeve van een oud document is het 
Diaconieboek van Birdaard, waarvan een voorbeeld 
in deze Furde alvast is opgenomen. 

Een hoofdartikel in deze Furde is gewijd aan de 
familie Timmermans. Verder kunt u het vervolg op 
het Mounehiem in deze Furde lezen. 

In. het colofon vindt u het banknummer waarop u uw 
betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar de 
namen van bestuursleden bij wie u altijd terecht kunt 
met uw vragen. 

Ook voor deze keer weer veel leesplezier toe
gewenst! 



Bericht van de Stichting Ald Burdaard 

Een jaar geleden werd het boekover Burdaard gepresenteerd en het 
eerste boek werd uitgereikt aan mr. W. van den Berg, burgemeester 
van Ferwerderadiel. 
De gemeente is intussen ook nog eens uitgeroepen tot de veiligste 
gemeente van ons land en door de burgemeester op BNR Radio ten 
voorbeeld gehouden. Een gemeente waard om te beschrijven. 
Nu de laatste Furde al weer een half jaar oud is, wordt het tijd om de 
draad weer op te nemen. Reacties op het boek blijven komen, het 
heeft heel wat contacten doen herleven of zijn opnieuw gelegd. 
Een hoofdartikel in deze Furde is gewijd aan één van deze contacten, 
de familie Timmermans. Dat gaf meteen de gelegenheid om een 
onderwerp te beschrijven dat onvoldoende in het boek aan de orde 
komt. En zo zullen er wel meer onderwerpen komen. 
Er loopt o.a. een contact met de nakomelingen van een oud tolbaas, 
gewoond hebbend op het tweede tolhuis. Dat is afgebroken in 1946 
en in het boek genoemd als Tolhuis 1 oud. In 1902 is de toenmalige 
tolbaas Gerben Jans Kingma met de familie geëmigreerd, nazaten 
hebben Burdaard teruggevonden, het boek gekocht en nu contact 
opgenomen. Er is tot nu toe geen foto van het afgebroken pand 
gevonden. Wie heeft nog een foto of weet waar een foto is? 

Een onderwerp is gauw gevonden, het onderzoeken en het schrijven 
neemt meer tijd in beslag. 
Ondertussen gaat de Stichting ook door met verdere ontwikkelingen. 
Eén van de onderwerpen, die binnenkort van start gaat, is het 
opsporen van oude portretfoto's, vooral uit de vroege fotografietijd. 
De bedoeling is dan om die foto's te koppelen aan het personen
bestand en te plaatsen op internet, zodat mensen die bezig zijn met 
stamboomonderzoek hier gebruik van kunnen maken. Diegenen die 
bereid zijn om hun oude foto's te laten scannen wordt gevraagd dat te 
melden bij Jouke de Jong. We komen dan graag bij hen aan huis om 
ze ter plekke te kopiëren, de foto's hoeven niet meer de deur uit. 
Voor deze activiteit hebben we nog enkele mensen nodig, die ons 
willen helpen met het scannen, administreren van bijbehorende gege
vens, het rubriceren en het verwerken op de computer. 

Wie hieraan wil meewerken vragen we eveneens contact op te nemen 
met Jouke de Jong (adres en telefoonnummer: zie colofon). 
Een andere activiteit waar we mee bezig zijn is het scannen van oude 
documenten uit de archieven van Rijk (Tresoar) en Gemeente (Fer
werderadiel en Dantumadeel). Een proeve van een oud document is 
het Diaconieboek van Birdaard, waarvan een voorbeeld in deze Furde 
alvast is opgenomen. Ook hier is assistentie van Jouke welkom. 

De Reuniecommissie heeft voor de aanstaande dorpsreünie van 13 
juni 2009 aan de Stichting gevraagd of ze ook een bijdrage kan 
leveren op die dag. Er is afgesproken dat de Stichting een stand zal 
inrichten waar bezoekers hun oude foto's kunnen laten scannen. Ook 
zal een verkoopplaats voor het boek en promotie Furde worden inge
richt. Ook zal de Stichting hulp bieden bij een eventuele fototentoo~
stelling. 

November, Auke Kingma 

ft Mounehiem1 vervolg van Furde 13 

De lokatie 
In het vorige nummer van de Furde, nummer 13, is uitvoerig geschre
ven over de oudste situatie van het Mounehiem, de plek waar de 
molen aan de westkant van het dorp heeft gestaan. In 1855 kocht 
Gerke Pieters Oberman daar een stuk weiland, aan wat toen de Streek 
werd genoemd. Aan de westkant van het terrein lag de kolk, dit was 
de opvaart van de Ee naar de voet van de Doniaterp. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat deze vaart een restant is van een 
noordelijke tak van de Ee. Het begin van de terp lag dan aan een 
stroomgeul, die mogelijk langs de terp verder door liep in 
noordelijke richting. Via de stroomgeul kon materiaal voor ophoging 
van de terp worden aangevoerd. De gegraven verbinding van hier 
naar de zuidelijke tak van de Ee, bij Tergracht, zou hier begonnen 
kunnen zijn. 
Op de volgende bladzijde een uitvergroot deel van de Topografische 
Kaart uit 1848. De molen van Oberman, gebouwd in 1855 is nog niet 
ingetekend. 



De werf van Bokke Sytses van der Werf ten oosten van Bourboom, 
begonnen in 1848, is al wel ingetekend en aangegeven met het woord 
werf. Het bruggetje in de toenmalige trekweg over de kolk is 
aangegeven met de letters "bg". De brug in het dorp is aangegeven 
met de letters "oph bg". 

De molen aan de andere kant van het dorp bestond intussen vijftien 
jaar. Kennelijk was deze molen voldoende succesvol en reden voor 
Oberman om ook een molen te beginnen. Het werd een 
houtzaagmolen met de molen midden boven de houtzagerij. Oberman 
gaf de molen een mooie naam mee, de Traitable, wat zoveel betekent 
als de gedweeë of de handelbare. 
In de 19e eeuw, rond de tijd dat de molen werd gebouwd, werd de 
vaart (kolk) ongetwijfeld ook gebruikt om afgegraven terpgrond af te 
voeren van de Doniaterp. De te zagen bomen konden wateren in deze 
"kolk" en werden via de sleephelling met windkracht de zagerij 
ingetrokken. 
Pas enkele jaren na de bouw van de molen werd een lage houtloods 
gemaakt voor het opslaan van het liggende gezaagde hout. Tegen het 
grote molenaarshuis werd tegelijk een hoge houtloods voor verticale 
opslag van het hout gemaakt. Een arbeidershuisje hoorde er ook bij. 
Na acht jaar kwam de eerste grote strop voor Oberman, de molen 
brandde af. 

Het is merkwaardig dat de Leeuwarder Courant in 1864 geen 
aandacht heeft besteed aan deze molenbrand. In deze periode staat er 
wel geregeld een verslag in de krant van molenbranden elders. Tussen 
1850 en 1870 komen er vijftien branden voor van molens in 
Friesland, vijf daarvan door blikseminslag en tien oorzaak onbekend. 
De molen is datzelfde jaar weer op dezelfde plek opgebouwd. De 
nieuwe molen kreeg van Oberman de naam Phoenix mee, uit de as 
herrezen. 
Het is waarschijnlijk dat de brand voor Oberman de reden was een 
schilderij te maken van de nieuwe molen. In het vorige nummer is 
een foto van dat schilderij opgenomen, helaas kon het schilderij daar 
niet in kleur worden weergegeven. De schilder is onbekend, maar hij 
heeft de toenmalige situatie getrouw weergegeven, wat blijkt uit een 
vergelijking met de tekeningen van het kadaster, zoals in het vorige 
nummer is beschreven. 
Het eerste arbeidershuisje was intussen al lang vervangen door een 
blok van drie woningen. Deze drie woningen werden in 1906 geheel 
vernieuwd en op dezelfde plek weer opgetrokken. 
De situatie is daarna ongewijzigd gebleven tot 1918. In datjaar is de 
molen met zagerij voor de tweede keer afgebrand, op kerstavond. Er 
stond weinig wind, geen blikseminslag, was het onervarenheid met 
elektriciteit? Het elektrisch net was nog maar pas (in 1915) aangelegd 
in het dorp en de veiligheid was in het begin niet erg groot. Dankzij 
het optreden met behulp van de dorpsbrandspuit en de 
stoombrandspuit van Perwerd kon overslag van de brand naar de 
houtloodsen worden voorkomen. Het verslag in de Leeuwarder 
Courant van 27 december 1918 gaat hierbij. 

Wa:a..aweri a./1.. 811'••1:. 14 . 
Hedsuvond, ëVen na. achten. werd.én. · 
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De molen Phoenix is niet meer opgebouwd als windmolen, de zagerij 
is door Oberman wel weer vernieuwd en ingericht, maar nu met een 
door elektriciteit aangedreven zaagmachine. Timmermans zou later 
in zijn reclame gebruik maken van een tekening van deze elektrische 
zaagmachine (zie bijgaande tekening). De zagerij werd opgebouwd op 
dezelfde fundatie. 
Aan de bijgaande foto's is te zien dat er later aan de noordkant nog 
een uitbouw gemaakt is, hier is geen registratie van gemaakt door het 
Kadaster. 

,,DE PIIOEMX'' 
fiRMA H. J. TIMMER~1ANS & ZONEN • WANSWERD (1'-R.) 

De bijgaande fotoserie dateert van rond 1950, de 
situatie tekening geeft de plaats aan van waaruit 
de foto's zijn genomen. 
Situatie houtzagerij tot 1950, met gearceerd de 
huidige situatie. De gestreepte pijlen geven de 
richting van bijgaande drie foto's. 



De mensen 

Gerk Pieters Oberman, geboren in 1817 te Janum, was de eerste 
eigenaar van het Mounehiem. 
De grootvader van Gerk, Carel Christiaans uit Rinsumageest, had al 
eens met anderen de nu afgebroken boerderij Steenendamsterweg 4 
oud (zie boek) korte tijd in eigendom gehad, maar al vrij snel weer 
verkocht. 
Op Eewal 1 7 woonde sedert 1840 een tante van Gerk, Elisabeth 
Carels Oberman, getrouwd met Sikke Johannes Talsma, een nazaat 
van een van de oudste families, latere Talsma' s in Burdaard. Deze 
Sikke was timmerman. Hun zoon Johannes was een jaar jonger dan 
neef Gerk. Johannes was ook timmerman, hij heeft geen mannelijke 
nakomelingen gekregen. 
De vader en moeder van Gerk waren Pieter Carels Oberman en Tytje 
Gerks Algera. 
Het gezin woonde te J anum. Gerk was de derde in dit gezin van acht 
kinderen. Pieteren Tytje waren lid van de kerk van Birdaard/Janum 
volgens de lijst van ledematen, in 1823 opgetekend door Johan Petrus 
Escher, predikant te Birdaard. Beide dorpen hadden toen een 
gezamenlijke predikant. 
Gerk was dus redelijk bekend in Birdaard en zal er ook met zijn 
ouders wel naar de kerk zijn geweest. 

In 1843 trouwde Gerk met Trijntje Foppes Dijkstra uit 
OostdongeradeeL In 1849 kochten ze de herberg, nu "hetPosthuis", 
Gerk liet zich bij het Kadaster inschrijven als timmerman/herbergier. 
Gerk en Trijntje kregen de volgende kinderen: 
Pieter, geboren in 1844, vertrokken naar Dantumawoude. 
Jantje, geboren 1847, Jantje, geboren 1849, beidenjong overleden. 
Foppe, geboren 1851, is predikant geworden en trouwde met Wija 
Alida Harders. 
Jantje, geboren 1853, is getrouwd met Oeds Andries Brouwer te 
Dokkum. 
Tytje, geboren 1855, is in Birdaard blijven wonen en ongetrouwd 
gebleven. 

Gerrit Gerks Oberman, geboren in 1859, is in Birdaard blijven 
wonen en is zijn vader opgevolgd als molenaar en houthandelaar. In 
1884 trouwde Gerrit met Petronelia Kramer te Ommen. Ze gingen 
wonen in het grote huis. De ouders met hun dochter Tytje verhuisden 
naar het pand ernaast. 
Gerrit en Petronelia kregen vier dochters en een zoon, Gerke, die 
jong overleden is, nog geenjaar oud. 
De volgende dochters werden geboren: 
Catharina, geboren in 1885, bleef ongehuwd. 
Aaltje, geboren in 1887, trouwde met een predikant, Dirk Jacobus 
Peterse. 
Jo~anna .Geertruida, geboren in 1889, trouwde met een predikant, 
He1ko T1berias Oberman, zoon van Foppe bovengenoemd, neef en 
nicht dus. 
Tytje, geboren 1892, trouwde ook met een predikant, Huihert Jacob 
Honders. 

Bij het overlijden van Gerrit in 1935 was zijn vrouw al overleden, 
zijn ongetrouwde zuster Tytje, die naast hem had gewoond, was in 
1930 overleden en de drie dochters waren het huis uitgetrouwd. 
Alleen zijn dochter Catharina woonde nog bij hem. 
Het bedrijf en de woningen worden verkocht en de familienaam 
Oberman verdwijnt daarmee definitief uit het dorp, afgezien van een 
enkele "verdwaalde" jongere. 



Hendrik Jetses Timmermans werd de koper van het complex. 
Hendrik werd geboren in een familie, die reeds generaties lang in 
Wanswerd en omgeving woonde. De naam was aangenomen in 1811 
en zal alles te maken hebben gehad met het beroep dat de voorvader 
uitoefende. 
Was er een verband tussen Oberman en Timmermans? Ja toch wel 
emgszms. 
Eerdergenoemde neef van Gerk, Johannes Sikkes Talsma, 
timmerman, woonde Eewal 17, toen een huis met timmermans 
bedrijf. Johannes overleed in 1880 en liet vrouw en drie kleine 
kinderen na. Gerk Pieters Oberman kocht toen dat pand van zijn 
aangetrouwde nicht. Zij, de weduwe van Johannes Talsma kon 
blijven wonen. Toen de weduwe Talsma verhuisde in 1886 werd ze 
opgevolgd door Jetse Jacobs Timmermans. Jetse was ook weer 
timmerman en getrouwd met Wijke van der Boon. Ze kregen drie 

. kinderen, o.a. Hendrik, geboren in 1887. Vader Jetse overleed nog 
geen jaar later in 1888, 28 jaar oud. In 1894 hertrouwde Wijke met 
Jacob Wybrens Viersen. Jacob en Wijke hebben de kinderen 
opgevoed en kregen zelf ook nog vier kinderen' 
Met het overlijden van Gerk in 1889 werd het pand Eewal 17 
overgenomen door zijn dochter Jantje, getrouwd met Oeds Andries 
Brouwer, koopman te Dokkum. In 1906 verkocht Brouwer het pand 
en de familie Viersen-van der Boon verhuisde. 

In 1911 trouwde Hendrik Jetses Timmermans met Trijntje Willems 
Smidten in 1923 kochten ze het pand Tergracht 23, het pand bij het 
bruggetje over de Wänswerter vaart, de vroegere herberg. 

Hendrik was hier timmerman. Ze hadden toen al drie kinderen, Jetse 
Jacob, geboren in 1912, Willem, geboren in 1913 en Anna, gEboren 
in 19.14. 
In 1936 kocht hij de houtzagerij van de familie Oberman en ging de 
familie wonen in het grote huis voorheen Ds. R.H. Kuipersstraat 23, 
nu met de voordeur aan de wegzijde Wänswerterdyk 19. De oudste 
zoon Jetse trouwde in 1938 met Sophia Wybrens Viersen, zij 
woonden eerst in een van de drie arbeiderswoningen. Willem 
trouwde in 1943 met Antje van Oostrum en Anna trouwde ook in 
1943 met Sipke Postma. 
Jetse en Fiet lieten huize Henkiebouwen en verhuisden in 1941 daar 
naar toe. 
.Willem en Antje gingen wonen in het huis nu Ds. R. H. Kuipersstraat 
3. Sipke en Anna gingen wonen bij de brug, Hellingpad 2. Sipke was 
hier toen kapper . 
Afhankelijk van het houtzagerijbedrijf met drie families, in een tijd 
dat het economisch niet geweldig ging, heeft ertoe geleid dat de 
fa.niilie zijn toevlucht zocht in de Verenigde Staten. 
Na zoveeljaren zijn er nog steeds contacten over en weer. 

De mensen van de drie woningen waren geen lange blijvers. 
Gemiddeld hebben er in elke woning 15 gezinnen gewoond over een 
periode van ruim honderd jaar. Ten tijde van het maken van de 
foto's, rond 1941, woonden er van oost naar west Jetze Jacob 
Timmermans, FokkeReinders Hoekstra en Petrus Izak Woudsma. 
Bijgaande foto's zijn te danken aan het contact met de familie 
Timmermans. De oudste zoon van Jetze, Henk, heeft de foto's opge
stuurd. 
De bovenste laat zijn moeder zien, Fiet Viersen met twee bakkers, 
Lieuwe Wondaal en Gerben Heslinga. 
De middelste is Jetze met zijn buurmeisje Dukke Hoekstra. 
Op de onderste foto zit Dukke naast Henk Timmermans. 



De woningen waren gebouwd. in 1906. Na de bouw van de arbeiders
woningen aan de Bakkersteeg, inmiddels afgebroken, was dit het 
tweede blok onder de voorschriften van de nieuwe Woningwet. De 
bouwaanvraag van aannemer Romke Baukes Kalma te Wanswerd 
ligt in het gemeentearchief. 
Kalma geeft aan dat de oppervlakte binnen de muren 44,8 m2 wordt, 
de kamer 4,40 x 4,10m (+ bedsteden van 1,20m), de gang 1,20 m 

1 
breed. In de kamer kwamen twee onderkelderde bedsteden, breed 
1,20 m en lang 1,75 m. Bij iedere woning komt een privaat met 
houten ton (de Bakkersteeg begon met een op vier woningen). Ter 
voorziening van het drinkwater worden drie regenwaterbakken 
geplaatst, elk twee m3. De buitenmuren worden éénsteens muren 
(spouwmuren bestonden nog niet). 
De trap naar de zolder is slechts 65 cm breed en steil, je moest op je 
knieën de zolder op kruipen. 

Plattegrond woning Doorsnede woning 

Auke Kingma, november 2008 



Uit het Diaconieboek van Birdaard 1645-1 795 

Dit diaconieboek is waarschijnlijk het oudste uitgebreide document 
van Burdaard. We hebben het totale boek gescand. Het hele bestand 
is ook gekopieerd naar de website van Tresoar, zoeken op 
"diaconieboek burdaard" . De gescande pagina's zijn nog 
ongesorteerd, het boek zelf staat ookniet altijd op datumvolgorde. 
De eerstkomende tijd zullen we het diaconieboek proberen te 
"vertalen". Het boek geeft veel namen van personen die ver voor 
1710 (is het startpunt boek "Drie eeuwen Burdaard") al in het dorp 
woonden. Het zijn namen van mensen die lid waren van de kerk, wat 
in 1645 nog niet voor iedereen vanzelfsprekend was. We zullen 
proberen aansluiting te vinden bij de personen die in het boek 
voorkomen. Het diaconieboek geeft ook de tweejaarlijkse diaconie 
verantwoording aan ontvangsten en uitgaven. Ook hier valt veel over 
te zeggen. Als voorproefje een kopie van het eerste blad met de tekst, 
die redelijk voor zich spreekt. 

De linkerpagina vermeld het volgende: 

Kerckeboek tot Birdaard in weleken opgeteekend zijn Ledematen 
der older(lingen), der getrouwden ende der do... . . . bij dnus: 
Abrahamus Accronius ... Birdaard ende Janurn wo... so sijnen 
.. ontvangst .... 
den eersten october 1645 

"Was getekend" Abrahamus Accronius 
Eccles. 

tot Birdaard en Janurn 

Op de rechterpagina geeft Abrahamus Accronius de volgende namen: 

Eelcke Annes 
(T)ets ...... sijn wijff ende 1s den 3e Marty 1649 
............ in de Heere ontslapen 
.... Johannes 

Doede Oedtzes 
Sijcke Jans sijn wijff 
1649 
Roeloff Dircks 

sijn nae Oenkerck vertraeken op may 

Keimpe Keimpes · ende is de gste Febr 1649 ..... in den Heere 
ontslapen smorgens 
Eelck Jurjens sijn wijff 

· Sijoerdt Taeckles 
Antie Hesseis sijn wijff 
J aco b Dircks 
Antie Dircks sijn wijff sijn nae Harlingen vertraeken op May 1647 
Geert Dircks 
.. erdtsen Tieerdts 
Tijepcke Dircks 

vertraeken 

Onderstaand een deel van een pagina met de diaconale twee jaarlijkse 
afrekening (hier van 1686), met de handtekeningen van de kerken
raadsleden. Zij die niet konden lezen en schrijven plaatsten een z.g. 
handmerk 



November 2008, Auke Kingma 

Ut de a/de doaze ... 

Commentaar van Wieger JeUerna op de foto's ut de alde doaze, 
Furde 13. 

Namen van de mensen op de 7 geplaatste kiekjes. 

1) v.l.n.r: Wieger Jacobs Jellema, Sikke Douwes Kooistra (met 
hoed) met dochter Jannie op de arm, vader Douwe Sikkes 
Kooistra (met pet), Grietje Kooistra-Dijkman, Taapke vrouw 
van Douwe Kooistra met voor zich Douwe Kooistra jr, achter 
Taapke waarschijnlijk de vrouw van Jan Kooistra met kind, dan 
Jan Kooistra broer van Sikke Kooistra, Ytske Jellema-Terpstra, 
Nieske JeUerna (overleden 29-01-1944, 37 jaar oud). 
De foto is gemaakt aan de Hoofdweg, achter de voormalige 
slagerij van Douwe Zijlstra, nu Eewal 27. Toen woonden 
Douwe en Taapke hier en hadden de kinderen op bezoek met 
een feest. Ernaast woonden de J ellema' s, in het achterste deel 
van Eewal25. 

2) Links: Sietske Freerks Leijstra, uit Jislum. Rechts: Geertje 
Baukes Bekker van "de Vogelzang". 

3) Renze Pieters Poortinga, woonde later op de Doniaterp. 
4) Links:Marie Oenses Plantinga, rechts haar buurmeisje Trijntje 

Oenses Kingma, resp Mounewei 6oud (-i:s zuidelijke helft Ruurd 
Wiersmahus) en Mounewei 5. 

5) Sietske Damsma-Ferwerda, in 1947 vertrokken naar 
Surhuisterveen, woonde W answerterdyk 1. 

6) Baukje Gerrits Wielinga, woonde Bakkerssteeg nr 3. 
7) Links: Baukje Jacobs Viersen en rechts haar jongere zus Janke, 

dochters van Jacob Ypes Viersen en Grietje Dijkstra. In 1948 is 
de familie geëmigreerd naar Grand Rapids, Noord-Amerika. 

Reacties op de foto's in Furde 12 zijn hierbij volledig herzien en 
aangevuld opgenomen (de foto's 2 tlm 8 zijn gemaakt met het feest in 
1938): 

Reactie van Henk Reinders Halbersma te Oostermeer: 
Foto 4 links is Tietje Jacobs Plantinga, rechts is Grietje Durks 
Poortinga. 

Reactie van Rom Tadema te Smilde: 
Foto 5 Marten van der Ploeg, woonde aan de Dokkumerstraatweg, bij 
de tweede brug, is in 1943 vertrokken naar Kollum. 



Foto 8, hier was Tadema niet goed, het moet zijn Sophia Wybrens 
Viersen (later getrouwd met Jetse Timmermans) en Jank:e Jans 
Struiksma, dochter van de smid aan de Smidsreed. 

Reactie van Hennie van der Ploeg-Hoekstra te Dokkum: 
Foto 2 van links naar rechts: 
Hennie Meintsma, dochter van Jan Meintsma en Beitske Jacobs 
Plantinga,getrouwd met Tj eerd van Klaarbergen, woont nu te 
Dokkum. 
!etje Krol, dochter van Pier Krol, van 1930 tot 1940 huisarts te 
Burdaard. 
MarthaKrol haar zuster. 

En dan nu de nieuwe foto's. 
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De 15e Furde ligt voor u. 

Bij het lezen van de kopjes boven twee artikelen 
was ik al zeer nieuwsgierig naar het verhaal er 
achter: "Koppig en wrokkig" en "Gerben Kingma, 
twee Amerikanen". 
U krijgt een uitleg over het lezen van bladzijden 
uit het Diaconieboek van Birdaard en Janurn van 
1645-1795. 
De rubriek "Ut de älde doaze" krijgt een 
gewijzigde opzet. U hoeft niet meer te reageren 
op de foto's, de namen worden er (voor zover 
bekend uiteraard) voortaan bijgezet. 
Op de laatste bladzijde wordt uw aandacht ge
vraagd voor de dorpsreünie, welke zal worden 
gehouden op zaterdag 13 juni 2009. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u 
uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar 
de namen van bestuursleden bij wie u altijd 
terecht kunt met uw vragen. 

Ook voor deze keer weer veel leesplezier toe
gewenst! 



~ppig en wro!OOg 

Een artikel uit de Leeuwarder Courant 
· Dit was de kop van een artikel in de Leeuwarder Courant van 24 
maart 2007, geschreven door Jaap Hellinga. Hij beschreef daarin 
een gebeurtenis uit het jaar 1894. Destijds werd in het najaar in 
Dokkum veel gesproken over een haveloze landloper, zoals dat 
toen heette. Het betrof ene T. Straatsma, die in Dokkum als dak
loze leefde. Men wist dat Straatsma vroeger in goeden doen was 
geweest, maar dat hij vervallen was tot armoede. Een politieman 
vertelde dat hij op het bolwerk sliep, op stro, en dat hij haast niets 
had om van te leven. Het Dokkumer Armbestuur werd ingescha
keld. Ze boden hulp aan, maar Straatsma weigerde die. Straatsma 
vertelde dat hij nog geld tegoed had van zijn zwager Kingma in 
Birdaard. Er werd een brief geschreven naar Kingma, het was 
intussen al januari 1895, hartje winter. 
Kingma reageerde direct en schreef dat Straatsma in 1889 bij hem 
berooid was opgenomen in de familie, ze waren tenslotte zwagers. 
Maar na vierenhalf jaar ontstond ruzie met de zonen van Kingma. 
De verhouding was zodanig slecht geworden dat Straatsma vertrok. 
Kingma bood in zijn brief onderdak aan voor zijn zwager bij iemand 
anders in Birdaard. Straatsma weigerde dit. Naar zijn zeggen om
dat in Birdaard zulke slechte mensen woonden. In Dokkum woon
den beste mensen, daar kon hij opgang van zaken maken. 

Het verhaal van Heliinga boeide mij. In de eerste plaats omdat 
bedoelde Kingma mijn overgrootvader was en in de tweede plaats 
omdat ik in het kader van het schrijven van mijn boek over Bur
daard enige documenten over deze zaak in handen had gekregen. 
Deze documenten kwamen uit het archief van het Armbestuur van 
Birdaard, dat wordt bewaard in het gemeentearchief van Dantuma
deel. 
Bedacht moet worden dat dergelijke kwesties, waarbij meerdere 
gemeentes betrokken waren, uitgebreid werden behandeld door de 
burgemeesters en de Armbesturen. De financiële bal werd voortdu
rend heen en weer gegooid. 
Nu mijn boek 'Drie eeuwen Burdaard' klaar is, is het meteen de 
gelegenheid om hieruit te putten voor achtergrondinformatie over 
de personen die in Birdaard in deze kwestie waren betrokken. 
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Het archief van het Armbestuur vary Birdaard 
In hun vergadering van 19 oktober 1894 bespraken de armvoogden 
van het Armbestuur van Birdaard (verderop steeds het AB ge
noemd) de kwestie Straatsma, naar aanleiding van een schrijven 
van de burgemeester. Taeke Straatsma had namelijk de burge
meester een brief geschreven en de burgervader vraagt het AB nu 
opheldering over wat Straatsma schrijft. 
Het blijkt in deze vergadering dat drie leden eerder al een brief van 
Taeke Straatsma hadden ontvangen. Hij had op 8 oktober een brief 
gestuurd aan alle leden, behalve het vierde lid Albert Kingma. De 
drie leden waren ook vereerd met een persoonlijk bezoek van 
Taeke. Taeke stelde dat de burgemeester van Dantumadeel hem 
gezegd had huisvesting enz. te vragen bij het AB. 
Het AB vond dit vreemd omdat Taeke al een half jaar geleden naar 
Dokkum vertrokken was en omdat het AB de politieagent Veenerna 
had opgedragen Taekes verhuisbiljet naar Dokkum te sturen. Dit 
was echter niet gedaan naar later bleek. Bovendien kon Taeke geen 
schriftelijk bewijs tonen van wat de burgemeester hem gezegd had. 
Straatsma had bij zijn bezoek aan de drie heren verteld dat hij 
gedurende de vierenhalf jaar verblijf bij Kingma alleen kost, 
inwoning en kleren had gehad en dat hij nog geld te vorderen· had 
van Kingma. Kingma verklaart in de vergadering dat hij graag met 
Straatsma wil praten over een schuldvordering van zichzelf. Kingma 
stelt voor om een vergadering te houden met beide partijen, 
Straatsma en hij, en de andere leden van het AB. 
Op 24 oktober komen het AB en Straatsma bij elkaar. Hiervan is 
volledig verslag gedaan aan de burgemeester. De heren bespraken 
de kwestie met Straatsma van 's avonds 7 uur tot 10.15 uur. In het 
verslag van deze bijeenkomst komt het volgende naar voren. 
Het contact tussen Kingma en Straatsma was al jaren gaande, 
landgebruik, schapenhandel enz. speelden een rol. In het voorjaar 
van 1889 kwam Straatsma bij Kingma, als een man zonder huis
vesting. Kingma heeft hem, zijn zwager zijnde, toen als huisgenoot 
opgenomen. Volgens Kingma had Straatsma het naar zijn zin en 
hielp hij naar vermogen mee in het bedrijf. In de hooitijd, zes 
weken lang, kreeg hij een kleine vergoeding. Alles bij elkaar vroeg 
Straatsma nu veel meer vergoeding dan indertijd tussen beiden 
was afgesproken, volgens Kingma. 
Een kleine tegemoetkoming van Kingma tijdens de vergadering 
werd afgewezen. Een vreselijke scheldpartij van Straatsma volgde. 
De vergadering oordeelde dat er nu niet tot een oplossing kon 
worden gekomen en verzocht Straatsma de vergadering te verla-
ten. 
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Het AB vond nadien dat Kingma zich zeer billijk had opgesteld. Het 
AB wilde niet tot het aanbieden van huisvesting aan Straatsma 
overgaan, omdat hij was uitgeschreven bij de gemeente. Bovendien 

. verwachtte het AB dat Straatsma in Birdaard te lastig zou worden 
en met slinkse middelen, opruiing en verdachtmakingen zijn gelijk 
zou willen halen. 
Het AB schreef een paar dagen later nog aan de burgemeester dat 
het beide partijen als gelijken had behandeld, maar dat het niet 
over Straatsma's eisen had te beschikken en nog minder over de 
beurs van Kingma. Hun zaken zouden door 'Hogere machthebben
den' moeten worden uitgemaakt. 
Huisvesting had Straatsma in de vergadering ook niet verzocht. Hij 
zei dat hij zich zeer goed kon redden en goed geld verdiende. Nog 
eens vraagt het AB aan de burgemeester verschoond te mogen 
blijven van de opneming van Straatsma. De burgemeester heeft 
waarschijnlijk daarna zijn collega in Dokkum ingelicht. 
Zoals blijkt uit het bovenstaande is Straatsma na deze oktober
affaire in Dokkum gebleven, tot het in de winter een onhoudbare 
situatie werd. Wat uiteindelijk gebeurd is met Straatsma is mij niet 
bekend. Hij is in 1903 in Dokkum overleden. 

Het boek "Drie eeuwen Birdaard" 
Aan de hand van het bovenvermelde boek kan wat meer worden 
gezegd over de personen die in het archief van het Armbestuur 
genoemd worden als lid van dat bestuur in 1894. Dat waren: 
Albert Alberts Kingma, winkelier, Eewal 37, 
Marten Johannes Teitsma, veehandelaar, Eewal 33, 
Rindert Jans Talsma, grutterEewal 45 en 
Tjeerd Tjeerds Straatsma, landbouwer (niet directe familie van 
Taeke), Steenendamsterweg 22. 
In 1894 was dit een redelijk gemengde samenstelling, meestal 
echter waren de boeren oververtegenwoordigd. 
Albert Alberts Kingma is geboren in 1831 te Birdaard, in 1860 
getrouwd met Antje Kornelis Straatsma en woonde in een pand 
waar nu het huis Eewal 37 staat. Het oude pand was een soort 
boerderij en komt nog gedeeltelijk voor op de hierbij afgedrukte 
ansichtkaart uit 1923, het rechtse halve huis (zie volgende bladzij
de). 
Albert is begonnen als winkelier, maar ondernam geleidelijk veel 
meer activiteiten waarin later zijn zes zonen volop meewerkten. 
Behalve de textielwinkel had hij ook een blauwververij. 
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Een aantal jaren .had hij tevens een cichorei branderij. Hij begon een 
veerdienst en hield tevens vee. In het dorp was hij zeer actief voor 
kerk en school. Hij was voorzitter van een commissie voor de 
aanleg van wat nu de Hoofdweg is. En hij was verschillende keren 
lid van het Armbestuur van Birdaard. 

Taeke Kornelis Straatsma is geboren in 1824 in Reitsum en trouwde 
in 1855 met Trijntje Johannes Kingma. Trijntje was een dochter van 
Johannes Martens Kingma en Jitske Gosses Talsma. Deze familie 
woonde op de boerderij bekend onder de naam Groot Wytsma, 
gelegen op de terp achter de hervormde kerk (zie de foto uit 1903). 
Trijntje's vader is in 1852 overleden, haar moeder zette het bedrijf 
voort. Toen Trijntje trouwde met Taeke verhuisde moeder naar 
Hellingpad 6 en de jongelui zetten het boerenbedrijf voort. 
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Hun geluk heeft niet lang geduurd. Trijntje overleed nog geen jaar 
later, een week na de bevalling van een dochtertje. Het dochtertje 
overleed vijf maand later ook. Taeke bleef alleen wonen op de 
boerderij tot na het overlijden van zijn schoonmoeder. De boedel 
moest uiteindelijk gescheiden worden en een andere schoonzoon 
Pieter Pieters Oberman, kocht de boerderij. Deze was getrouwd 
met Sytske, een zuster van Trijntje. 
Taeke verhuisde daarop naar Rinsumageest, waar hij een jaar later 
hertrouwde met Ytske Eeltjes Vellinga. Ze kregen drie kinderen. 
Eén overleed vier maanden na de geboorte, over de andere twee 
kinderen is mij niets bekend. Taeke's tweede vrouw, Ytske, over
leed in 1884. 
Vijf jaar later, in 1889, was Taeke een totaal berooide man die I 

werd opgenomen bij het gezin van zijn zwager Albert Kingma. 
Zoals eerder vermeld: Taeke overleed in 1903 in Dokkum, 78 jaar 
oud. 

De beschrijving van de personen hierboven is bijna helemaal 
ontleend aan het boek "Drie eeuwen Birdaard". Enkele gegevens 
zijn gehaald uit de Burgerlijke Stand, te vinden bij het Fries 
Historisch en Letterkundig Centrum, website www.tresoar.nl. 

Een oordeel over de beschreven gang van zaken mag van mij niet 
worden verwacht. 
Het geheel overziende moet wel gezegd worden dat Straatsma een 
bijzonder moeilijk leven gehad heeft, maar misschien was hij ook 
een moeilijk mens. De kop van Heliinga in de Leeuwarder Courant, 
"koppig en wrokkig", lijkt mij wel terecht. 

Auke Kingma 
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V.it liet f})iaconieóoeK_ van iJJiráaará en Janum van 1645-1795 

In het vorige nummer van de Furde is al een voorproefje opge
nomen van een aantal pagina's uit het Diaconieboek. Het hele boek 
telt 400 pagina's, Het heeft het formaat van een ouderwets kas
boek. De pagina's zijn 30 cm hoog en circa 10 cm breed en bijna 
geheel beschreven zonder kantlijnen. Papier was duur en moest 
goed benut worden. 
De bladzijden werden twee aan twee gescand, linker- en rechter
pagina tegelijk, het aantal scans is tweehonderd. 
In bovengenoemde periode noemde de protestantse kerk zich de 
Gereformeerde Kerk. Bedacht moet worden dat de Reformatie toen 
n?g geen honderd jaar geleden was geëffectueerd. Dat ging ook 
n1et van de ene dag op de andere en dat was plaatselijk ook heel 
verschillend. Van oudsher (twaalfde eeuw of eerder) waren er 
kerken in bijna alle dorpen en steden. Zo ook in Birdaard en in 
Janum. De kerk in Janum werd al rond 1600 gebruikt door protes
tanten, de kerk in Birdaard echter pas rond 1645. 
Daarvoor was er in Birdaard een grote invloed van de katholieke 
familie Wijtsma. De familie was zelfs bij machte om de kerk in 
Birdaard te sluiten en min of meer als een eigen kapel te gebrui
ken. ~e _Gereformeerde Classis in Dokkum, als overkoepelende 
orgamsat1e van de protestanten in deze regio, besloot aanvankelijk 
dat de protestanten in Birdaard maar samen met die van Janum 
moesten gaan kerken en samen een predikant moesten hebben. 
~edurende de he}~ periode van het boek hebben beide dorpen 
inderdaad samen een predikant. 

De afzonderlijke dorpen hebben wel een eigen kerkenraad en een 
eigen diaconie. De diaconieën hebben beide hun eigen administratie 
e~ leggen jaarlijks, soms over meerdere jaren, hun eigen afreke
ning ter goedkeuring voor. 
De eindafrekening wordt dan goedgekeurd door de afgaande dia
ken, de opvolgende diaken en soms nog door andere kerken
raadsleden. Altijd tekent ook de predikant, die dus voor beide 
gemeenten dezelfde is. De handtekeningen zijn interessant, wie 
kan er wel of niet schrijven. Diegenen die niet kunnen schrijven 
tekenen met een door hemzelf 'geset merck'. 

7 



De tekst van het bijgaande gedeelte van de eindafrekening, uit 
1666, luidt: 

. 'Oijrkonde der waerheit 
onse handen ofte 
mercken. 
Actum ut supra. 
Daniel Eilhemius, 
pastor in Birdaardt 
Claes Tjiepkes 
Geert Dirks, heeft geset 
merck 
Feddrick Tierts, heeft 
geset merck 
Hendrijck Claesen' 

Het lezen van de tekst is vaak een puzzel, maar na enige tijd krijg 
je een zekere bedrevenheid daarin. Het lastigst zijn de afkortingen, 
o.a. het teken voor 'ver' in samenstelling met woorden als 
verdreven, zie twaalfde en dertiende regel van het voorbeeld, met 
'ver' op de twaalfde regel (die vreemde haal op het eind van de 
regel) en 'dreven' op de dertiende regel. Door teksten onderling te 
vergelijken kan dikwijls een oplossing worden gevonden. 
Hoewel de teksten niet altijd even interessant zijn om te lezen, valt 
uit de vermelde uitgaven nog het meest op te maken wat er zich 
zoal voordeed in het dorp. Vooral uitgaven aan passanten. In 
Janurn komt dat weinig voor, maar Birdaard lag aan de 'grote weg'. 
Dat was in die tijd het vaarwater de Ee. 
Sinds 1650 was dit vaarwater een onderdeel van een doorgaande 
route van trekschuiten van Rotterdam via Amsterdam, Harlingen, 
Leeuwarden en Dokkum naar Groningen. Over het gehele traject 
was een trekweg aangelegd, het gedeelte Leeuwarden-Dokkum 
werd geopend in 1646. 
Er kwam nog al wat 'fremd folk' langs. Dat volk hield soms zijn 
hand op bij de diaconie. 
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Hierboven is een stukje opgenomen van de uitgaven in 1653. De 
tekst daarvan luidt: 
Anno 1653 den 5 Aprilis een jonge edelman gegeven 0-6-0. 
Den 4 maeij gegeven een arme vrouwe een ledemaet komende van 
Groninghen 0-2-0. 
Den 15 maij gegeven tot onderhout van de predikant Heijnema 
zoon tot Pasens 
(= Paesens?) de summa van 0-12-0. 
Den 30 julij een arme verdreven schoolmeester uijt Duijtslandt 
gegeven 0-6-0. 
Den 19 Augusti gegeven een barbier met noch een ander man die 
in Engelandt gevangen hadden geseten die gevaren hadden op de 
Vogelstruijs de summa 0-3-0. 
Den 4 Septembris gegeven een arme vrouw 0-4-0. 
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De bedragen staan vermeld in Caroli guldens, Stuijvers en 
Penningen. Een uitleg over het geld houdt u tegoed. 

Wat in dit stukje tekst vooral opvalt, is de gift aan twee mannen die 
· gevaren hadden op de Vogelstruijs. Nu blijkt het nut van Internet, 

want met Google gezocht op het woord Vogelstruijs kom je terecht 
op een VOC site, waar de Engelse oorlogen in worden beschreven. 
Er zijn in het verleden vier oorlogen met Engeland geweest. De 
zogenoemde Eerste Engelse Oorlog duurde van 1652 tot 1654. Er 
werden in die jaren negen zeeslagen geleverd. Deze zeeslagen 
kregen allemaal een naam. 
Van 28 februari tot 2 maart 1653 vond de zogeheten Driedaagse 
Zeeslag plaats in het Kanaal. Admiraal Maarten Tromp begeleidde 
vanuit de Middellandse Zee een vloot koopvaarders door het 
Kanaal. Hij stuitte daarbij op de Engelse vloot onder Blake. Miehiel 
de Ruyter moest worden ontzet nadat hij een Engels schip had 
veroverd. 
Bij dit gebeuren was het schip de Vogelstruis betrokken. Het schip, 
gebouwd in 1640, 1000 ton laadvermogen, was net terug van zijn 
vijfde reis naar Batavia voor de Vereenigde Oostindische Compag
nie en daarna verhuurd aan de Admiraliteit (de 'marine'). Op 
1 maart werd de Vogelstruis veroverd door de Engelsen. Een groot 
deel van de bemanning kwam hierbij om, zo niet de barbier met 
zijn maat. Ze werden gevangen genomen en kennelijk al vrij snel 
weer vrijgelaten. Een half jaar later duiken ze op in Birdaard; waar
schijnlijk op doorreis. Ze kloppen bij de diaconie aan voor een klei
ne ondersteuning en krijgen het geweldige bedrag van drie stuivers 
mee. 

.-~~--~~----------------~~-c~~~~~~-, 
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Op de website www.deruyter.org is een schilderij te vinden waarop 
het schip de Vogelstruis geheel rechts staat afgebeeld. Waarschijn
lijk is dit een voorstelling van de slag bij Plymouth. De Vogelstruis 
was onder de Friese kapitein Douwe Aukes toegevoegd aan de 
oorlogsvloot tijdens de Slag bij Plymouth, in augustus 1652. Tijdens 
de Slag dwaalde Douwes Aukes af van de rest van de vloot 
waardoor het schip omsingeld kon worden door vier Engelse sche
pen. De bemanning wilde zich liever overgeven maar Douwe Aukes 
dreigde het schip dan op te blazen. Door angst gedreven slaagde 
de bemanning er daarna in om twee Engelse schepen tot zinken te 
brengen en de andere twee te verjagen. 

Auke Kingma 

(jerben !l(ingma, twee filmeril(gnen 

Uit de contacten met Phyllis en Henk 
Het begon met een email van een Amerikaanse mevrouw, Phyllis 
Penninga, uit DeMotte Indiana US. Ze schreef dat haar voor
ouders afkomstig waren uit Burdaard. Haar betovergrootvader, 
Gerben Kingma, was geëmigreerd naar de VS. Hij was tolgaarder 
in Burdaard geweest. In 2000 had ze Burdaard bezocht en ge
vraagd naar het tolhuis. Ze had kennelijk twijfels of het huidige 'tol
huis' wel het tolhuis van Gerben Kingma was. Intussen had ze het 
boek over Burdaard gezien en ze vroeg mij meer details. Ze schreef 
ook, dat ze al meer dan dertig jaar aan familieonderzoek deed en 
intussen geschiedenis studeerde aan de universiteit van Valparaiso, 
India na. 
Ik heb haar gedetailleerd kunnen antwoorden, aan de hand van het 
boek, kàdasterkaarten en het bevolkingsregister. Tot zover onze 
eerste contacten. 

Enige tijd later beschrijft Henk Timmermans uit Sunny Side 
Washington een aantal contacten met oud Burdaarders o.a. ook 
met een Gerben Kingma. Dezelfde Gerben Kingma als uit de 
familie van Phyllis Penninga? 
Beide contacten gevraagd of er sprake was van dezelfde persoon. 
Henk wist het niet en zijn schoonzuster, kleindochter van door hem 
bedoelde Gerben Kingma, wist het ook niet. 
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Phyllis wist het precies. Er is sprake van twee Gerben Kingma's. 
Haar voorouder was Gerben Jans Kingma en het contact van Henk 
was Gerben Symons Kingma. 

Phyllis schreef: 
Ok, I think I've figured this out. We are distant relation 
Johannes Jans Kingma - Jan Johannes Kingma - Aede Jans Kingma 

- Jan Aedes Kingma - Gerben lans Kingma (geboren 1844, 
geëmigreerd 1902) - Sipke Gerbens Kingma - Gerben S. 
Kingma, my grandfather 
Johannes Jans Kingma - Marten Johannes 

Martin Kingma - Lieuwes Thomas Kingma 
Kingma Gerben Symons Kingma 
geëmigreerd 1910}, in Washington 

Kingma - Thomas 
- Symon Lieuwes 
(geboren 1888, 

My grandfather was named after his grandfather on his mother's 
side. 

Gerben Symons Kingma 
Het bovenstaande weer doorgemaild naar Henk. Bij Henk kwam 
hierdoor een hele documentatie naar boven. Het blijkt dat zijn 
Gerben Kingma een zoon was van Symon Lieuwes Kingma, ge
trouwd met Saakje Poortinga, dochter van Ype Gerbens Poortinga 
en Saakje Sipkes Jansma. Deze Poortinga-familie woonde tot 1901 
te Birdaard op Mounewei 3. Een zuster van Saakje Poortinga was 
mijn grootmoeder Jelske Poortinga, getrouwd met Aant Kingma, 
transportbedrijf en stoombootkapitein van de Noordfries. 
In Henk zijn documentatie zit een uitgebreide brief van een van de 
dochters van Symon en Saakje, ook alweer Saakje (geboren 1891 
in Birdaard) geheten, en geschreven in 1976 aan haar oudste nicht. 
Saakje was het laatste nog levende kind van Symon en Saakje. 
Ze schrijft het volgende: Symon en Saakje zijn in 1890 verhuisd 
van Birdaard naar een boerderij in Arum. Na het overlijden van 
Symon in 1904 zijn drie zoons geëmigreerd naar de VS. Drie 
kinderen zijn in 1913 geëmigreerd, drie kinderen zijn in Nederland 
gebleven en twee zijn jong overleden. 
De eerste drie zoons waren Lieuwe, geboren in 1884, Ype, geboren 
in 1885 en Gerben, geboren in 1888. In 1914 bij het begin van de 
eerste wereldoorlog werd Lieuwe teruggeroepen naar Holland 
omdat hij in militaire dienst was geweest. Hij trouwde in Holland en 
vertrok na de oorlog weer naar de VS. Tot zover deze brief. Helaas 
schrijft Saakje niet over haar andere broers Ype en Gerben. 
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Over deze beide jongens is mij ooit door een ander lid van de 
familie Poortinga, Tine Lautenbach-Poortinga, verteld, dat zij 
werden opgeroepen voor militaire dienst in het Amerikaanse leger 
en gevochten hadden in België, in de eerste wereldoorlog. 

Uit de documentèn van Henk blijkt dat inderdaad het geval te zijn 
geweest. 
In april 1917 verklaarden ook de VS de oorlog aan Duitsland. Ype 
en Gerben waren intussen genaturaliseerde Amerikanen. Ze werden 
opgeroepen voor het Amerikaanse leger en naar Europa gestuurd. 
Uit de hieronder gekopieerde ontslagbrief van de United States 
Army blijkt dat Gerben o.a. in september 1918 heeft deelgenomen 
aan het St Michel-offensief, daarna aan het Meuse-Argonne
offensief en van 31 october tot 11 november aan het Ieper-· 
offensief. Uit de verklaring blijkt dat hij het overleefd heeft zonder 
gewond te raken, ook dat hij een excellent karakter had. 
In april 1919 mocht hij weer naar huis. 
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Bij deze weergave van feiten zal ik het laten. Wat het heeft bete
kend voor de betreffende personen kunnen we alleen maar raden. 
Dat in de families verhalen over de jongens circuleerden is nu 
duidelijk. 
Uit literatuur en films weten we intussen veel over de enorme 
drama's die zich in de eerste wereldoorlog hebben afgespeeld vlak 
over onze grenzen. Ook talloze internetsites zijn daar aan gewijd, 
met beschrijvingen, kaarten enz. 

Gerben lans Kingma 
Ook van Phyllis kwam nu meer informatie los omtrent haar familie
verhaal. Ook weer een verhaal van meer dan honderd jaar geleden. 
Phyllis haar betovergrootvader, Gerben Jans Kingma, heeft ge
woond aan de trekweg. Hij was tolgaarder, later noemde hij zich 
ook veehouder. Het huis waar hij woonde is in het boek "Drie 
eeuwen Burdaard" aangeduid met Tolhuis 1oud. Het huis of 
boerderijtje stond aan de noordkant van de Ee, tegenover de 
boerderij van Eelke en Baukje de Jong, nu Klaas en Alie de Jong 
(Dokkumerstraatweg 9). Het tolhuis is afgebroken in 1946. Het is 
mij niet bekend of er foto's bestaan van het huis. 
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Kaart uit 1927 met Birdaarder Tolhuis. 
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Het echtpaar Gerben Jans Kingma en Geertje Sipkes Postma, 
getrouwd in 18701 kreeg in Burdaard negen kinderen/ drie zoons en 
vier dochters en nog twee jong overleden kinderen. Ze hebben 
eerst een paar jaar ingewoond bij Gerben zijn ouders1 Iedyk 1, 
daarna acht jaar Wanswerterdyk 7/9 en aansluitend aan de trekweg 
van 1880 tot 1902. Het huis aan de Wanswerterdyk, zie foto, 
schuin achter de Gereformeerde kerk, was gebouwd door vader Jan 
Aedes, de ouders woonden aan de westkant en de jongelui van 
1872 tot 1880 aan de oostkant. Dit is het geboortehuis van Sipke. 

In 1891 emigreerden de oudste twee jongens naar de Verenigde 
Staten. Sipke (geboren in 1872) was toen 19 jaar oud en Jan 18 
jaar oud. Ze kwamen goed terecht bij hun oom Sipke Postma, broer 
van moeder Geertje en bakker in Grand Rapids. 
Oom Sipke was voorheen bakker in Blija, evenals de vader van 
Sipke en Geertje. 
Elf jaar later in 1902 besloten Gerben en Geertje ook de grote stap 
te wagen en vertrokken met de rest van het gezin naar hun beide 
zoons in Michigan. Hun eigen ouders waren pas overleden. Gerbens 
vader Jan overleed als laatste in 1899. Hij en Gerbens broer Anne 
hadden bij hen ingewoond. Anne, toen 62 jaar, is mee gegaan naar 
Michigan, Anne was ongehuwd, zonder beroep en heeft altijd bij 
zijn ouders ingewoond. 

Sipke en Jan hadden van hun oom intussen het bakkersvak geleerd 
en Sipke was daarna in Grand Rapids zelf een bakkerij begonnen. 
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Nadat Sipkes vrouw' was overleden en hij met zeven kinderen 
achterbleef koos hij er voor om boer te worden. Met kunst en vlieg
werk hebben ze het hoofd boven water gehouden. Sipke ging 
uiteindelijk wonen op een boerderij in DeMotte in Indiana, waar ook 
zijn ouders naar toe waren getrokken. 
Gerben en Geertje zijn overleden in DeMotte in 1927 en in 1925, 
respectievelijk 83 en 77 jaar oud. Ze waren nooit echt gewend 
geraakt aan Amerika, maar ze zijn gebleven voor de kinderen, die 
met zo velen weinig toekomst hadden gehad in Burdaard of elders 
in het land. 
Dit alles werd verteld door hun achterachterkleinkind Phyllis 
Penninga, nog steeds wonend in DeMotte en aangevuld met 
informatie uit het boek "Drie eeuwen Burdaard" van 

Auke Kingma 

Internet 

Jan Diebrink, altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op 
internet, bericht mij het volgende: 
Er is een nieuwe website geopend: www.allefriezen.nl waarop alle 
originele akten van de Burgerlijke Stand zijn ingescand. 
Nog niet alle gemeenten zijn opgenomen, Ferwerderadiel wel, 
Dantumadiel nog niet. 

tzlt áe aláe áoaze ... 

Allereerst een mededeling over deze rubriek. Het aantal reacties op 
de geplaatste foto's was nihil, vandaar dat er nu gekozen is voor 
een gewijzigde opzet. Wederom wordt een aantal foto's geplaatst, 
maar nu voorzien van namen. 
U krijgt uiteraard nog wel de namen, behorende bij de foto's uit 
Furde 14. 

foto 1: v.l.n.r. a) Klaaske Wondaai-Hoekstra, vrouw van Gerrit 
Wondaal en grootmoeder van Lieuwe Wondaal 
(eertijds bakker alhier); 

b) Akke Kingma-Piantinga, vrouw van Taeke King
ma, moeder van o.a. Oense Kingma 
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c) onbekend 
locatie: thans ter hoogte van Wanswerterdyk 11 

foto 2: personen niet bekend; foto uit 1936 
locatie: thans hoek Wanswerterdyk-Jislumerdyk 

foto 3: vrouw in het midden: 
Froukje B. Bekker (woonde op 'de Vogelzang') 
overige personen onbekend; foto uit 1936 
locatie: thans Brugweg 1 

foto 4: Sietske K. Wielinga (in september 1944 vertrokken naar 
Leeuwarden), dochter van Kees en Pietsje, woonde aan de 
thans geheten Hoofdweg 44, linkerzijde van de destijds 
dubbele woning; foto uit 1938 

foto 5: rechts op foto Ybeltje R. Keestra (gehuwd met Lammert N. 
Kuipers); overige personen onbekend; foto uit 1945?? 
locatie: thans ter hoogte van Hoofdweg 31/33 

foto 6: links Gerda J. Glas; rechts Baukje J. Viersen; foto uit 1938 
locatie: op feestterrein achter destijds de Chr. School, thans 
MFC (Pro Rege) 

foto 7: rechts op foto Lieuwe L. Verhaag; meisje onbekend; foto uit 
1936 
locatie: zie foto 6 

foto 8: Hendrikje (Hinke) Wielinga-Douma, vrouw van Marten K. 
Wielinga, met twee kinderen in kinderwagen: Jelske en 
Klaas Harke; foto uit 1938 
locatie: thans naast Hoofdweg 32 

En dan de nieuwe foto's! 
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v.l.n.r. 
Siebe "Aal" de Vries 
Thomas de Jong 
Renze van der Wal 
(Renze Kuggie) 

foto uit 1936 
locatie: thans Hoofd
weg 36, destijds voor
malige openbare lage
re school 

Tane Pieters Vogel, 
woonde van 1923 - 1937 op 
Hoofdweg 6 (kwam van Ternaard) 
overleden 04-02-1937, oud 74 jaar 

foto uit 1936 
locatie: feestterrein 
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v.l.n.r. 
Albert Boukes Boonstra, 
Anne KI. Westra, 
Johannes Aukes Spijksma 

foto uit 1938 
locatie: voor de voormalige 
openbare lagere school 

( 
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links: Jacob Geerts van der 
Veen (woonde te Bartlehiem, 
later getrouwd met Wietske M. 
Wij ma) 
rechts: Jen ze Willems Talsma, 
woonde te Bartlehiem-NZ, later 
verhuisd naar Kolkhuizerweg 2 
nabij Steenendam. 

foto uit 1938 
locatie: Iewal 1 



Marten Martens Heliinga 
(getrouwd met Reino 
Boonstra); heeft gewoond 
tot 1947 op Tolhuis 1 oud 
(aan de trekweg); in 1957 
vertrokken naar Noord
bergurn 

foto uit 1938 
locatie: voor het café ds. 
R.H. Kuipersstraat 1 
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Kornelis Oenzes Plantinga ("baas 
Kees") t 06-05-1960 
en zijn vrouw Gelske van der 
Velde; zij hebben gewoond aan 
de ds. R.H. Kuipersstraat 6 

foto uit 1938 
locatie: voor woning Wanswer
terdyk 78 

( 

tJJericlit over áe gepfanáe reünie 

Dorpsgenoten en oud Burdaarders, 

Tijdens de simmer 2000 activiteiten heeft Burdaard voor het laatst 
een dorpsreünie georganiseerd. Dit was een zeer geslaagde dag die 
volgens velen voor herhaling vatbaar was. 

De reüniecommissie was aanvankelijk van plan om 10 jaar later, 
dus in 2010 opnieuw een reünie te organiseren. 
Nu er echter in ons dorp het nodige gaat veranderen als gevolg van 
"Plan Burdaard" (moeten we toch nog eens een mooie naam voor 
bedenken) kwam de commissie tot de conclusie dat de geplande 
reünie beter een jaar eerder gehouden kan worden. In 2009 staat 
de basisschool er nog, in 2010 is deze verdwenen. Dit laatste zal 
waarschijnlijk voor velen reden zijn om nog even binnen te willen 
kijken. 

De reüniecommissie heeft ondertussen de nodige voorbereidingen 
getroffen en overleg gevoerd met het schoolbestuur, dorpsbelang, 
stichting Ald Burdaard, MFC enz. De school zal deze dag open zijn 
en tevens gaan we veel aandacht geven aan een dorpsarchief, dus 
het verzamelen van foto's , film en documentatie, met daarbij ook 
vooral de namen van mensen die op de prenten voorkomen. 

De datum voor de reünie is vastgesteld op zaterdag 13 juni 2009 
In tegenstelling tot het gebeuren in 2000 beperken wij ons deze 
keer tot alleen de zaterdag. 

Om mensen te kunnen uitnodigen voor de reume hebben we 
uiteraard weer veel adressen nodig. Het adressenbestand van 2000 
is bijgehouden, dus veel mensen weten we nog te vinden. Het zal 
echter zeker zo zijn dat er ondertussen ook weer mensen verhuisd 
zijn. Daarom vragen wij u om wijzigingen in de adresgegevens van 
uw familieleden of kennissen sinds juli 2000, en die bij u bekend 
zijn, aan ons door te geven. U kunt de gegevens doorgeven aan 
Lolly Kingma-van der Bij of via e-mail: r.kingma89@chello.nl 

De reüniecommissie: 
Pieteren Ypie Kingma, Baukje Allema-Spijksma, 
Siep Terpstra-Tabak, Lolly Kingma-van der Bij, 
Jap van der Meer en Haije Talsma 
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Bestuur 

A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Internet website 
www.aldburdaard.nl 

Donatie 

- Voorzitter 
{0182) 613 603 
kinqma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
{0519) 332 922 
jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
{0519) 332 885 
joukedejonq@chello.nl 

Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezending van de 
Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één der boven
vermelde bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,- per jaar en kan 
worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Zestiende uitgave van de 
Stichting ALD BUROAARD 

november 2009 

De 16e Furde ligt voor u. 

In deze Furde komt een belangrijke vraag naar 
voren: houden wij het vol om de Furde te laten 
verschijnen? Het antwoord is te vinden bij de 
reactie op het artikel "Uit het diaconieboek van 
Birdaard en Janum". 

Als hoofdartikel is "de eendenkooien onder Bur
daard" opgenomen. Daarnaast nog een terugblik 
op de reünie d.d. 13 juni jl. en de rubriek "Ut de 
al de doaze". 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u 
uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar 
de namen van bestuursleden bij wie u altijd 
terecht kunt met uw vragen. 

Ook voor deze keer weer veel leesplezier toe
gewenst! 



Voor de Stichting Ald Burdaard was de reünie geslaagd. De 
Stichting had de beschikking over Pro Rege (de oude CNS school uit 
1908). 
In de grote zaal werden filmpjes gedraaid en dia's getoond. Er was 
een stand met verkoop van het boek "Drie eeuwen Burdaard", DVD 
en de periodiek De Furde. 
Voormalig huisarts Joop Bouma en adviseur van de Stichting had 
een ruimte om zijn schilderwerk te showen. Daarbij draait hij ook 
graag de tijd even vakkundig in kleur terug, zoals bijgaande foto 
laat zien, die we hier helaas alleen in zwart wit kunnen laten zien. 

De Stichting had een DVD laten maken van een aantal oude 
filmpjes, opgenomen door Auke Kingma. Het betreft enkele opna
mes van oud handwerk in Burdaard in de periode van 1967-1969, 
met o.a. wagenmakerij van Sybren Louwsma, beslaan van een 
paard door Marten de Vlas, bakker Reimer Heslinga in actie, 
transportbedrijf TOBO met Ype Kingma (met transportvee naar de 
veemarkt), enz. 

Verder opnames van de Elfstedentocht te water, de dorpsreünie 
van 1984, de Elfstedentocht van winter 1985 en die van 1997. 
De DVD werd te koop aangeboden en is nog te koop in Burdaard bij 
It Gieterke, It Posthûs en CSB voor € 15,-. 

Een aantal mensen had gehoor gegeven aan onze oproep oude 
foto's mee te nemen om ze meteen te laten scannen. Daarmee 
hebben we onze collectie kunnen aanvullen voor een toekomstige 
documentatie van zoveel mogelijk oud bewoners. We komen hier in 
een volgende Furde zeker op terug. 
Het weer was die dag prachtig, er was veel belangstelling. De orga
nisatoren kunnen dan ook terugzien op een zeer geslaagde dag. 

Schilderijenexpositie tijdens de reünie 

Tientallen mensen schuifelen voorbij, 
instemmende, herkennende en 
soms nietszeggende blikken 
glijden langs de schilderijen. 
Die is mooi, dat is niks, 
weinig neutraliteit 
Dan ineens die ogen 
die je aankijken ....... . 
In enkele seconden 
gaat er dertig jaar 
aan ons samen voorbij. 
Dertig jaar met die perioden van 
ziekte, ellende en verdriet, 
eenzaamheid en geluk. 
Geheimen 
die je met niemand anders kon delen. 
Al die gebeurtenissen 
staan in die paar tellen 
glashelder op mijn netvlies. 
We kijken elkaar aan 
we zeggen dag 
en verder niets. 
Elk woord is teveel; 
we weten 
genoeg. 

Joop Bouma 

Jan Diebrink 



!lead'~ op arr~ ~?.ta-he:é~ 
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Jacob van der Laan uit Leeuwarden reageerde op bovengenoemd 
artikel uit de vorige Furde (nummer 15). Onderstaand zijn reactie: 

"Auke, 
Wat je schrijft vind ik erg interessant 
Ik vraag mij af wat de achtergrond was van het handelen van de diaconie 
Christelijke naastenliefde? Behoeftige mensen krijgen wat;. hoewel ee~ 
edelman ook zes stuivers krijgt 
Moest men om wat te krijgen kerkelijk of christen zijn? De diaconie was er zo 
te zien ook voor mensen niet behorende tot de eigen kerkelijke gemeente. 
Ik kan begrijpen dat het helpen van de predikant met het onderhoud van zijn 
zoon iets was voor de diaconie. En een arme ledemaet helpen ook. Maar de 
zeelieden van elders? 
En hoe kwamen de passanten in contact met de diaconie? 
Ik_ kan__ mij voorstellen dat de schoolmeester en de barbier en zijn maat op 
re1s ZIJnde, onderdak en een maaltijd zochten. Dat moest betaald worden. 
Hadden zij geen geld en ontstond via de herbergier contact met de diaconie? 
~on?en zij soms met dat geld de herbergier betalen? Daardoor bleef het geld 
m e1gen dorp. Wat kostte logies met ontbijt in die tijd? 
Of zat achter het geven van wat geld misschien de bedoeling dat men 
daarmee verder zou reizen. Want als zulke mensen zouden blijven in het dorp 
dan gingen zij de gemeenschap meer kosten. Dat is natuurlijk geen 
christelijke naastenliefde. 
Wat zijn er toch altijd veel vragen als je in het verleden duikt. 

Ik denk dat de Furdelezers aan deze verhalen ook wel genoegen zullen 
beleven. Houden jullie {jij??} het vol om de Furde te laten verschijnen? 

Hartelijke groet;. 
Jacob" 

Bovenstaande kritische vragen van Jacob omtrent de "richtlijnen 
van de diaconie" zijn interessant om nader te bestuderen. De vraag 
is dan altijd: waar is dat mogelijk. · 
De hogere instantie van de diaconie is de kerkenraad. Heeft die 
richtlijnen bedacht en opgeschreven? Zijn er kerkenraadverslagen 
van toen bewaard gebleven? Zijn er instructies van de synode, die 
in die tijd werd gehouden in Dokkum? Of zijn er landelijke instruc
ties of richtlijnen in kerkordelijk verband geweest? 

Of is er helemaal niks vastgelegd en is uit het patroon van de 
uitgaven nog iets op te maken? 
Sommige onderwerpen zijn vaak al beschreven door anderen in het 
kader van bepaalde studies. Tegenwoordig wil zoeken op internet 
dan nog wel eens ·een antwoord opleveren. 
Het is moeilijk aan te geven waar je antwoorden kunt vinden. Vaak 
is de weg van de minste weerstand: wachten tot je ergens tegen 
aanloopt. 

Belangrijke vraag: houden wij het vol om de Furde te laten 
verschijnen? Voorlopig nog wel, maar op de lange duur zijn we 
natuurlijk wel afhankelijk van anderen die iets willen onderzoeken 
en die dat dan ook nog willen beschrijven. 
Het hoeven ook niet altijd verhalen te zijn van eigen hand. Het 
kunnen gekopieerde verhalen zijn of herschreven of ingekorte 
verhalen van derden. Uiteraard altijd met goedvinden van en 
vermelding van de auteurs. 
Het lezerspubliek (ruim honderd donateurs met aanhang) zit niet 
alleen in Burdaard, maar ook daarbuiten. 
We houden ons dan ook ten zeerste aanbevolen voor ideeën van de 
lezers. 

En natuurlijk staan we open voor vragen of opmerkingen over de 
inhoud van de artikelen in de Furde. 

Auke 

Eerst volgt hier een artikel dat ik overgenomen heb van het 
familieblad "De Ielstekker", uitgegeven door de Elgersma-stichting, 
en is geschreven door Andries Elgersma (een ielstekker is een 
palingsteker, Auke). 

Elgersma's en de kooiboerderijen 

Auke Kingma, aangetrouwde neef van de secretaris, heeft in 2007 
het boek "Drie eeuwen Burdaard" uitgegeven. Dit monumentale 
boekwerk van 608 pagina's beschrijft het ontstaan en de ontwik
keling van het dorp Burdaard. Een dorp aan de Ee van 1700 tot 
2000, zoals Auke op de titelpagina aangeeft. 



"Monnikenwerk. Dat was het", zegt Auke Kingma (74) uit Waddinx
veen. Hij werkte ongeveer 15 jaar aan zijn boek. 
"Het is zowel een geschiedenisboek als een naslagwerk", zo begint 
een lovend artikel in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 
november 2007. 

Het kan niet anders of ik moest wel een zeer geïnteresseerde lezer 
zijn. Immers mijn vrouw Akke is geboren en getogen in Burdaard 
en bovendien is Akke, als Kingma, een volle nicht van haar dorps
genoot Auke. Daar komt nog bij dat Auke in hoofdstuk 5 alle 
hoofdbewoners en eigenaren in alfabetische volgorde de revue laat 
passeren. Dit begint op bladzijde 478 en eindigt pas op pagina 607. 
Zo passeren op bladzijde 506 de Burdaarder Elgersma's de revue. 
Een halve pagina Elgersma's met vermelding van hun namen, waar 
ze precies gewoond hebben en wanneer. De lijst wordt aangevoerd 
met de naam van mijn moeder: Grietje Elgersma-de Vries en dan 
volgen: Haye Willems Elgersma, Henk Thomas Elgersma, Kerst 
Willems Elgersma, Sybe Elgersma, Thomas Willems Elgersma, 
Willem Annes Elgersma, Willem Thomas Hayes Elgersma, Willern 
Ypes Elgersma om te eindigen met Ype en wed. Ype Willems 
Elgersma. 
Voorwaar een indrukwekkende lijst. Wat een lief en wat een leed .... 

""'r' 

Deel van kaart Schotanus 1698 

De terp Kolkhuizen 
Op bladzijde 31 schrijft Auke: ''Ten zuiden van de huidige Dokku
merstraatweg lag vroeger ook een terp. Op de kaart van Schotanus 
/Halma staat hier de benaming "De Kolck Huysen". De terp is niet 
als zodanig op de kaart aangegeven, wel de bij de terpboerderij 
behorende 'Vogelkooy' en een meertje 'Healdoor' genaamd. 
De geschiedenis van de kooiboerderij met zijn bewoners is uitvoerig 
beschreven door Gerard Mast. In 1922 kocht Willem Annes 
Elgersma de kooiboerderij met omliggend land. In hoeverre de 
afgraving toen al begonnen was, is mij niet bekend, maar Mast 
schrijft dat Elgersma de terp afgroef tot aan de voorgevel en toen 
de boerderij ging afbreken. In 1930 is dat bij het kadaster geregi
streerd." 

Gerard Mast .... 
Mijn interesse was sterk geprikkeld. Hier moest ik meer van weten. 
Een mailtje naar Auke leerde me dat Mast in Stiens woonde. De 
telefoongids wees me verder de weg. Telefonisch kreeg ik een 
vriendelijke Gerard Mast aan de lijn. Van hem kreeg ik een pagina 
uit de Nieuwe Dockumer Courant van donderdag 12 september 
1996 te leen toegestuurd. · 
Hierin is een hele pagina gewijd aan 'De Kolkhuister Kooi' onder 
Birdaard. Uit het begeleidend briefje van Gerard Mast van 30-11-
2007 neem ik het volgende over: "Sa as afpraat hjirby de Docku
mer fan 12-9-1996. Jo kinne hjirut cernimme as jo de auteur en de 
boarne mar der bysette". Verderop schrijft Mast: "Myn nijste boek 
is: "De eendenkooi bij de hel te Hallum" mei û.o. in stik oer Kerst 
Elgersma as koaiker en mûnder fan de Kooipolder by Hallum". Dit 
boek wordt op 10 december 2007 door het ministerie van LNV, 
(deze letters staan voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
directie DRZ te Groningen aan de gemeente Ferwerderadiel, in de 
persoon van mr. W. van den Berg (de burgemeester) aangeboden. 
(De heer Mast schrijft: het was een gezellige bijeenkomst en 
mevrouw Elgersma was er ook bij met twee van haar zonen). 
(De burgemeester had het druk die dagen. Ruim twee weken 
daarvoor had hij mijn boek "Drie eeuwen Burdaard" al aangeboden 
gekregen. Auke) 

"De Kolkhuister Kooi" onder Birdaard 
De ontsluiting van de boerderij is in 1918 totaal veranderd, doordat 
de nieuw aangelegde Dokkumerstraatweg naar Dokkum gereed 
kwam. De lange onverharde weg door de landerijen naar Birdaard 
werd overbodig, omdat de nieuwe verharde weg dichtbij te berei
ken was. 



Ondanks deze verbetering besluit het gezin Tamminga-De Jong 
naar boerderij "Weltevreden" te Gerkesklooster te vertrekken. Ze 
verlaten Birdaard op 24 mei 1922. 
Voor hun vertrek wordt de oude Kooiplaats als onverdeelde boedel 
publiek verkocht. Koper wordt dan WillemAnnes Elgersma (XII-e2), 
veehouder te Zandgaast bij Langweer. Zijn vrouw is Piertje 
Dijkstra. Ze gaan er op 12 mei 1922 wonen. (Zijn die twee data 
omgedraaid, zo vroeg ik aan de heer Mast. Zijn antwoord: "Nee! 
Zo staat het in het Bevolkingsregister van Dantumadeel). De 
grootte van de Kooiplaats dat nu nog bij de boerderij hoort en 
eigendom van Elgersma is, is geslonken tot 13.94.53 ha. De 
nieuwe bewoners blijven er maar één jaar wonen en verhuizen dan 
naar het dorp Birdaard. Het gezin bestaat dan uit negen personen, 
waaronder de zoon Kerst Elgersma, geboren te Dijken op 7 
augustus 1920. Omdat in dit stuk steeds relaties met andere kooien 
aangehaald worden, is het leuk te vermelden dat deze Kerst 
Elgersma later kooiboer op een Kooiplaats op de Noordermieden 
onder Hallurn is geweest. Deze kooi is nog altijd in particulier bezit 
en wordt nu door kooiker Eelke Hoekstra uit Hallum geëxploiteerd. 
Kerst Elgersma vertelde Mast op 1 november 1994 dat hij vroeger 
het stukje land naast de boerderij te Kolkhuizen wel eens met de 
zeis gemaaid had. Men noemde het "it koaike" en het was 2V2 pdm 
groot. 

De Kooiplaats 
Het gezin Elgersma-Dijkstra verlaat dus in 1923 de Kooiplaats, 
maar de ouders van Piertje Dijkstra komen er voor in de plaats. Ze 
vestigen zich op 8 mei 1923 en komen dan van Ferwoude. Hij is 
van beroep arbeider en heet Kerst Dijkstra (geboren te Hommerts 
op 11 juli 1863), zij heet Leeuwkjen Brouwer (geboren te Jutrijp op 
21 april 1868). Verder zijn er nog twee kinderen: Thomas en 
Leeuwkjen. Het was voor mij, Mast, een leuke ervaring dat ik op 17 
september 1994 met deze dochter Leeuwkjen, die nu mevrouw L. 
de Jong-Dijkstra heet, samen met haar man Thomas de Jong in 
Brugchelencamp te Zwaagwesteinde een gesprek mocht hebben. 
Zij had tenminste nog heel bewust in de oude Kooiplaats gewoond! 
Ze vertelde onder andere over "it poeltsje" naast de boerderij. Dit 
stukje land had een slappe ondergrond en het hooi werd er altijd 
met draagstokken uitgedragen. Dat dit nu net de oude eendenkooi 
was, was haar niet bijgebleven. 
Verder vertelde ze dat het voorhuis van de boerderij er als volgt 
uitzag. De kop stond naar het noorden en begon aan de noordzijde 
met een mooie voorkamer. 

Daarachter een gang (een alkoof) aan de zijkant van het huis met 
een bedstee in die gang. Daarnaast, ook direct achter de voorka
mer, was de woonkamer, en vandaar uit kwam men direct in de 
stal. Opzij daarvan een keuken (stienen plak) en nog eens opzij 
een kelder. De entree was in de keuken maar daarvoor was een 
washok gebouwd van 4 bij 5 meter. De voorkamer was een 
prachtige kamer die betegeld was. De tegels hadden Bijbelse voor
stellingen. 

Terp en sloop ... 
De gehele boerderij lag op een terp van ruim 2,5 meter hoog. Boer 
Willem Elgersma heeft deze terp stukje bij beetje afgegraven en de 
terpmodder als bemesting over zijn landerijen uitgereden. Dit ging 
tot een zeker moment zelfs zo ver dat, terwijl zijn schoonouders er 
nog in woonden, de woonkamer van de boerderij gesloopt werd om 
de terp onder de voorkamer te kunnen afgraven. De rest van de 
terp om de boerderij was al weggespit. Volgens het Kadaster werd 
deze gedeeltelijke afbraak in het dienstjaar 1927 genoteerd, dus in 
1926 uitgevoerd. De totale afbraak van de boerderij vindt plaats in 
1930. Het echtpaar Dijkstra-Brouwer vertrekt op 9 mei 1930 naar 
Legemeer. 

Tot zover Andries Elgersma. 
Zijn artikel heeft mij er toe gebracht nog eens naar de kooiplaatsen 
in Burdaard te kijken en in het bijzonder naar de families die hier 
hebben gewoond. 
Vorengenoemde kooiplaats, in mijn boek genoemd onder Dokku
merstraatweg 18 oud, was de kooiplaats Kolkhuizen. Het was niet 
de enige boerderij met kooi in Burdaard, er was nog een tweede, 
dat was de boerderij De Toerle (spreek uit: twolle), nu Wiereweg 
16. Een derde boerderij had mogelijk ook een kooi of een kooi in 
aanleg, en wordt hierna ook beschreven, dat was de boerderij 
Hollebrantsje, nu Wiereweg 15. 

De kooiplaats Kolkhuizen 
De bewoners van deze kooiplaats zijn bekend vanaf circa 1700. Vier 
geslachten lang bleef één en dezelfde familie op deze plaats. We 
kennen ze zonder familienaam, maar in 1811 namen ze de toepas
selijke naam Kooistra aan. 
In volgorde van bewoning van de kooiplaats: 
Jacob Sapes. De oudst bekende naam van de huurder van de 
kooiplaats Kolkhuizen, is Jacob Sapes. 



Deze trouwde in 1699 met Catharina Rinses, samen hebben ze tot 
1724 op de boerderij met eendenkooi gewoond. Na de dood van 
Jacob heeft de weduwe nog een aantal jaren het bedrijf beheerd. 
Jitse Jacobs. Zoon Jitse, geboren 1709, getrouwd met Cijke 
Cornelis, nam het stokje over en is hier vijf en veertig jaar boer/ 
kooiker gebleven tot 1781. Jitse en Cijke kregen drie dochters, ze 
hadden geen mannelijke opvolgers. 
Sape Rinses. De derde generatie kooiker, kennelijk toch een 
speciaal beroep, werd een neefje van Jitse, Sape Rinses. Sape 
trouwde met Rinske Jetses (later Spar). Sape was toen 26 jaar. Het 
paar bleef hier wonen tot 1796, ze konden toen de boerderij "De 
Toerle", (nu Wiereweg 16) huren. 
Cornelis Rinses. Hiermee kwam de vierde Kooistra aan bod,· 
Cornelis Rinses, broer van Sape, ongetrouwd. Cornelis kon of wilde 
de boerderij niet kopen toen dat mogelijk werd en verhuisde naar 
het Hellingpad in het dorp, in 1803. Daarmee kwam een einde aan 
de bewoning van deze boerderij door een en dezelfde familie, de 
latere Kooistra's. 

In 1804 werd de boerderij gekocht door Fedde Jacobs (later 
Viersen), getrouwd met Jitske Tjerks (later Rintjema). Deze familie 
had gewoond te Janurn en later te Hiaure, en lijkt niet gerelateerd 
aan de Kooistra's. Met Fedde komt voor het eerst de familienaam 
Viersen aan de orde in Burdaard. De naam kwam wel voor in en 
onder Rinsumageest, direct ten oosten van Kolkhuizen. Om zo te 
zeggen, ze zochten de familie weer op. Fedde, toen 40 jaar oud, en 
Jitske, toen 36 jaar oud, hadden inmiddels zeven kinderen. 
Fedde en Jitske woonden slechts korte tijd op de boerderij. 
Onduidelijk is waar ze naar toe gegaan zijn. In 1823 woonden ze in 
Herbayum toen ze weer naar Birdaard verhuisden. Zij hadden een 
boerderijtje gekocht, dat later het fiskershûske werd genoemd, nu 
Birdaarderstraatweg 13, waar ze ook gingen wonen. 
Ze werden op de kooiplaats opgevolgd door een zuster van Fedde, 
Grietje, getrouwd met een echte Burdaarder, Marten Hendriks 
Hellinga. Grietje was achttien jaar jonger dan Fedde. 

De kooiplaats was voorheen in eigendom van grootgrondbezitters. 
In de periode na 1795, het begin van de Franse revolutie, werden 
nogal wat boerderijen verkocht. Het stemrecht verviel en de 
gegoede stand verloor veel van zijn rechten. Kolkhuizen was in 
bezit van Grietman Bergsma. In 1803 werd de kooiplaats verkocht 
en weer doorverkocht tot Fedde Jacobs de plaats kocht in 1804. 

De verkoop van de kooi Kolkhuizen aan Fedde Jacobs werd als volgt 
beschreven: Fedde Jacobs en Ytske Tjerks te Hiaure kopen "sathe 
en-landen met huizinge en schuur sampt (inklusief) vogelkooy 
onder Birdaard, groot na naam en faam 56 pondemaat, eertijds 
stemgerechtigd op no 20 belast met 8 ~ landsfloreen op no 1 te 
Birdaard ............ , bezwaard met de opbrengst van 25 war End 
vogels aan heer P.A. Bergsma in 't jaar so lange deselve leeft, 
berechtigd met reed en drift over de landen na de Kerkebuuren, als 
van ouds." De prijs voor dat alles bedroeg fl 12.000. 
Petrus Adrianus Bergsma was Grietman van Dantumadeel vanaf 
1782 tot 1795. Ook was hij nog lid van de Staten van Friesland. Hij 
bezat een aantal boerderijen en had zich als het ware met de 
aankoop van stemdragende boerderijen ingekocht in het regeer
apparaat. Zijn vrouw overleed in 1795 en Bergsma zelf in 1824, 81 
jaar oud. 
Hij heeft dus nog een flinke tijd mogen genieten van een 
eendenboutje. Bergsma is bijgezet in de grafkelder van de 
Hervormde Kerk van Dantumawoude (zie www.damwaldnet.nl, 
artikelen, Hervormde Kerk Dantumawoude). 

Dit is de oudste kadastertekening van de boerderij met kooi bij 
Kolkhuizen rond 1825. Het perceel direct oost van de rechtse 
boerderij is de kooi, in de kadastertekst aangeduid als kadaster 
nummer B5, soort: "water en bosch, als weiland (eende
kooij)". 



In 1849 vond weer een eigendomsoverdracht plaats. De boedel van 
Marten Hendriks Heliinga werd toen verdeeld, zes jaar na zijn 
overlijden. Benjamin Hanses Kroodsma en zijn vrouw Sara Martens 
Heliinga wonende onder het behoor der stad Leeuwarden werden 
de nieuwe eigenaren. Benjamin was geboren in Suawoude op een 
kooiboerderij, volgens Mast de kooiplaats die nu nog bestaat onder 
de naam "Van Asperen kooi ", eigendom van het Fryske Gea. Zijn 
ouders verhuisden rond 1812 naar Wanswerd aan de Streek naar 
de boerderij aan de Mounewei. Sara was opgegroeid bij haar 
ouders op de kooiplaats Kolkhuizen. Benjamin en Sara trouwden in 
Ferwerd in 1827 en konden de boerderij aan de Mounewei na het 
overlijden van hun vader Hans Sytses Kroodsma, voortzetten. Na 
vier jaar vertrokken ze naar elders. 
In 1849 woonden ze onder Leeuwarden en kennelijk waren ze toen 
voldoende koopkrachtig en konden de kooiplaats bij Kolkhuizen 
kopen voor hun dochter Grietje. Grietje trouwde dat jaar met Meile 
Gerrits Miedema. Zij kwamen op de kooiplaats wonen. Daardoor 
moest Sara's dertien jaar jongere broertje Marten na zes jaar een 
ander onderkomen zoeken. 
Bij de overdracht werd het verkochte omschreven als "een 
huizinge, schuur, hovinge, boamen en plantagie benevens daarbij 
behorende vogelkooi en drie stukjes greidland". De prijs was fl 
1572. De bijbehorende landen, toen circa 55 pondemaat, werden 
overgenomen voor een bedrag van fl 7773. 
Let wel dit zijn getaxeerde waarden, buiten vrije ver~oop. 

De eigendomsoverdrachten of boedelscheidingen van de kooiplaats 
zijn niet verder onderzocht. Het eigendom bleef in de lijn van 
Benjamin Hanses Kroodsma in gemeenschappelijk eigendom van de 
familie, vanaf 1849, tot de verkoop aan de Elgersma's in 1922. 
In 1882 staat in het kadaster vermeld, achter kad nr H 8 (was B 5), 
"weiland (oude kooi)". De kooi lijkt dan dus buiten bedrijf. 

Schema bewoning kooiplaats Kolkhuizen 

De bewoners van de Kolkhuizen boerderij na 1812, zoals ze in mijn 
boek "Drie eeuwen Burdaard" zijn vermeld hebben een onderlinge 
familierelatie. In het hierna opgenomen schema is die relatie weer
gegeven, met vermelding van de periode dat ze hier gewoond 
hebben. Even werd er verhuurd aan een vreemde, Cornelis 
Castelein, maar zijn zoon Hedzer trouwt weer met een Heliinga en 
zit daarmee weer in de familietraditie. 

Bovendien is Hedzer de huurder die er het langste zit. Hij laat ook 
in 1869 in het bevolkingsregister aantekenen dat hij veehouder/ 
kooiker is, latere jaren vermeldt hij alleen landbouwer als beroep. 
Dat zou dan kloppen met het gegeven van het kadaster uit 1882. 

Marten Handriks Heliinga 
x ----'- 1812-1843 

Grietje JacTs Viersen 

Sara Martens Heliinga Marten Martens Heilinga 
1843-1849 

Benjamin H nses Kroodsma Janke Aed s Kingma 

Grietje Benj~mins Krood_s_m_a--------1-----X - 1849-1864 
Meile Gerrit~ Miedema 

I 

Comelis Hedzers Castelein 
~ -----+-----1864-1870 

Djoke Jans Deelstra 

\ Grietje Ma ens Heliinga 

Dirkje Meile Miedema 

Karsjen Yts1ns Tamminga 

~edzer Cornelis Castelein 
1870-1914 

Meile Karsj~s Tamminga 
x -------------- 1914-1922 

Ykje Benjamins de Jong 



De kooiplaats De Toerle 

Dit overzicht van de kooiplaats De Toerle heeft betrekking op de 
periode dat leden van de familie Kooistra van de kooiplaats Kolkhui
zen hier hebben gewoond en hier waarschijnlijk ook kooiker zijn 
geweest. 

De bewoners van deze boerderij waren: 

Rinse Jacobs. Hij was de eerste van deze familie die de boerderij 
ging huren. Rinse was geboren in 1714 op de kooiplaats Kolkhuizen 
en van jongsaf vertrouwd met een eendenkooi. Hij was getrouwd 
met lebeitje Cornelis. Vanaf 1743 woonden ze op De Toerle. Ze 
kregen hier zes kinderen, waarvan twee (Cornelis en Sape) later 
ook weer op een kooiplaats terecht kwamen. Rinse heeft hier op 
deze kooiplaats gewoond tot zijn overlijden in 1794, zijn vrouw 
vertrok twee jaar later. 

Sape Rinses. Zoon Sape verruilde in 1796 Kolkhuizen met De 
Toerle en Cornelis kwam op Kolkhuizen (zie boven). Sape bleef hier 
tot zijn dood in 1817. Sape heeft met zijn ~inderen in 1811 de 
naam Kooistra aangenomen, duidelijk vanwege het feit dat hij 
kooiker was. 
Fokke Sapes. Zoon Fokke Sapes Kooistra, nog geboren op 
Kolkhuizen in 1794, volgde zijn vader op De Toerle op. Hij overleed 
in 1834 en zijn vrouw Aukje Jans Viersen zette het bedrijf voort tot 
1858. Hierna werd er boelgoed gehouden. Daarmee eindigde na 
meer dan honderd jaar en drie generaties het beheer van de 
Kooistra's over deze kooiplaats. 
Alvorens in 1834 Fokke Sapes Kooistra kwam te overlijden werd er 
het jaar daarvoor boelgoed gehouden van het roerend goed van 
Fokke en zijn broer Rinse Kooistra. Rinse had klaarblijkelijk bij zijn 
broer ingewoond. De weduwe, Aukje Jans Viersen, zette het bedrijf 
voort. Na haar overlijden werd er weer boelgoed gehouden. Er is 
geen aanwijzing dat er goederen op de lijst stonden die speciaal 
met de kooi te maken hadden. 

De boerderij, nog steeds eigendom van vermogende families, werd 
altijd verhuurd. In 1880 kwam voor het eerst de familie Oostenbrug 
op de boerderij, Foppe Sijdses, pas getrouwd met Doetje Binnes 
Binnema. In 1911 werd Foppe ook eigenaar van de boerderij en 
tegelijk werd er een tweede boerderij vlakbij gebouwd. 

Zoon Binne trouwde met Hylkje van Dijk en huurde deze nieuwe 
boerderij van zijn vader. Bijna onafgebroken bleven nakomelingen 
op beide boerderijen wonen. 
Van De Toerle zijn geen eigendomsoverdrachten bekend. 

Dit kaartje da
teert van circa 
1855, bij Kolk
huizen en bij 
De Toerle is 
nog steeds 
een kooi met 
water ingete
kend. 
Bij Hollebrantsje 
(op het kaartje 
Oud Brandwee
ren genoemd) is 
niets te zien dat 
op een kooi 
lijkt. 

De boerderijen Toerle 
(rechtsonder) en 
Hollebrantsje rond 
1825, het eivormig 
perceel is de kooi 
van De Toerle. Bij 
Hollebrantsje is 
geen kooi te zien. 
Het halve maantje 
wordt aangeduid als 
"bosch als weiland", 
evenals het kleine 
perceeltje ten zuiden 
van boerderij en 
huisje. 



De boerderij Hol/ebrantsje 

Er moet nog een boerderij worden genoemd. Een bericht over een 
bijbehorende kooi is slechts op één plaats gevonden. Oit is de 
boerderij Hollebrantsje. 
De oudst bekende verkoop van deze boerderij werd op 5 febr. 1720 
als volgt geproclameerd: ( 
Luitjen Ee/ses molenmaker tot Birdaard cum uxore (met zijn vrouw) 
proclameren seckere Sathe en landen gelegen onder Roodkerk 0/d 
Brandewieren genaemt, bij Ytzen Hettes gebruickt, groot na naam 
en faam hondert pondernaten begerechtigt met één stem doch 
beswaert met veertien en een half floreen en vijf jaren huijringe 
voorsz. meijer daer aen campererende des jaerlijks in vrijen gelde 
de huijr betalende een hondert zes en dartig carglds 18 stuivers en 
8 penningen voorts met huijrtauxatie die de kopers sullen moeten 
betalen dogh niet hoger als hondert dartien carglds, sulcks dat de 
verbeteringe en vertimmeringe tusschen de capers en de meijer sa/ 
moeten worden gegoedet ende de verkopers ook .... ... aan de 
huijrtauatie sa/ behouden nogh aen de .... .... .. ... wederom van de 
capers ontheft wordende nopens de aenspraeck, die de meijer daer 
omtrent tegens de vercapers soude mogen doen, hebbende heere 
Hamme van Camstra Erven ten oosten, de Vroetsman Brogma ten 
zuiden, Grietie Dirx ten westen en Jan Sierx cum soes ten noorden . 
................. .in coop bekomen van vrouwe Veronica Dorothea de Wo/ff 
wed. wijlen jr. Sjuck van Camminga, ijder pondemaat voor twee en 
twintigh gg/ds ................. sullen deselve het gekogte doen meten op 
voorgaande denuntiatie (aanmelding) door een geëdigt landmeter 
bij de vercapers te nomineren voor des capers kosten die daar op 
eijgen kosten een andere sodanige lantmeter mogen bijstellen 
sullende de denuntiatie moeten geschieden voor den 1e september 
1720 bij gebreke dies sa/ geen verekeninghe plaats hebben 
........................ (te betalen in)drie termijnen namentiljek 1e maij 
1720, 1721 en 1722 't elckens een derde part in een vrijen gelde. 

Luitsen Eelses (later Hellinga) overleed in 1742. De boerderij werd 
door de erven pas in 1766 verkocht aan Jitse Jacobs (1/2) met 
mede-eigenaren zijn dochter Catharine, de jongste van de drie, met 
haar man Gerrit Jans (1/2). 
Ze kochten: zathe, land, huis, schuur, hovinge, homleger en kooij. 
En ca 61 pondemaat greidland onder 0/debrandewieren onder 
Rood kerk. 
De bewoners van Hollebrantsje in de Kooistra-periode waren als 
volgt: 

Catharine, dochter van Jitse Jacobs. Zij en haar man Gerrit Jans en 
later hun zoon Jan Gerrits (latere Brolsma's) hebben de boerderij 
bewoond tot 1804. 
Jacob Sapes. Jacob was een broer van Fokke op de Toerle, Jacob is 
boer geweest op· Hollebrantsje vanaf 1804. Jacob was getrouwd 
met Fokeitje Hendriks Hellinga. Zij was een zuster van Marten 
Hendriks Hellinga, later kooiker op Kolkhuizen. Het paar verhuisde 
enkele jaren later naar Hallum, waar Fokeitje overleed in 1812. 
Samen hadden ze een dochter Rinske. Jacob hertrouwde in 1816 
met Sjoukje Harmens Rintjema. Zij kregen nog twee jongens. In 
1840 vertrokken ze naar Rinsumageest met hun twee kinderen. 

Met het vertrek van Jacob Sapes Kooistra in 1840 verdwijnen de 
Kooistra's, ooit kooiker geweest zijnde, uit de in het boek beschre
ven regio. 
Het kan zijn dat huidige Kooistra's nog nazaten zijn van deze 
familie, maar zover heb ik dat niet nagetrokken, dat laat ik graag 
over aan de betreffende families. 

Eendenkooien en Kooistra's 

Kolkhuizen 

Jacob Sapes 
Jitse Jacobs 
Sape Rinses 
Cornelis Rinses 

Toerle 

Rinse Jacobs 
Sape Rinses 
Fokke Sapes 

Hollebrantsje 

Gerrit Jans 
Jan Gerrits 
Jacob Sapes 
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Totaal overzicht van de Kooistra's in Burdaard 

850 



Na 1840 is het op Hollebrantsje afgelopen met blijvende families. 
Geen enkele latere familie is meer lang op de boerderij gebleven. 
De boerderij werd verhuurd en om de tien jaar kwam er. meestal 
weer iemand anders op. 
Geert Keestra was de laatste bewoner op de oude boerderij tot 
1958. Daarna bleef de boerderij onbewoond tot de afbraak in 1968. 
De huidige boerderij is op deze plek gebouwd door Thomas Wnlems 
Elgersma, getrouwd met Tietje van Huizen. Tom en Tietje zijn 
beiden inmiddels overleden. 

Auke Kingma, oktober 2009 

utcw~~··· 
Wederom een aantal foto's. Deze keer maar weer zonder namen. 
Mocht iemand de namen weten, graag even doorgeven. 
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Deze keer een artikel over de Olifant, molen en 
polder, dit naar aanleiding van de allereerste 
reactie op het verschijnen van het boek over 
Burdaard. 

Verder is er aandacht voor de familie Terpstra in 
Burdaard en voor Burdaard in de literatuur. 

Zoals u van ons gewend bent, treft u weer een 
aantal oude foto's aan. Weet u wie op de foto's 
staan, laat het ons weten! 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u 
uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar 
de namen van bestuursleden bij wie u altijd 
terecht kunt met uw vragen. 

Wij wensen u veel leesplezier! 



De aanleiding tot dit verhaal is de allereerste reactie op het ver
schijnen van het boek over Burdaard. Met zoveel gegevens in het 
boek valt niet te verwachten dat het geheel foutloos is. Maar deze · 
fout was erg, daar moest iets aan gebeuren. Het heeft wel even 
geduurd, want de grote vraag was: hoe doen we dat? Het boek is 
gedrukt, meer dan achthonderd exemplaren hebben hun wèg 
gevonden. Bestemming grotendeels onbekend, maar we hebben 
met deze periodiek een spreekbuis. 
U zult intussen nieuwsgierig zijn naar de fout. Het gaat om de 
vrijwillige molenaar van de molen "De Olifant", in het boek vermeld 
als zijnde Jurjen Terpstra. Ja, hoe kom je daar nou aan? Op een 
aantal websites staat J. Terpstra, een boekwerk over Roodkerk 
geeft Jurjen Terpstra. Had ik natuurlijk moeten natrekken in 
Burdaard. Niet gebeurd, fout, excuus Jappie. 
De echte molenaar is dus Jappie Terpstra, iedere Burdaarder had 
mij dat zo kunnen zeggen. 
Om wat goed te maken hebben we oud Burdaarder Rein Halbersma 
die fraaie tekeningen maakt, gevraagd om er ook één te maken 
van de molen "De Olifant". Toen Rein Halbersma van het hoe en 
waarom hoorde heeft hij aangeboden dit belangeloos voor Jappie te 
doen. De Stichting Ald Burdaard heeft met een mooi lijstje de 
tekening onlangs overhandigd aan Jappie. De tekening is gemaakt 
met rietpen penseel en inkt, vanuit het noorden. 

De polder nader bekeken 
Het molenhuis en de molen zijn in het boek "Drie eeuwen 
Burdaard" beschreven onder het huidige adres, Wiereweg 14. Huis 
en molen zijn gebouwd in 1867. Bouwer, bewoners en molenaars 
worden in het boek genoemd. 
In het boek is veel geschreven over de ontwikkeling van de directe 
omgeving van het dorp. Over de waterhuishouding is praktisch 
niets vermeld. 
In de zomer moest doorgaans het water worden afgevoerd naar de 
boezem (de Ee en de Murk). In de winter moest bij doorgaans hoge 
waterstand in de boezem het water van de landerijen worden weg 
gehouden. 
Vóór het tot stand komen van de polder De Olifant werd dit gedaan 
door een aantal kleine molens van eigenaars en gebruikers. Het 
bijgaande kaartje uit circa 1850 laat een stuk van de polder zien 
met deze particuliere molens. 

WM =windmolen 



De oprichting van de polder De Olifant, eerste poging 
Het oprichten van de polder ging niet zomaar. Er moesten talloze 
vergaderingen worden gehouden om landeigenaren en gebruikers 
van het nut van een grotere polder te overtuigen. Aan de hand van 
de bewaarde notulen blijkt hoe dit in zijn werk ging. Van deze 
notulen zijn de eerste vijftig pagina's bestudeerd, waarin de periode 
van de oprichting is beschreven. 
De eerste bijeenkomst werd gehouden in januari 1864. Het verslag 
van deze bijeenkomst begint met de volgende beschouwing: · 
"Het verband dat er bestaat tussen Arbeid en Productie, volgens 
Salomo tussen werken en eten, of zaaien en oogsten heeft de mens 
tot de overtuiging geleid dat men in eigenlijke zin niet zal oogsten 
wat men zaait, maar wel naar mate men zaait, met andere 
woorden: hij, die in de volle overtuiging van de milddadigheid zijner 
moeder de aarde geen moeite of kosten ontziet om die goede 
moeder wel te doen, zal zich bij de uitkomst niet bedrogen vinden, 
maar zijn opofferingen vele malen zien vergoed". En zo gaat dat 
nog een tijdje door. 

Na deze lyrische overweging volgt dan zakelijk dat door notaris 
Posthumus te Giekerk in samenwerking met Riemer Taekes 
Boersma onder Wanswerd, Roelof Jelles Smit te Birdaard en 
anderen het plan is opgevat tot het oprichten van een polder van 
de landen onder Oudkerk, Roodkerk en Birdaard, ingesloten door 
de Oudkerkervaart, de weg van Bartlehiem naar Birdaard en door 
de kunstweg van Birdaard naar Oudkerk. Deze weg was aangelegd 
in 1860 (zie "Drie Eeuwen Burdaard", pagina 62). De weg komt nog 
niet voor op het voorgaande kaartje, de als Miedweg of als 
Zomerweg ingetekende "wegen" waren slechts karrenpaden van 
zand of klei, alleen 's zomers begaanbaar. 

Dit plan van oprichting werd besproken op zaterdag 16 januari 
1864, ten huize van Date Freerks Steenhuisen te Birdaard. Een 
oproep in de Leeuwarder Courant heeft geen grote opkomst tot 
gevolg gehad, maar het plan op zich werd wel goedgekeurd door de 
aanwezigen. De notaris werd opgedragen om alle belanghebbenden 
aan de hand van een opgave van het kadaster per brief te informe
ren en uit te nodigen op zaterdag 30 januari 1864. Weer was lang 
niet iedereen aanwezig, maar wel o.a. Jonkheer Van Sminia, de 
heer Johannes Cyprianus van der Veen en de heer Ritske Doekes 
Smeding, als zijnde enige zwaargewichten van landeigenaren. Tot 
voorlopig gecommitteerden werden benoemd: Mient Wendelaar 
Noordenbos onder Oudkerk, Kornelis Pieters Heliinga aldaar, Jan 
Rintjes Poortinga te Birdaard, Riemer Taekes Boersma te Wanswerd 
en Gerrit Kornelis Straatsma te Birdaard. 

Het verdere verloop was zeer traag, het duurde nog drie jaar voor 
er weer schot in kwam, hetgeen de notuiaris het volgende deed 
verzuchten: · 

Maar het grote belang van een verbeterde beheersing van de 
waterstand bleek weldra: 

De oprichting van de polder de Olifant, tweede poging 
Drie Birdaarders, Lieuwe Thomas Kingma, Wieger Jarigs de Jong en' 
Gerrit Kornelis Straatsma, hebben de zaak weer opgepord. In 
maart 1867 werd bij Steenhuisen, in het bijzijn van en met mede
werking van de Hoog Welgeboren Heer Jonkheer Hector Arent 
Johannes van Sminia als grote belanghebbende en van de notaris 
Posthumus weer een vergadering belegd. Er werd besloten verdere 
stappen te ondernemen. 
Op 13 april werd een bijeenkomst georganiseerd met alle belang
hebbenden, bekend gemaakt per annonce in de Leeuwarder 
Courant. 
In die vergadering, onder presidium van Jhr Van Sminia, kwamen 
een aantal bezwaren naar voren, die werden behandeld en 
opgelost. Een commissie van vijf man werd benoemd, die o.a. 
verdere uitvoering moest voorbereiden en plannen moest maken 
om bedijking en kanalen vast te leggen en die een begroting moest 
maken. 
Er werden nog twee requesten opgesteld en naar de gemeenten 
Tietjerksteradeel en Dantumadeel gestuurd met verzoek om 
medewerking, maar die werden afgewezen. 

In juni werd er weer vergaderd. Toen waren er 18 aanwezigen, 
waaronder mr. Johannes van der Veen, de zoon van de eigenares 
van Bourboomstate. 



De vraag werd gesteld wat te doen met onwillige belanghebbenden. 
Mr. Van der Veen verwijst naar "een plakaat uit 1774 van de Staten 
van Friesland, waarbij gesteld werd dat zulke onwilligen kunnen 
worden gedwongen middels overname van landerijen, als twee 
derde zich daarachter stelt". Hij zou er zelfs genoegen in zien om. 
zodanige onwilligen te gaan vervolgen en was bereid dit gratis te 
doen voor de polder. 
Het concept reglement werd voorgelezen en door iedereen 
getekend, mede dankzij het vertoog van de heer Van der Veen. Er 
moest nu met voortvarendheid verder worden gewerkt om zo 
mogelijk voor de winter het boezemwater te kunnen keren. Er werd 
een commissie van zeven personen benoemd. Te weten: 
Oene Klazes de Vos te Oudkerk 
Jhr Van Sminia te Oudkerk 
Lieuwe Thomas Kingma te Birdaard (nu Eewal 5) 
Mient Wendelaar Noordenbos onder Oudkerk 
Gerrit Kornelis Straatsma te Birdaard (nu Kerkbuurt 6oud) 
Wieger Jarigs de Jong te Birdaard (nu Beurboomweg 2) 
Pieter Pieters Heliinga onder Hallum (nu Tergracht 1). 

De vergadering van deze personen in juli koos uit een tweetal een 
ontwerper voor de molen, zijnde de heer Gerben Reinders van 
Wieren te Janum (Smidshuis). Hij is dezelfde timmerman die in 
1875 de afgebrande molen De Zwaluw zou herbouwen en in 1896 
de zuivelfabriek Concordia zou bouwen. 
Maar ook het lid van de commissie, Oene de Vos was geïnteres
seerd. Hij zou bestek en tekening van de Giekerker molen, met 75 
voet vlucht, kunnen krijgen en was bereid het toezicht op de bouw 
te doen, daarmee de vijf procent provisie voor ontwerp en toezicht 
besparend. Aldus werd besloten. 
Ook werd de plaats van de molen vastgelegd, zijnde een perceel 
van Van Sminia kadastraal sectie F123, "De Laan" genaamd. 

De volgende vergadering werd gehouden op 27 juli. Het blijkt dan 
dat Date Freerks Steenhuisen, van oorsprong een Groninger, nog 
altijd een trouwe lezer is van de Provinciale Groninger Courant. In 
die krant van 6 juli werd bekend gemaakt dat op 24 juli een open
bare verkoop zou worden gehouden van een molen te Oostwolde. 
Hoewel de datum reeds verstreken was gaan ze toch informeren en 
aansluitend een bezoek brengen aan Oostwolde. Drie heren werden 
afgevaardigd, Lieuwe Thomas Kingma, Oene Klazes de Vos en zijn 
broer Wiltje. Op maandag 5 augustus reizen ze met het eerste 
spoor af. 

Het gezelschap kreeg ook de opdracht te kijken naar een pas 
gebouwd stoomgemaal in Zuidbroek, gebouwd voor 9000 gulden. 
's Woensdags weer terug werd verslag uit gebracht. Na bezichtiging 
werd de molen met zijn 82 voet vlucht uitstekend en in goede staat 
bevonden. Onder. druk van meer belangstelling van derden hadden 
de heren direct besloten en de molen meteen gekocht. Kingma had 
geld op zak en betaalde contant de prijs van 2000 gulden. Het 
stoomgemaal was ook bezocht, maar ten enenmale ongeschikt 
bevonden voor de polder. Voor 1 oktober moest het bouwwerk zijn 
verwijderd. Het afbreken en vervoeren werd opgedragen aan Wiltje 
de Vos voor 500 gulden. 
Ook het uitschotkanaal werd aanbesteed. Al met al werd er snel 
gehandeld, er moest geld komen, totaal begroot op 14000 gulden. 
De ingelanden werden aangeschreven om aandelen te kopen à 500 
gulden met 5% rente, jaarlijks 1000 gulden uit te loten. 

De lijst van aandeelhouders is hieronder opgenomen: 



De aanbesteding van de opbouw van de molen is gehouden eind 
september. Er waren slechts twee inschrijvingen. De opdracht werd 
verstrekt voor 3360 gulden aan Wiltje Klazes de Vos. . 
Het verhogen van de dijkjes langs de uitwateringskanalen en. het 
slatten van de vaarten was nog niet zo eenvoudig. Het noodzaakte 
tot recht trekken en verbreden van sloten en kanalen, tot grond
verzet enz. Dat vroeg veel tijd mede ook door de onderhandelingen 
voor compensaties. 
De inwijding van de molen werd vastgesteld op 9 december 1867, 
maar werd als gevolg van slecht en onwerkbaar weer uitgesteld tot 
18 december. Van deze inwijding is verder geen verslag gevonden. 
De taxatie van de oude molens die moesten worden opgekocht was 
opgedragen aan Wiltje de Vos en Gerben Reinders van Wieren. De 
uitkomst daarvan volgt hieronder (aankoop minus afbraakkosten): 
De molen van Rinse Gerbens Poortinga, 
(Wierewei 16) 183-38 = 145 gld 
Van Lieuwe Thomas Kingma ea 
(Eewal 5) 
Van Pieter Pieters Heliinga 
{Tergracht 1) 
Van Wieger Jarigs de Jong 
(Bourboomweg 2) 
Van Eeltje Piebes Berghuis 
(Eewal 23 oud1) 
Van Jhr Van Sminia (Oudkerk) 
Van Gerrit Kornelis Straatsma 
(Kerkbuurt 6oud) 

245-55 = 190 gld 

220-45 = 175 gld 

300-60 = 240 gld 

350-65 = 285 gld 
280-55 = 225 gld 

170-60 = 110 gld 

Totale kosten van verwijdering oude molens 1370 gld 

Uiteindelijk was het totale bedrag van de kosten van de nieuwe 
polder 19 846 gulden. De inschrijving van aandelen en leningen 
beliepen op dat moment 20.000 gulden. Financieel was daarmee de 
zaak rond. 
Een commissie werd ingesteld om de kosten voor de leden vast te 
stellen. De vergadering vroeg daarvoor de heer Rindert Jans 
Talsma te Hogebeintum, geboren Birdaarder. Hij vroeg op zijn 
beurt als mede leden de heren Oene de Vos en Pieter Hellinga. 
Er werden drie rubrieken vastgesteld, te weten klasse 1 met 
landerijen lager dan 45 duim (=cm) boven polderpeil, klasse 2 tot 
65 duim boven polderpeil, klasse 3 alles wat hoger lag. De 65 duim 
is later verhoogd met een palm (= met 10 cm). "Betalende de 

eerste naar 40, de tweede naar 30 en de derde naar 20". Wat dit 
betekende werd me pas later duidelijk. 
Deze polder orakel aal blijkt te betekenen 40 ct, 30 ct resp 20 ct 
per pondemaat per jaar, ook wel maalgeld genoemd. 
Op 11 mei 1868.werd definitief de naam "De Olifant" aangenomen, 
zijnde de vroegere naam van de molen. 
Tot -zover het bestudeerde deel van de notulen, betrekking hebben
de op de oprichting van de polder "De Olifant". Voor de liefhebber: 
in het Streekarchief van Dokkum worden de notulen bewaard. 

De kooi van de Toerle (zie ook de vorige Furde). 
Er bleven nog steeds een aantal onwilligen over. Verscheidene 
vergaderingen, bezoeken en brieven zijn hieraan gewijd. Eén van 
de onwilligen was de heer Ritske Doekes Smeding, eigenaar van de 
Toerle boerderij met kooi. Kennelijk wilde hij wel van de kooi af, 
want hij vraagt óf 500 gulden voor waarde vermindering of verlies 
van de kooi óf het op kosten van de polder vullen van de kooi en 
het egaliseren tot weiland. Het laatste wil de polder niet en koop
man Lieuwe Thomas Kingma werd weer op pad gestuurd. 

In 1832 was de kooi als op de kadaster tekening hierboven is aangegeven 



Dit is dezelfde situatie rond 2000, maar nu als luchtfoto (Google Satelite). De 
gedempte kooi is nog zeer duidelijk te zien. De percelen zijn nog zoals ze ooit 
in een ver verleden zijn gevormd, bijna onaangetast, alleen de nieuw aange
legde weg, de Wiereweg, en een enkele gedempte sloot hebben er iets aan 
veranderd. 

Opmerkingen 
a) Wat opvalt is dat in die tijd het particulier initiatief noodzakelijk 

was om iets gedaan te krijgen. Nu zou de overheid een stevige 
vinger in de pap hebben. Hetzelfde is ook al gebleken bij andere 
structurele ontwikkelingen, zoals in het boek beschreven is bij 
de aanleg van de wegen. In de literatuur is dit ook beschreven 
door o.a. Auke van der Woud in zijn boek "Het lege land, de 
ruimtelijke orde van Nederland in 1798-1848". De overheid had 
in het verleden weinig geregeld. Elke regeling kost geld en dat 
was er niet op overheidsniveau. Handhaven van een regeling 
kost mankracht en geld met achter de handhavers een justitieel 
apparaat. 
Polderactiviteiten waren van oudsher het domein van de water
schappen, ontstaan uit de beveiliging tegen de zee en het 
beheersen van de binnenwaterstanden. Belastingheffing om 
deze activiteiten te bekostigen was altijd kort zicht, dat moesten 
de belanghebbenden maar zelf zien te regelen. Als je op de 
Veluwe woonde hoefde je toch geen belasting te betalen voor de 
dijken!!! 

De bedreiging van mr. Van der Veen was een betrekkelijk loze 
bedreiging, maar heeft kennelijk wel geholpen. 

b) De meeste namen die in dit artikel voorkomen zijn terug te 
vinden in het boek "Drie eeuwen Burdaard". 

c) Een andere bron van informatie is de gedigitaliseerde Leeuwar
der Courant. Helaas was die website gedurende deze studie niet 
toegankelijk i.v.m. een renovatie. 

v~~ TtUf.JJtrtl/trv8urdaarc? 
Wybren Jenses, de oudst bekende, hij bewoonde van 1768 tot 
1792 de boerderij op de oostflank van de Doniaterp. Huidig adres is 
Wanswerterdyk 37. De eigenaar was toen en is nog steeds het 
Leeuwarder Gasthuis, later het Sint Anthony Gasthuis genoemd. 
Zijn zoon Jense Wybrens volgde hem hier op en woonde er tot 
1816. Jense moest in 1811 een familienaam aannemen. Dat werd 
Terpstra, omdat hij op de terp woonde. Zijn vrouw Grietje Wybrens 
bleef wonen tot 1826. 
Hun zoon Eeltje Jenses Terpstra trouwde in 1828 met Antjè 
Symens Veilinga te Birdaard. Zij woonden vanaf 1831 tot 
1882/1889 aan de Steenendamsterweg, in het boek nr. 4oud 
genoemd. Dit pand staat op de oudste kadasterkaart van 1832 
ingetekend, zoals een kop-hals-romp boerderij werd getekend. 
Alles wijst erop dat deze boerderij de Stylsma State werd genoemd. 
Later werd de boerderij ook wel het Zwart Slot genoemd. Tijdens 
de bewoning van Eeltje en Antje is deze boerderij afgebroken in 
1840. Is de boerderij misschien afgebrand? De latere benaming zou 
daarop kunnen wijzen. Het pand is opnieuw gebouwd als dubbele 
woning, zoals het nog van foto's bekend is. In 1882 overleed Eeltje. 
Moeder Antje bleef hier tot haar overlijden inwonen bij hun zoon 
Lieuwe, getrouwd met Rebekka Arnoldus Ernst. 
In 1861 trouwde hun zoon Jense Eeltjes Terpstra met Pietje 
Paulus Kingma. Zij zijn in het andere deel van de woning komen 
wonen, naast zijn ouders. Jense overleed in 1889. Pietje bleef er 
wonen tot haar overlijden in 1910, weliswaar inwonend bij haar 
zoon Lieuwe. 
Dit "Terpstra-pand" is afgebroken in 1968. 
Zoon Paulus Jenses Terpstra trouwde in 1895 met Sipkje 
Pijnacker. Hij overleed jong in 1902. Ze hebben heel kort in 
Burdaard gewoond en zijn vertrokken naar Stiens (?) 



Hun zoon lense Paulus Terpstra trouwde Minke van der Veen. Zij 
kwamen in 1931 weer in Burdaard wonen, de eerste vijf jaar in het 
pand Mounewei 1, het achterste deel. Bij Niesje Bottema in, die de 
zorg had voor "de Bond", zoals het pand in de wandeling heette. 
Hier moet Jappie ook geboren zijn in 1932. In 1936 verhuisde het 
gezin naar het Ljouwterein, in het boek beschreven als Bourboom~ 
weg 27oud. 
lacob lenses Terpstra getrouwd met Annie Teijema woont nu op 
Stylsmastraat 1. 

Het gebeurt niet vaak dat Burdaard ergens in een roman voorkomt. 
Enkele jaren geleden was dat het geval met het boek van Oek de 
Jong, "Hokwerda's kind". De Dokkumer Ee wordt in dit boek mis
bruikt om een kind in het water te gooien en weer op te duiken. 

Enkele maanden geleden verscheen de debuutroman van Tjitske 
Bronkhorst, "Foto van het verleden". 
Het verhaal gaat over de familie van Burmania, omstreeks 1800. 
Een lid van deze familie, Frans Laas van Burmania, heeft in 
Birdaard gewoond op Bourboomstate. In 1802 kochten Frans Laas 
van Burmania en vrouwe Detje IJsbrands te Stiens de huizinge met 
keukentuin en singels en met zomerhuis, wagenhuis en stalling, en 
met twee percelen grond, zes pondemaat, de "Burenzes" genoemd. 
Frans Laas overleed in Birdaard in 1815, 84 jaar oud .. Bij de 
aangifte van zijn overlijden werd vermeld dat Frans gepensioneerd 
Generaal Majoor was. 
Zijn vrouw vertrok daarna naar elders. 

In het boek van Bronkhorst komt Frans Laas veelvuldig voor, hij is 
de oom en protégé van twee kinderen, Eduard en Maurits. De vader 
van de kinderen blijkt vertrokken te zijn naar Nederlands Indië. Hij 
zat in financiële problemen en dacht met zijn gezin te emigreren. 
Na zijn vertrek om de situatie te verkennen, werd er echter niets 
meer van hem vernomen. 
Bronkhorst heeft veel onderzoek gedaan naar deze familie en weet 
datgene wat bekend is uit de archieven in Tresoar, zeer spannend 
te verwerken in een roman en legt daarbij heel knap het verband 
tussen het verleden en het hedendaagse leven. 
Voor mensen met belangstelling voor historie, bekeken door een 
moderne bril, een heel interessant, spannend en intrigerend boek. 

éel'l/ .~aar op ~ "t'~ 
onder Burdaar~ 

• 
(Naar aanleiding van een discussie over verschil van huijringe en 
huijrtauxatie in het stukje over de boerderij Hollebrantsje, in de 
vorige Furde, nr. 16) 

Bêste Auke, 
Op dyn fersyk de oersetting fan in stik tekst fan de proklamaasje fan 
ferkeap, nei 8 penningen: 

voorts met huijstauxatie die de kopers sullen moeten betalen dogh niet 
· hoger als tot dartien hondert car.gld, su/x dat de verbeteringe of 

verslimminge tusschen de copers ende meijer sa/ moeten worden 
gehoedet ende de verkoopers oock geen recht aan de huystaxatie sa/ 
behouden nogh aen de prijs van dien der wederom van de copers 
ontheft wordende nopens de aenspraeck die de meijer daer ontrent 
tegens de vercoper 

It ferskil tusken honderd zes en dartig car.glds en dartien hondert 
car.glds is dat it earste getal slacht op de jierlikse hier en it twadde geta·l 
slacht op de wearde fan it hûs, heaberch c.a. dus fan de opstallen. 

Verbeteringe of verslimminge betsjut of de opstallen mear of minder 
wurdich wurden binne. De nije eigner lit de gebouwen wer taksearje. As 
in hierder de pleats letter ferlit dan hat de hierder rjocht op it bedrach 
dat gebouwen dan wurdich binne. De hierder hat dat by syn komst op de 
pleats, nei in taksaasje, oan de lanhearre betelje moatten. Dus de nije 
eigner hat dy ferplichting oernammen mar wol mei dizze garansje dat it 
net boppe de 1300 car.gld utkomme sil. 

De alde Reëelkohieren binne net op Tresoar mar by de gemeente. Ik haw 
dat net besjoen. 

Ik begryp dat dizze eardere wenstige gong fan saken yn it alde Fryslan 
dy net eigen is. Sa komst der wol ut tink ik. It stiet ek yn it boek dat by 
Tresoar te keap is: Friezen gezocht fan Pyt Nieuwland 

Groetnis, Gerard 

Tot zover het commentaar van Gerard Mast op het vorige nummer 
van de Furde. 



) 
Jan Willem was de zoon van de hoofdonderwijzer méester Van der 
Kouwe, van de CNS-school te Burdaard. Jan Willem werd geboren 
in 1924 te Munnekeburen. De familie Van der Kouwe kwam in 1929 
naar Burdaard. Jan Willem was weliswaar niet geboren, maar toch 
getogen in Burdaard en hij was in zijn jeugd alom bekend in het 
dorp. 
Jan Willem werkte in de tweede wereldoorlog voor de ondergrondse 
en werd enkele dagen voor de bevrijding bij een actie in de buurt 
van Sneek getroffen door een schot van een Duitser. Ze vluchten 
op een gegeven ogenblik met z'n tweeën voor een Duitse patrouille, 
met een bootje over het water. Ze werden beschoten, waarbij Jan 
Willem ernstig gewond werd en zijn maat dodelijk getroffen. 

Bij de dorpsreünie in juni 2009 heeft een aantal mensen gehoor 
gegeven aan onze oproep om oude foto's te laten scannen. Twee 
foto's zijn in dit nummer opgenomen van het bevrijdingsfeest in 
1945. 
De eerste foto laat zien hoe Jan Willem van der Kouwe vanuit zijn 
bed de optocht kon bekijken. Het bed werd in de tuin van familie 
Van der Kouwe langs de weg opgesteld. 
Jan Willem werd jarenlang in ziekenhuizen verpleegd. Hij kreeg 
werk bij de Technische Dienst van de KLM. In 1975 werd hem non
activiteit verleend en in 1983 is hij overleden in Amstelveen. 

Eén van de praalwagens, die langs kwam staat op de andere foto. 
Hiervan zegt Jacob van der Laan het volgende: 
Auke, 
Helaas heb ik geen foto's van wagens gemaakt voor het bevrijdingsfeest, 
met uitzondering van de foto die jij mij zond. Er werden inderdaad 
wagens bij ons in de schilderswerkplaats gemaakt. Een nagebauwde 
tank herinner ik mij ook wel. Mijn vader beschikte in de schilderszaak 
over kartonpapier. En er kon daarop geschilderd worden. Daarom denk 
ik werd die tank bij ons gebouwd. 
Op de toegezonden foto van links naar rechts: 
zittend Eeltje Terpstra (van Hans en Tjits) 
staand Jacob van der Laan, Aant Kingma, Sieds Tiesma 
zittend Hendrik Kingma (van Lykele en Atstje) 
Overigen, voorop de wagen, onbekend. 
De wagen had als thema: 
achterop met de tekst '1940-1945 BEESTEN IN MENSENVELLEN' (de 
Duitsers oftewel de moffen met concentratiekampgevangenen); 
voorop met de .tekst '/jaartallen /MENSEN IN BEESTENVELLEN' (uit het 
begin van onze vaderlandse geschiedenis; Germanen) 

Wie dit thema had verzonnen weet ik niet. 
Ik kan je -niet verder helpen. 
Met groet, Jacob 

• 
Uit het fotoboek van de familie Van der Kouwe: 

De praalwagen 



Wederom een aantal foto's. 
Mocht iemand de namen weten, graag even doorgeven. 





Bestuur 

A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Internet website 

www.aldburdaard.nl 

Donatie 

- Voorzitter 
(0182) 613 603 
kinqma12@zonnet.nl 

- Secretaris 
(0519) 332 922 
jan.diebrink@hazadata.com 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 
joukedejong@chello. nl 

Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezending van de 
Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van onze Stichting. 
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één der bovenvermelde 
bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,- per jaar en kan worden betaald 
op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Achttiende uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 

november 2010 

De 18e editie ligt voor u, de 19e is in de maak. 

Hoofdartikel is het verhaal van Klaske Hansma. 
Hierin beschrijft ze herinneringen uit haar kin
dertijd toen zij bij haar grootmoeder Tietje 
Plantinga in Birdaard, Friesland, verbleef. 
Het is voor u ook mogelijk om uw eigen 'familie
verhalen' op te laten nemen in de Furde. Er 
moet vanzelfsprekend wel een link met Burdaard 
zijn. Neem hier gerust eens contact over op met 
één van de bestuursleden. 

In deze Furde deze keer wegens ruimtegebrek 
geen rubriek 'Ut de älde doaze', wel de namen 
van de foto's uit de Furdes 16 en 17. Gelukkig is 
de 19e editie al weer in de maak, daar worden 
wel weer foto's in opgenomen. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u 
uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar 
de namen van bestuursleden bij wie u altijd 
terecht kunt met uw vragen. 

Wij wensen u veel leesplezier! 



Herinneringen aan Birdaard 1918/1919 
Vooraf 
~et volgende verhaal is mij toegestuurd door Henk Schuring, wonende 
m Pretoria, Zuid Afrika. Zijn moeder is onlangs overleden en de familie 
vond een verhaal van haar onder de titel: "Een grootmoeder vertelt -
Episodes uit mijn leven" en nog twee andere verhalen, waarvan één in 
het Nederlands en één in het Afrikaans. Deze herinneringen zijn ge
schreven in de periode 1978-1988, dus vele jaren na dato. De familie 
heeft een deel daarvan overgenomen en samengevoegd in het navol
gende verhaal en toestemming gegeven het op te nemen in de Furde. 
Het betreft herinneringen van haar aan een verblijf bij haar groot
moeder in Birdaard in 1917/1918. 
De naam van de schrijfster is Klaske Hansma. Klaske was een dochter 
van Ybele Hansma en Rinske Kornelis Pla a en een kleindochter 
van Kornelis Jacobs Plantinga · , 
en Tietje Hoekerna (zie schema 
Plantinga). 
Het pand Hellingpad 10, vroe
ger kruideniers winkel, was 
veertig jaar bewoond geweest 
door haar grootouders Kornelis 
en Tietje tot 1915 en daarna 
veertig jaar door haar oom en 
tante, Jacobus Kornelis Plantin
ga en Antje Cornelis Kingma 
(Kobus en Anne, zie foto van 
met beppe Tietje). 
De schrijfster zelf woonde met 
haar ouders in Steenwijk, in 
verband met ziekte van haar 
moeder in Steenwijk werd ze 
een tijd uitbesteed aan haar 
grootmoeder Tietje in Birdaard, 
in de jaren 1918 en 1919. Ze 
was toen zes/zeven jaar oud, 
geboren in 1912 en overleden 
in 2009. 

Tietje Hoekerna met zoon Jacobus 
en schoondochter Anna (ca 1920) 
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Klaske was getrouwd in 1938 met Hendrik Schuring, geëmigreerd naar 
Zuid Afrika in 1952 met haar man en vijf kinderen. Ze is in 1971 alleen 
teruggekeerd naar Nederland en is gaan wonen in Amersfoort. De 
familie is nog steeds geïnteresseerd in haar afkomst. Zoon Henk had 
het boek "Drie eeuwen Burdaard" ook gekocht en heeft het verhaal van 
zijn móeder getoetst en aangevuld met gegevens uit het boek. 
Klaske toonde al vroeg in haar leven talent te bezitten voor dichten, 
schrijven, muziek en zang. Ze kreeg orgel en zangles en had een 
zuiver, gevoelvolle sopraanstem, ze zong veel solopartijen maar ook in 
koren. Klaske had een goed ontwikkeld observatievermogen en 't is 
kostelijk te lezen over haar ervaringen bij Beppe Tietje en hoe zij de 
mensen en gebeurtenissen in Birdaard levendig en secuur beschrijft. 

De teksten tussen [ ] zijn toe
gevoegd door Auke of Henk. 
De foto's zijn toegevoegd door 
Auke. 

van links naar rechts: Rinske, Anne, 
Jacobus en Anna (ca 1960) 

Herinneringen uit de jonge kindertijd van Klaske Hansma, gedurende 
haar verblijf bij grootmoeder Tietje Plantinga in Birdaard, Friesland. 

Moeder Rinske, zwak en sukkelend na geboorte van tweeling: 
twee meisjes, Tietje en Trijntje, 26 januari 1918: Klaske bij 
familie 
M'n ouders woonden in Steenwijk, waar ze een banketbakkerij hadden. 
Moeder bleef zo zwak en ziek na de geboorte der tweeling en daar 
kwam het van dat ik een poos in Friesland geweest ben. Ook heeft ze 
nog een tijd lang in een tent gelegen, want ze moest dag en nacht, 
voor een zekere periode, buiten liggen! 
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Ik heb haar daar, samen met Beppe wel bezocht en ze was altijd even 
vriendelijk en rustig! Aan die Meppelerweg waren prachtige bossen en 
de vogeltjes zongen er zo prachtig, en moeder was er dus, voor mij 
was't een lust-oord! Later moesten Beppe en ik dan weer weg, in de 
trein en in de bus en zag en hoorde ik weer alles opnieuw! M'n jonge 
hoofdje kreeg reeds veel te verwerken. En thuis gekomen zijnde, was 't 
wassen, eten en slapen! Dan was ik lekker moe! Zo-ook grootmoe! 

Waterput in achterhuis 
Ik klomt (bij beppe in Birdaard vaak) in de vensterbank en 'k zag de 
koe'tjes grazen en vredig ter neer liggen in de wei. 'k Hoorde de klok
slag der Hervormde Kerk en 'k zag in 't schijnsel der maan, de emmers, 
potten en akers omgekeerd op 't druiprek liggen, die door een wees
meisje, die bij Beppe in huis genomen was, schoongemaakt waren. 
Opa en Oma is Pake en Beppe in 't Fries. Ik was in Friesland in 
Birdaard. 
Grootmoeder had ook een diepe put in haar achterhuis en als ze water 
putte met dat emmertje aan die ketting, wilde ik staande aan de rand 
der put in het spiegelende water kijken en echo's horen, als ik naar 
beneden riep. Dan hoorde ik m'n eigen stem weer terug. Grootmoeder 
stuurde me er echter altijd vandaan, ze vond het blijkbaar te gevaarlijk. 

Klaske en 't water, de Ee en klompjes 
Water had voor mij een grote bekoring. Ik lag meerdere malen plat op 
m'n buik in de stobbe bij de Ee en liet mijn klompjes dan spelevaren. 
Als ze dan wegdreven keek ik ze net zo lang na als het maar kon. Dat 
grootmoeder bang was dat ik in die Ee zou vallen en ook een beetje 
boos was, daar ze alweer nieuwe klompjes voor me moest kopen, 
deerde me niet zo erg. Dat weg zien drijven op die golven was voor mij 
kostelijk en als een diep geheim bewaarde ik dat. 

Pietje Teitsma, weesmeisje, valt in groene sloot met tobbe 
wasgoed 
Er was ook een groene sloot tussen de weilanden en Beppe's erf en 
daar viel P [Pietje Teitsma] eens in, met een tobbe wasgoed! Dat was 
wat! Gelukkig dat P [Pietje] 't wasgoed "op vissen" kon en Beppe pakte 
't aan, "die vuile tobbe" en toen moest het groene grietje 't achterhuis 
in, gewassen, gespoeld ('t kroos wou haast niet uit haar haren), droge 
kleren aan en onder de wol en het vuile wasgoed kwam weer in 't 
weekwater te staan! Beppe was nog jong en pakte dit samen met tante 
Anna gauw aan! Daarna keerde de rust terug en voor de gebrokene, 
kwam er een nieuwe plank over de sloot! 
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Ik sliep met roosjes op m'n wangen, want 'k was er erg van geschrok
ken eri ik kroop er ook "lekker" onder, met een haverstro-pit in m'n 
mondje. 

Beppe leest de Bijbel: Rembrandt 
Toen die [haverstro-pit] op was, stond ik op om eens even door het 
zolder-rooster te gaan kijken, (dat rond was) men kon het open en 
dicht draaien) en dan zag ik (plat op mijn buikje liggend) Beppe uit de 
bijbel lezen, die op haar schoot of voor haar op de tafel lag! Wat mooi 
leek dat altijd! En Rembrandt heeft zó z'n moeder afgeschilderd! 

Kerkgang van grootmoeder Tietje met kleindochter Klaske 
Grootmoeder ging met haar bijbelboek in de hand naar de kerk. In de 
andere hand droeg ze een kerkstoof mee. En de sleutel van haar voor
deur kwam in haar onderzak. Ik ging altijd mee en dan kreeg ik ook 
een grote pepermunt. De zon scheen zo prachtig daar door de ge
kleurde ramen en de bomen gaven hun eigen schaduw weer, de 
bladeren speelden als 't ware op de muur en vloer der oude kerk. 
[Gereformeerde Kerk?] 'k Zat op een gematte stoel in de kerk en als de 
dominee wel eens wat heftig te keer ging en z'n stem daardoor verhief, 
dacht ik wel eens: "Nou schreeuw maar niet zo", dat vond ik helemaal 
niet prettig en dan was ik blij dat ik naast grootmoeder zat (en haar 
had) en 'k niet "die dominee" als vader had. 
Zondags aten we (ook bij Beppe) meest rijst met rozijnen. 

Hervormde Kerk begraafplaats, Birdaard: leven en overlijden 
van Kla(a)ske Plantinga: geboren: 6 april 1888, Birdaard, over
leden 12 oktober 1911, Groningen, ouderdom 23 jaar 
Bij de Hervormde Kerk was ook een grote begraafplaats, waar vele 
doden lagen, waar ook heel veel van onze Friese familieleden begraven 
liggen en de olmen, de oude iepen zwiepten soms over de graven heen, 
daar de bomen oud en de kruinen groot waren! Ik werd altijd heel stil, 
als Beppe me daarmee naar toe nam! Ik ontdekte de stilte en de 
eerbied voor de afgestorvenen bij grootmoeder én mezelf. 
Die iepen zingen hun zwanenzang en zwiepen op de wind als 
palmtakken heen en weer. Menige traan is daar geschreid, doch weer 
naar huis zei ik dan, ik hield daar niet van. Toch vallen we er allemaal 
onder, dacht ik later, n.l. onder die straf op de zonde. Christus heeft de 
dood echter overwonnen en ging ons voor in de opstanding. 
Beppe vertelde dan over die familie leden en naar één tante [Kiaske 
Plantingal (zuster van m'n moeder) ben ik genoemd! Die daar óók lag 
en op 23-jarigen leeftijd als een gelovig meisje gestorven was aan een 
gevreesde ziekte [hersen-tumor]. 
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Haar verloofde timmerde nog een plankje voor haar arm, dat die nog 
wat rusten kon, als ze uit haar bijbel wilde lezen. Tante zong veel en 
was niet bang om te sterven; ze voorspelde "precies" hoe alles zou 
gaan en 't is ook zo uitgekomen. 
Haar lijk in een klein bootje achter de grote boot aan zo zal ik 
áánkomen zei ze! Ik kom dus wel weer terug, doch dàn lig ik reeds 
veilig in Jezus armen en aan Zyn hart". Ze heeft nog "van tevoren" uit 
Het Woord laten lezen en ze hebben als groot gezin nog samen 
gezongen en gebeden, doch zij wist dat ze tot de Vader moest gaan. Ze 
nam heel rustig afscheid van haar verloofde (de trouwjapon hing in de 
kast, ze zouden gaan trouwen) een compagnon's zaak krijgen in 
Franeker. Doch ze zei tegen hem: 

"Ik moet sterven A(uke) ik moet gaan, maar zoek weer een 
meisje, dat de Here vreest en ga met haar je huwelijksleven in. 
Ik mag Gods Bruid worden"! 

Ze h~eft in 't ziekenhuis, na de operatie, slechts drie dagen geleefd, 
doch zingende: "Wat zou ik met Gods Gunsten overlaan, die Trouwen 
Heer vóór Zijn gena vergelden?", is ze heen gegaan en Mellema kreeg 
z'n verlovingsring terug en is later naar Amerika gegaan, waar hij 
gelukkig de raad van tante K(laske) op kon volgen en gelukkig 
geworden is. De doktoren en verpleegsters hoorden het alles aan en 
stonden te schrijen achter de deur. 

[Auke Mellema, broer van Sjoukje Mellema, vrouw van Anne 
Plantinga, jongere broer van de moeder van Klaske, Rinske Plantinga] 

Ja het leven lijkt soms "zo hard" te zijn, doch God heeft Z'n kindéren 
"lief" en ze ging daar terug, vanwaar ze gekómen was! Ze was erg 
bemind in het dorp en dègenen die haar volgden waren vele. Ze kon 
prachtig zingen en zat in allerlei besturen, (o.a. sekretaresse van de 
jongedochtersvereeniging "Jaagt de Liefde na"). 
Beppe ging naar verschillende landen der wereld met haar "om 
genezing" te vinden! "Opereren" was het enigste wat ze mocht en aan 
moèst horen! Ze had een gezwel zo groot als een kippenei, in haar 
rechterslaap en omdat haar hart zwak was kon ze toen niet 
genarcotiseerd worden en werd ze op een stoel vastgebonden! 
Ze kon heel mooi breien en handwerken en hielp grootmoeder met de 
was doch kon soms niet meer vanwege de hoofdpijn(en)! Maar dat had 
een dokter [dokter Buis ?] gezegd, dat het n.l. wel zenuwen konden 
zijn en ze moest Beppe dus helpen en óók bij hem komen, waar hij een 
diepe greppel in z'n tuin gegraven had, een plank er op gelegd, niet al 
te breed, en dan moest zij met een glas karnemelk in haar ene hand, 
dat zo (over de plank heen lopende) zonder morsen, in éénmaal leeg 
drinken! 
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Soms viel ze erin, want ze kon het niet meer, ze kon 't roer niet meer 
recht houden. Moeder heeft me heel veel van deze nog zo jonge tante 
verteld en ik werd jaloers op haar geloof en 'k heb er wel om gebeden 
of 'k óók zulk een geloof zou mogen bezitten! 

Verbeelding en inbeelding van Klaske : Gouden hemelpoort in de 
wolken 
'k Ging in Birdaard naar school (met een groot grintplein ervoor, waar 
we speelden) en een juffrouw had ik als onderwijzeres. Ze kon prachtig 
vertellen met Bijbelse geschiedenis les en ze had ons van de Here 
Jezus ook wat verteld en dat Hij elk kind kende en zag. Ze liet ons het 
lied: "Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend" zingen en dat 
kreeg zulk een invloed op mij, dat ik toen de school uitging, alle 
weilanden overgestoken ben en naar die mooie hemel toe wilde, waar 
de oranje rode zon scheen en ik dacht, dat de Here Jezus me de Deur 
wel open zou willen doen, omdat we er van gezongen hadden, n.l. Geen 
oog kan Hem aanschouwen, maar Hij ziet ieder kind enz. 
Maar hoe lang ik ook liep, de hemel werd wat donkerder en 't was net 
of de deur al gesloten was en de Here Jezus kwam maar niet! En Hij 
was toch Des Heren afgezant! En de hemel wàs Zijn vaderland. 
Vermoeid ben ik op 't gras van het boerenland met traantjes op m'n 
wangen in slaap gevallen, waar een voorbij komende boer mij vond. 
Dat was dus een Landman. Dodelijk ongerust was Beppe (m'n oma) 
naar 't politieposthuis gegaan en dáár had de boer me óók gebracht. 
Hoe blij was oma, dat ze me terug had en "hoe moe" was ik! Van de 
politie kreeg ik een pepermunt en alras waren m'n tranen gedroogd. 
De andere morgen wilde ik (toen we weer dat versje moesten 
meezingen), dit absoluut niet doen! Want de Here Jezus was niet 
gekomen en is er niet, zei ik! Ik moest van de juffrouw in de hoek 
staan en ze "begreep" me niet! Aan grootmoeder kon ik alles vertellen 
en die begreep me wel! Ze sprak daarna met de onderwijzeres en die 
gaf me toen een mooi plaatje, maar ergens, binnen in mij huisde nog 
een groot verdriet en 't is en 't was net, of me dat verdriet altijd bij 
gebleven is! 
En als we zongen: "Laat de kind' ren tot mij komen, dan dacht ik: U 
bènt er immers niet! Als de juffr. uit de bijbel vertelde vond ik dat wel 
móói, maar 'k zag Hem niet! Toen ik later ouder werd en alles beter 
ging begrijpen, zag ik Hem wél, met kind'ren op z'n knieën, zoals een 
vader en grootvader dat deed en doet. De figuur van m'n eigen vader 
kon ik zién en ervaren, maar 't Vaderlijke in God is altijd nog moèilijk 
voor me gebleven, omdat ik toen meer aan Christus dacht! Maar 't was 
de Zone des Vaders en Hij moest zijn in de dingen Zijns Vaders! 
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Oom Anne Plantinga (1881-1961) en Sjoukje Plantinga-Mellema 
(1881-1947), (woonden toen nog ~ourboomweg 45oud, Auke). 
'k Had ook een oom [moederskant] )die Anne heette en z'n vrouw tante 
Sjoukje, ze hadden een leuk bruggetje voor het huis, over een dorp
slootje heen - en dat bruggetje vond ik nog mooier dan het huis. 
'k Ben er echter nooit ingevallen. Ze kunnen in Friesland zo lekker 
koken en bij al m'n tantes en grootmoeder at ik altijd heerlijk. Oom 
Anne werkte met een witte broek en een witte korte jas aan bij de 
boterfabriek en ik zie hem nog op een wagen staan, de melkbussen 
wegrollendé, vóór op de wagen moesten die bussen en daar was hij erg 
handig in. Hele stapels kaas heb ik hem ook wel zien hanteren. Ik denk 
dat het een melkfabriek was, waar ze ook boter en kaas maakten. 

Weesjongen Lajos uit Hongarije bij oom Jacob 
Oom Jacob had een jongetje uit Hongarije in huis, de kleine Lajos en 
oom deed hem voor de grap in z'n reiszak, die donkerblauw van kleur 
was. Lajos werd dan op oom z'n rug gedragen en ik zag dat een keer 
vanaf de brug en ik moest er geweldig om lachen natuurlijk. Die oom 
Jacob was een grote grapjas en leerde Lajos van alles in 't Fries en dan 
hadden we met elkaar schik! Je kon je krom lachen af en toe. 
Grootmoeder had ook tijdelijk een Hongaars meisje in huis genomen 
die Irene heette en prachtig zingen kon. Ook was ze leergierig en kon 
"goed" leren, met name een intelligent meisje. 

Kruidenierswinkel : Hellingpad 10, Birdaard 
Grootmoeder had een kruidenierswinkel, toen Beppe te oud werd voor 
haar kruidenierswinkel, kwam oom Jacobus erin, met tante Anna, die 
de schipperskinderen altijd "een jetsje" (een snoepje) gaf. Daar ben ik 
ook in huis gewéést en er was rood en gekleurd glas in de deur, tussen 
de winkel en de gang en daarin zag ik de wereld "gekleurd" erop staan! 
Vrijdags moest oom Jacobus zijn waren afleveren aan de boeren. 
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Groot en klein volgepakte hengselmanden droeg hij dan naar het 
bootje, die altijd vóór zijn winkel in de Ee lag (zie foto), die met 
roeipennen vast gepind werden als oom aan wal moest gaan om de 
kruidenierswaren te bezorgen en de boot gemeerd werd. 

Oom Jacobus en Klaske varen in bootje om kruidenierswaren af 
te leveren 
En ik die meestal aan de wallekant zat mocht dan mee en groot was 
mijn blijdschap dan. Zo lekker over 't water te glijden, vond ik heerlijk, 
daar genoot ik echt van! Een hofhond stond meestal te bassen aan de 
walkant, waar m'n boot echter net niet zà dichtbij lag, dat de hond erin 
kon springen. 
De grote boten liet die van àns veel schommelen en dan dobberden we 
hoog op de golven, hetgeen ik genoot en tog ook vreesde! Ik uitte dit 
in gilletjes en kreetjes beurtelings, daar angst en plezier dooreen 
vermengd waren. Ons bootje was zo klein in verhouding met de "grote" 
boten. 
Zo hier en daar maakte mijn oom de boot vast en moest ik geduldig 
blijven zitten wachten totdat hij terug kwam. 't Geblaf van de heem
hond liet mij weten, dat mijn oom op zijn terugtocht was. Vanuit de 
boomgaard zag ik hem weer opduiken, met de lege hengselmanden 
bengelend aan zijn arm, en een nieuwe order op zak. De waakhond 
heeft mij ook wel eens bang gemaakt met z'n verwoed geblaf, niet 
tegenstaande dat, ik me betrekkelijk veilig voelde in mijn bootje. Als 
we dan weer verder vaarden liet ik mijn handje graag in 't water 
afhangen, dat was zo lekker gevoel, als het water daar tegenaan 
kabbelde, soms gauw weer Ingetrokken, daar ik bang was, dat de 
vissen mij konden bijten. 
Wat was oom altijd zorgvuldig! Wat werd alles keurig ingepakt en 
opgeschreven en wat werd er eerlijk zaken gedaan! Tante was altijd in 
de winkel! Ik kon heel ver over het water kijken en een prachtig land
schap vertoonde zich aan mijn oog. Kerktorens, klokkengelui, hetgeen 
zo ernstig klonk op 't water en zo goéd gehoord kon worden. 
Roodbruine pannendaken, met verschillende schakeringen van groene 
bomen daar tussendoor, gele zandweggetjes en Gods oneindige blauw
grijze hemel daarboven, maakten een grote indruk op mij. 
Maar 'k zag ook eens een begrafenisgezelschap met een kist over het 
water varen, drie bootjes vol met zwarte mensen en de klok ging luiden 
en dat "klonk" zo over dat water heen en ik kwam diep onder de 
indruk. 

Pieter de hellingbaas en Bouke, de brugwachter en karnemelkse 
papwagen 
Pieter, de hellingbaas, of Bouke [Scheffer] de brugwachter, hebben me 
wel eens blauw van de kou bij Beppe terug gebracht. 



Wat hield ik van Birdaard en dan die brug, die altijd openging op 
bepaalde tijden en daarna weer neergelaten werd. De kettingen ram
melden dan en met een vast geluid viel het gat door de brugsluiting 
weer dicht, en kon alles en iedereen er weer overheen. Die brug is er 
nu niet meer en die bepaalde ·bootdienst ook niet meer tussen Dokkum 
en Leeuwarden. Jammer vind ik dat, 'k zou er nog best eens een 
tochtje mee willen gaan varen. Het betaalde echter niet meer en de 
auto-busdienst floreerde. Hoe langer hoe meer. En de auto's, ook in 
Birdaard. Ja, sneldienst hé? 

[Hier zit iets niet goed, Klaske kent de brug als ophaalbrug alleen 
van de ansichtkaarten, die ophaalbrug was al in 1903 vervangen 
door een draaibrug, Auke Kingma]. 

We hadden ook nog een Pieter of een Bouke, (precies weet ik dat niet 
meer) van de Karnemelkse papwagen, die ook melk en karnemelk ver
kocht, nadat hij per bel had laten horen, dat hij er was. Dan kwamen ze 
allemaal uit hun kleine huisjes met allerlei pannetjes, potjes en kan
netjes naar buiten. 

[De Bouke waar Klaske over schrijft heet officieel Bouwen 
Boonstra, in het dorp ook wel Bouke brijkarre genoemd. Bouke en 
Haike woonden in Klaske's tijd voorbij de helling, in het laatste 
pand, Auke Kingma]. 

Klaske bezoekt helling 
Birdaard had ook een helling waar boten gerepareerd en geteerd 
werden en Pieter, de hellingbaas, was streng en goed tegelijk. Ik zie 
hem nog in zijn blauwe werkpak; als hij zijn hamer optilde en begon te 
klinken, was dit ook als muziek in mijn oren en ik hield veel van de 
helling en zijn boten. Ik klauterde er boven op, die omgekeerd daar 
lagen om (en wat ruikt dat pek tog heerlijk) opnieuw geteerd te 
worden. 't Touw heeft ook zijn eigen reuk en 't zit nog in mijn neus. 

[Pieter, de hellingbaas is waarschijnlijk de zoon van Harm Waalkes, 
een grofsmid die 40 jaar een smidse had, Mounewei 14, maar in 1913 
door de eigenaar Steenhuisen hun huur werd opgezegd, als gevolg van 
een lokale schoolkwestie, Harm en Pieter moesten toen het pand 
ontruimen. "Voor Waalkes werd een oplossing gevonden. Er werd een 
oude praam gekocht en daarop werd een houten opbouw gemaakt. Een 
echte woonboot, een ark zei men toen (zie het kleine huisje, de 
opbouw van de praam). Deze kwam te liggen in de opvaart naast de 
vroegere helling van Douwe en Jsm van der Wal en is nog te zien op 
oude foto's. Waalkes mocht op het terrein van de helling zijn 
smidswerk blijven doen. Het smeden deed hij in een open veldsmidse. 
In 1918 overleed Harm Waalkes. Zijn zoon Pieter zette het smidswerk 
daar nog voort", overgenomen uit: 'Drie eeuwen Burdaard' p. 128, 
Henk Schuring]. 
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Pieter, de hellingbaas, heeft mij wel eens thuis gebracht blauw van de 
kou, maar met oogjes die schitterden. Toen ik wat groter werd, was ik 
dolblij as ik, alleen, een bootreis mocht maken naar mijn familie in 
Leeuwarden of Dokkum. De kajuit met zijn walmende petroleumlamp, 
die aan de lage zoldering hing, boven een platte, lange tafel kan ik mij 
nog goed voorstellen. Die warme potkachel en pratende, pijprokende, 
meest boeren en dikke, zwarte, langgerokte vrouwen en warm geklede 
kinderen, die door het eentonige geluid, wat een bootreis meebracht, in 
slaap sukkelden. Ze zagen meestal alleen mijn rugje, want ik ging op 
mijn knietjes en keek door de ovaal-ronde ruitjes, er was immers 
buiten meer te zien dan daarbinnen. Water, riet en vogels behield altijd 
zijn bekoring voor mij en als de boot krakend en stampend en 
kreunend stopte en de ankers uitgegooid waren, zodat nieuwe passa
giers in konden stappen, was er heel wat om te zien aan de wallekant. 

Beschrijving van boeren en boerinnen en hun klederdracht 
De geluiden van de vogels hoor ik nog, en menige boerin die een 
hengselmandje vol eieren droeg, voor de markt in Leeuwarden, was 
kleurig gekleed. Vrouwen met gouden of silveren oorijzers op, tip en 
floddermutsen, prachtige rokken zwart luster of bonten voorschoten en 
platte gesp-schoentjes. 
Heel wat hadden hengselmandjes vol eieren op hun schoot of zitbank 
geplaatst, aangezien ze op weg waren naar de markt in Leeuwarden. 
En als we uiteindelijk aangeland waren (ik hoor nog dié ankerkettings 
rammelen) werden dié voorzichtig voor hun uit gedragen. 

Wat heb ik een platte boten vol gepakt met turf voorbij zien komen en 
wat werkten die schippers (mannen, zowel als vrouwen) hard. 
Aan de kant, waar ik bij Beppe en oom Jacobus woonde waren het 
keien, aan de overkant was het meer gehard! 
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Kleine winkeltjes hadden ansichtkaarten, poëzieplaatjes, sajet, katoen, 
kant, sokken, petten, broeken, schorten, lappen stof, pepermunt, drop, 
veters en klompen, lampeglazen, petroleum (wat meestal áchter stond) 
te koop. Een soort van Winkel van Sinkei dus. 
De Ee, het stromende water vond ik echter het mooist en de boten. 
Ook de taal, van Friesland heugt me nog zo, sommigen konden dit héél 
erg goed spreken, zoals Klaske van Tante Anna en Oom Jacobus. 

Klaske bekijkt het scheepsverkeer op de Ee 
Het gebeurde wel, als ik met slapenstijd naar bed gebracht werd, dat ik 
er weer uitwipte en met mijn neusje plat tegen 't raam gedrukt, naar 
de lichtjes van de voorbij varende boten keek. 

Of naar de rode en groene lichtjes van de brug, die ópgehaald moest 
worden voor grote boten! Bouke, brugwachter en tolbaas, had een 
klomp aan een lange hengelstok - waar de voorbij varende schipper 
dan zijn tol in deponeerde. Nachtelijke sirenes en misthorens waren in 
mijn oren de mooiste geluiden en kou heb ik nooit gevoeld al had ik 
alleen een nachtjurkje aan. Totdat ik door slaap overmand steenkoud 
op de vloer gevonden werd. Heel wat keren werd ik niet eens wakker, 
als ze mij weer in bed stopten. 
's Morgens stond ik, op mijn blote voetjes, al weer vroég voor 't raam 
naar de aankomende en vertrekkende boten te kijken. Kleinere en 
grotere, mooie en minder mooie, enkele met turf bemand en soms 
hele grote met de mooiste stuurmanshutten. Blinkend koper aan 
deuren en vensters, waar ik 't stuurwiel én die stuurman doorheen kon 
zien. 
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In zijn prachtige uniform en platte pet die wit was. De koperen pijp, 
waar de stoom uitkwam, blies zo hard dat je het heel ver kon horen! 
Stoomdamp en de rook verdween spoedig net als de boot. 
De scheepsroeper vond ik ook zo mooi en de uniformen van de Kapitein 
en de Stuurman met de gouden knopen en gele tressen op dat donker
blauw en de spierwitte in de zomer, die schitterend mooie pet en al die 
mooie koperen (gepoetste) knopen! deed mij altijd met veel ontzag 
naar hun kijken, als ze hun boodschappen kwamen doen in de winkel 
van mijn oom. Ik ben nog steeds gevoelig voor een mooi uniform. 
De koperen pijp, de kajuit, het vooronder, met de petroleumlamp, die 
heen en weer schommelde en slechts een zwak schijnsel gaf, wat heb 
ik daar een mannenstaaltjes horen vertellen, waar ik diep van onder de 
indruk kwam en wat was de warme koffie altijd lekker! De ovale ruitjes 
in de boot (ik lag dan op m'n knietjes op de bank) lieten me het water 
het groenachtige water, het wuivende riet en de watervogels zien, die 
óók met de boot meegingen en soms doken om buit te vangen. Dan 
zag ik óók wel eens natte slingerplantjes helemaal door elkaar, zo was 
het ook in tante (Kiaslte's) hoofd, alles was al vertakt, als in een boom! 

Hellingpad 8. Welgestelde buurvrouw 
Die buurvrouw (die weduwe was) had ook een haan met kippen en als 
ik boven op de bril van de W.C. stond, kon ik door ons raampje kijken 
in buurvrouw's achtertuin, waar ook dat kippenhok was. Wat maakten 
die kippen toch gezellige geluiden en wat kraaide die haan mooi. Zij 
was indrukwekkend, ze had een groot en deftig huis, met twee hoge 
blauwe stoeptreden, een brede voordeur van 't prachtigste houtsoort 
en dubbele gordijnen voor de ramen, met koorden en kwasten en 
franje. Een brede korenbloemen gangloper en wat meer is een breed 
gouden oorijzer en een gouden knipbeurs. 
Rijke mensen hadden een breed gouden oorijzer, zoals onze buurvrouw 
naast ons. Ze had een blauw arduinen stoep, met treden, en dan kon ik 
door haar brievenbus heen kijken in de brede gang met pluche loper. 
Daar stond ook een grote staande klok in, maar ze wilde me niet aan 
de deur al rammelde ik nog zo aan die brievenbus. Ik wilde daarbinnen 
graag eens kijken maar 't lukte me niet. En dan viel ik maar weer op 
m'n grootmoeder terug, die 't keurig in huis had, maar niet tot de 
rijkere stand behoorde. Ze droeg de prachtigste rokken met heel aparte 
schorten en altijd van 't duurste (dat kon een kind als ik al zién) en 
gitswarte gepoetste schoentjes. Een gouden bril op haar neus en een 
floddermuts van 't fijnste, duurste en mooiste Brusselse kant, wat een 
bol, blozende gezicht omheinde, voltooide haar persoonlijkheid, als je 
die gouden sierspelden, aan weerskanten van haar slapen, die de muts 
op zijn plaats hield, waar diamantjes in zaten, daar nog bij denkt. 
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Volgens mijn oma heeft ze nooit kinderen gehad en daarom kon ze 
zeker hen ook niet verstaan. Eén keer heb ik het gewaagd om op haar 
stoepje te gaan staan en met die mooie koperen brievenbus klep te 
klepperen, omrede ik "daarbinnen" in dat mooie huis wou kijken. De 
deur ging op een vinnige en kwade manier open en toen joeg ze mij 
weg met de woorden: "Maak dat je wègkomt, stouterd!" Nooit heeft ze 
iemand in haar huis genodigd, niet bij mijn weten! Mijn oma heeft 
gezegd, dat zij kinderen vermeed, omdat zij zelf nooit kinderen 
gekregen heeft, dit maakte haar eerst verdrietig en later nors. Zij heeft 
mij nooit een pepermuntje of koekje gegeven en daarom hield ik ook 
niet veel van onze "rijke" buurvrouw Tessje... Zij was niet echt rijk, 
want ze ging nooit naar de kerk en aardse rijkdom is niet "bestendig". 
Toen zij stierf kon ze niets meenemen en zonder God zijn we heel erg 
arm en raken we gauwer bevriend met de duivel, onze kwelgeest. 

[ Waarschijnlijk was deze "rijke" buurvrouw Rigtje Sipkes 
Staal, getrouwd met Sybe Ulbes Noordenbos. Ze hadden 
twee dochters gekregen. Tot 1917 was Sybe boer op Wytsma 
State, nu Dokkumerstraatweg 16. Ze verhuisden naar een 
van hun dochters in 1931. Auke Kingma]. 

Hellingpad 14. Maaike Gerardus Bijlsma en haar dogter Sjoukje 
Aan de andere kant van oma haar huisje (oma had een smal gouden 
oorijzer, maar een kerkboek met een gouden slot en ook mooie 
floddermutsen en sierspelden met diamantjies erin en heel veel liefde 
voor kinderen), woonde een oude zieke vrouw, die de naam van Maaike 
had. Zij lag in een bedstee en was reeds vier en negentig jaar oud. 
Oma bracht daar altijd lekker eten, omdat ze arme mensen waren en 
hulpbehoevend daarbij. Haar dogter, die ongetrouwd was, met een 
ongelukkige liefde achter haar rug, was wat malende geworden en was 
daarom altijd 't mikpunt van de dorpsjeugd. Zij sprak altijd in haarzelf 
en ging dan met haar armen en benen zwaaien alsof ze bezig was om 
te maaien. Waarop de dorpsjeugd haar voor vogelverschrikker en 
Gekke Sjouk uitschold. Haar naam was Sjoukje. Zij verzorgde haar 
moeder (met behulp van een wijkzuster), die elke morgen daar een 
bezoekje bracht. Sjouk was agt en zestig jaar. Oma nam mij altijd mee 
en Sjouk gaf mij dan lekkere koekjes met thee en uit haar grote 
onderzak diepte ze pepermuntjes op! Ik was niet bang voor haar en 
was ik altijd kwaad op die slungels, die haar uitlachten en plaagden. 
Een echt "dorpstype" met een klein nikkel brilletje op, wat afzakte en 
waar zij altijd overheen keek .. Zij droeg een donkerblauwe jurk, die 
lang was en geruite schorten met een witte gehaakte muts, maar als 
het koud was, had ze een donkerblauwe gebreide muts op, die zij altijd 
droeg. Binnen en buiten, misschien had ze wel een kaal hoofd, die 
arme ziel. 
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Ze was bovendien erg lelijk en als zij tegen mij !achtte, en dat deed ze 
wel, dan zag ik een bijna legè mond, slechts een paar afgebrokkelde 
tanden. Aan de straatjeugd liet ze haar vuist zien en dreigde met haar 
wandelstok! 
Ik moest dan wel lachen, maar van binnen deed het zeer terwille van 
haar, die arme stumper. Zij had een groot leed in haar binnenste en 
onze Here Jezus heeft in Zijn bergrede gezegd: "Zalig zijn de armen 
van geest, want aan hun behoort het koninkryk der hemelen". 
Haar moeder was een gelovige vrouw en ik heb haar niet anders 
gekend als ziek in bed en 'k heb haar ook uit haar kleine huisje zien 
uitdragen. Ja, zó is ons leven, och, 't is slechts kort van duur en de 
"uitnemendste" is ellende en verdriet. 

[Maaike was getrouwd met Johannes Sikkes Talsma, beide tweede 
huwelijk. De oudste dochter uit het eerste huwelijk van Johannes 
was Sjoukje, geboren in 1862. Haar stiefmoeder Maaike overleed 
in 1923, Klaske kan dit toen niet gezien hebben of is later nog 
eens weer in Birdaard geweest. Sjoukje overleed in 1936. Auke 
Kingma]. 

[Oude Sjouk wordt ook genoemd en staat op een foto in "Drie 
eeuwen Burdaard" onder Wanswerterdyk 6, pagina 371: 
genoemd pand "is gebouwd in 1920 door de gemeente 
Ferwerderadeel als tweede van de drie dubbele woningen. De 
eerste (?) bewoner was Klaas van Oosten, getrouwd met Grietje 
Braaksma. Ze hebben hier ongeveer vijftig jaar gewoond. Klaas 
was monsternemer bij de zuivelfabriek Concordia. De diaconie van 
de gereformeerde kerk had een oude vrouw bij hen 
ondergebracht, alde Sjouk. Zij liep met houten krukken. Henk 
Schuring]. 

De schrijfster Klaske Hansma in de tijd dat 
ze bovenstaande notities maakte. 
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Overzicht van deze familie Plantinga in Burdaard 

Jacob Cornelis Plantinga, geb 1802, 
Xt 

Akke Oenses Straatsma, geb 1806, 

Kornelis Jacobs Plantinga, geb 1839, 
x 1873 

Tietje Andreas Hoekema, geb 1853, 

t 1879 

t 1895 

t 1915 

t 1939 

De kinderen van Kornelis en Tietje, die in Burdaard gebleven zijn, zijn: 
- Anne Plantinga getrouwd met Sjoukje Mellema, hebben de langste 

tijd gewoond op Eewal 11, met dochter Richtje, die als laatste hier 
overleed in 1984. 
Oense Plantinga was bakker op Eewal 17 tot 1922, daarna 
vertrokken naar Leeuwarden, Bleeklaan. 
Jacobus Plantinga, getrouwd met Anna in 1917, kruidenier op 
Hellingpad 10 tot 1947 en daarna verhuisd naar Ds Kuipersstraat 
5, waar de winkel werd voortgezet. 
De dochter Rinske was getrouwd met Ybele Hansma, geboren te 
Wouterswoude en ten tijde van bijgaand verhaal bakker in 
Steenwijk, Rinske was de moeder van Klaske Hansma, de 
schrijfster van bijgaand verhaal. 

De dochter Klaaske, waar in het verhaal over geschreven is, is op 23 
jarige leeftijd overleden in 1911. 

N.B.Er hebben veel meer Plantinga's gewoond in Burdaard. Dit waren 
nakomelingen van broers van bovengenoemde Jacob Cornelis Plantinga. 

Auke Kingma, oktober 2010. 

De fotogalerij van de laatste twee Furdes 
meldingen van Wieger Jellema, Jappie Terpstra en Romke Tadema 

De foto's van Furde 16 
Foto 1: Piet Lammerts Kuipers (lange tijd Eewal 23 en als laatste tot 1998 

Wytsmastr.3) met zijn schoonvader Johannes Talsma. 
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Foto 2: Anne Willems Boersma (Eewal 37, in'1940 vertrokken naar Zeist) met Griet 
Hendriks Kingma, getrouwd met Sake van der Woude). 

Foto 3: Renze van der Wal, Rense Kuchje in het dorp, achter zijn huis Eewal 
47oud4. 

Foto 4: Brechtje (Bettie) Gosses van der Veen met Boukje Jacobs Spijksma. 
Foto 5: Van links naa"r rechts, Sjoukje Meilerna-Verhaag (toen Eewal 47oud1), Yke 

Zijlstra-Hoekstra met zoontje Jan (slagerij, Eewal 27), Renske Kuipers
Talsma (toen Hellingpad 32 tot 1937, daarna Hallum/Oudkerk/Birdaard), 
Grietje Kooistra-Dijkman met links haar zoontje Jappie ( toen Kerkbuurt 4, 
laterEewal 25). 

Foto 6: Pieter Jans Meindertsma (Tergracht 3). 
Foto 7: Het schoolbestuur van de toen nieuwe Christelijke Basisschool te Wanswerd 

aan de Streek, achterste rij van links naar rechts: Jacob Halbes Halbesma 
(Bourboomweg 17oud), Lijkle Hendriks Kingma (toen nog Beurboomweg 
12b oud, later Hellingpad 18), Jan Wagenaar (toen pas verhuisd naar 
Kerkbuurt 4 tot 2000), Pieter Jilderts van der Werk (winkel, Hoofdweg 14), 
Hessel Botma (Dokkumerstraatweg), 

voorste rij van links naar rechts: Libbe Terpstra (bakkerij, Eewal 51), Piet Lieuwes 
Meindertsma (boer, Steenendamsterweg 10), Tjitse Bottes van der Wal 
(toen nog hellinghuis, Hellingpad 31oud 1), Hoekman (Bartlehiem). 

De foto's van Furde 17 
Foto 1: Vooraan: links Sytske Haayes van der Werk (Eewal 49oud 2), Doede 

Tryntje met witte muts ????, achteraan bijna onzichtbaar: links Aaltje de 
Vries-Veenstra (Siebe-Aal, Eewal 49oud5), rechts Akke Cornelis Kingrna, 
helemaal rechts Rinse van der Wal. Op de achtergrond de draaimolen op 
het schoolfeest van de Openbare Lagere School. 

Foto 2: Trijntje van der Wal, later getrouwd met Gerrit Jans Struiksma, 1964 
vertrokken naar Ermelo, hier met Jikke Ubele de Vries. Ubele de Vries was 
smid op Ds. Kuipersstr 10, in 1937 opgevolgd door Gerrit Jans Struiksma. 

Foto 3: Grietje Kuipers-van Dijk, getrouwd geweest met Lammert Nannes Kuipers, 
overleden 1958, gewoond Hoofdweg 42oud. 

Foto 4: links Pietje Lieuwes Terpstra, inwonend bij neef Jelte Pieters Hoekstra, 
Steenendamsterweg 8. Hier samen met Griet Hendriks Kingma, getrouwd 
met Sake van der Woude. Deze foto is gemaakt bij de opening van de 
nieuwe Christelijke Basisschool. 

Foto 5: van links naar rechts, Foekje, getrouwd met Harmen Dijkstra, toen 
Hoofdweg 26, Grietje Kuipers-van Dijk, Rinske Ernst-Botstra, getrouwd 
geweest met Arnoldus Ernst, toen Hoofdweg 44. 

Foto 6: Pieter Rinses Poortinga met zijn vrouw Aaltje Poortinga-Akkerman, 
Wanswerterdyk 4. Pieter overleed in 1944, Aaltje hertrouwde met Eelze 
Tabak. 

Foto 7: Bus A-Ford uit 1926, van P.Tadema en Zn. Naast de bus Kornelis (Kees) 
Tadema met zijn vrouw Afke Tadema-Talsma, Hoofdweg 46. 

NB bovenstaande adressen zijn de huidige adressen, zoals ook gebruikt in het boek 
"Drie Eeuwen Burdaard". 

Wieger Jellema 
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Een vernieuwde Furde! De Stfchting Ald Burdaard gaat 
met de tijd mee: in plaats van een 'gekopieerd' nu een 
'gedrukt' exemplaar. En ... met een gekleurd binnenvel! 

Deze keer is een vrij moeilijk verhaal opgenomen: het 
bodemverhaaL Misschien is het voor sommige lezers ook 
een reden het bestuur opmerkzaam te maken op meer 
opvallende verschijnselen in het veld. Bel, schrijf of mail 
dan. 
En excuus voor de kwaliteit van de scans van de kaartjes. 

In de rubriek 'Ut 'e alde doaze' wordt uw medewerking 
weer gevraagd. Herkent u mensen op de foto's? Geef uw 
reactie door aan het bestuur. 

In het colofon vindt u het banknummer waarop u uw 
betaling kunt overmaken. Tevens ziet u daar de namen 
van bestuursleden bij wie u altijd terecht kunt met uw 

. vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



De bodem waarop we staan 

Inleiding 
Weinig mensen staan stil bij de ondergrond waarop we staan. De 
aandacht valt meestal op datgene wat boven de grond staat of wat 
daarop beweegt. Wat daaronder zit lijkt van minder belang. Als de 
grond stevig genoeg is kun je er op bouwen. Van oudsher bouwde je 
het best op rotsgrond, maar ja als dat er niet was zoals in onze 
regio, dan zocht je naar zandgrond. In grote delen van ons land ligt 
de harde zandgrond aan de oppervlakte, maar het westen en 
noorden is daar minder mee bedeeld. 
Hoe ligt dat in ons dorp met directe omgeving? Het ziet er niet zo 
uit, maar Burdaard ligt eigenlijk op een zandheuvel. De zee heeft 
die heuvel weggemoffeld, niet weggespoeld, maar ingekapseld in 
veen en klei. 
Om een hutje te bouwen of een huisje op te metselen hadden de 
mensen plekken nodig met een stevige ondergrond, geschikt om 
het gewicht van houten, aarden of stenen muren en dak te dragen. 
Zo'n plek vonden ze ook op de plaats waar Burdaard nu ligt, slechts 
één of een halve meter onder het oppervlak ligt een stevige zand
laag. De laag is zelfs hard te noemen vergeleken met zandlagen in 
de duinen of zandverstuivingen. 
Om uit te zoeken hoe dit zo ontstaan is heb je geologen nodig, en 
moet je beschikken over veel vergelijkingsmateriaal. Er is in onze 
regio een onderzoek gedaan door de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Dit heeft in 1978 geresulteerd in de dissertatie getiteld "Het 
ontstaan van Frieslands Noordhoek", die ten grondslag ligt aan dit 
verhaal. De promovendus was Jacob Willem Griede, intussen helaas 
overleden, maar er zijn nog altijd mensen die zich met het 
onderwerp van zijn studie bezig houden. Eén van zijn vroegere 
studentenhulpen heeft mij op het spoor gezet van de dissertatie. 
Overigens heeft Herma van den Berg in haar boek Noordelijk 
Oostergo, deel 1: Ferwerderadeel, uitgegeven in 1981, al een korte 
beschrijving gegeven van de dissertatie. 
Datgene wat in deze studie betrekking heeft op Burdaard en directe 
omgeving heb ik uit de dissertatie gelicht, hier en daar aangevuld 
met andere documentatie en eigen waarnemingen. 

De laatste tien duizend jaar 
Het is algemeen bekend dat in de loop der eeuwen de temperatuur 
op aarde niet altijd dezelfde is geweest en nog steeds aan 
verandering onderhevig is, nu mede veroorzaakt door de mens. 
We beperken ons hier tot de laatste 10 000 jaar, de afloop van de 
laatste ijstijd. Een periode, vijf keer zo lang als de ons alom 
bekende, beschreven periode van 2000 jaar, de periode vanaf de 
Romeinen in ons land tot nu. Of twee keer de periode van de oudste 
piramides in Egypte. 
In de ijstijd was de Noordzee en een groot deel van ons land bedekt 
met ijs. Boven Scandinavië lag een laag van kilometers dik. In ons 
land was het ijs opgeschoven tot de Rijn. Meer naar het zuiden 
waren in de hoger gelegen delen gletsjers in de bergen ontstaan. 
Niet alleen Europa had hier mee te maken, maar wereldwijd was het 
klimaat koud. Het ijs op het land had wereldwijd zoveel water 
onttrokken aan de zeeën, dat het zeeniveau 100 à 200 meter lager 
lag dan nu. 
Bij het begin van de hier beschreven periode was het nog steeds erg 
koud. Nog steeds zag het landschap er uit alsof het pas onder de 
ontdooide gletsjers vandaan kwam, een zandige poolwoestijn met 
lage zandduinen. Het water van de smeltende gletsjers deed het 
zeeniveau stijgen, maar nog steeds kon je over land naar Engeland 
lopen. Er groeide erg weinig op die droge koude vlakte. Zo bleef het 
landschap liggen tot de stijgende zee invloed kreeg op ons gebied, 
het noorden van Friesland. 
Met het stijgende zeeniveau steeg ook de grondwaterstand van ons 
gebied. De helling van het afvloeiende neerslagwater werd minder 
en vormde in het pokdalige landschap riviertjes en meren. Eerst aan 
de zeezijde, later steeds meer landinwaarts. In die zoetwater
bekkens begon, mee onder invloed van het milder wordende klimaat 
de plantengroei op gang te komen. 
Na verloop van tijd ontstonden hier uitgebreide veenlagen. Die 
veenlagen werden soms weer weggeslagen door de zee, maar 
werden meestal in rustig water met eb en vloed overspoeld door de 
zee. Met het overspoelen werd erosie materiaal afgezet op die veen
lagen in de vorm van zand, slib of klei. 



De zee was niet constant aan het stijgen maar trok zich in bepaalde 
periodes ook wel weer eens terug. De samenstelling van het afge
zette materiaal veranderde daardoor. 
Geologen kunnen aan de samenstelling van deze afgezette lagen 
verschillende periodes bepalen. 
Het veen werd overspoeld met zand en slib, waardoor de groei van 
het veenpakket stopte. De bovenste laag van deze veenpakketten 
zijn in het onderzoek van groot belang geweest. De ouderdom van 
het veen kan met de zogenaamde 14 C methode worden gedateerd. 
In het onderzoek van de VU destijds is dat gebeurd op een aantal 
plaatsen, zodat een beeld ontstaat van de tijden dat het veen 
geregeld overspoeld werd door de zee, of met andere woorden, van 
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Uit recent onderzoek is gebleken dat de bodem van Noord-Neder
land gezakt is in de beschreven periode. Dat zou betekenen dat de 
gemeten ouderdom op een hoger niveau ligt dan in de figuur is 
aangegeven. Een gemeten ouderdom van 7000 jaar zou dan niet 
liggen op -10 meter, maar b.v. op -5 meter. 

Geologische periodes 

Einde ijstijd, circa 10 000 jaar geleden tot circa 4500 jaar 
geleden 
Het onderzoek van de VU omvatte ook veel grondboringen, die de 
basis vormden voor de hierbij geplaatste kaartjes. Deze kaartjes 
zijn ook ontleend aan de dissertatie en geven de situatie aan het 
oppervlak van het landschap weer. Hierna volgt een samenvatting 
van de situatie rond Burdaard. 
Het eerste kaartje laat aan het einde van de ijstijd een pokdalig op
pervlak zien. 



Dat oppervlak is zand, een dunne laag dekzand over de glaciale 
afzettingen. Daarbij lag Burdaard op een hoogte van 1 meter onder 
NAP, Rinsumageest op NAP en Ferwert 4 meter onder NAP. 
Tussen Burdaard en Rinsumageest ligt een dal van ongeveer 3 
meter lager. Dat dal liep af naar het noorden, richting Hegebeintum, 
en vormde als het ware een ondiep riviertje. Ten zuidwesten van 
Burdaard helde het oppervlak over een breed gedeelte langzaam af 
richting Stiens. 
Het huidige Burdaard ligt daarbij op een geïsoleerde zandkop. Op de 
reliëfkaart van het toenmalige oppervlak is deze zandkop te zien 
rechts van het woord Burdaard. Deze zandkop is ook prachtig te 
zien op een gemaakte dwarsdoorsnede (zie hierna). Bijgaand de 
reliefkaart van het pleistocene oppervlak. 

Het opkomende veen, tussen 4500 jaar en 2500 jaar geleden 
Met het stijgen van de zeespiegel en de grondwaterstand breidde 
het veen zich uit, vanuit het noorden richting zuidoost, tot de zand
kop van Burdaard. Omstreeks 3500 jaar geleden raakte de zandkop 
helemaal ingesloten door het veen. Het gebied rondom werd daar
door een vochtig, nat, moerasachtig landschap. 

Dit tweede kaartje geeft de grondsituatie aan omstreeks 3150 jaar 
BP ( = befere present). Horizontaal gearceerd is zeeklei, gestreept is 
veen, grijs is pleistoceen zand. 

De opkomende. klei, tussen 2500 en 2000 jaar geleden 
Het landschap veranderde verder, het zeewater rukte steeds verder 
op en bedekte het gebied langzaam met een laagje klei. De zee 
steeg wel langzamer dan eerder het geval was (zie grafiek zeespie
gelrijzing), de afgezette klei werd stugger, minder gemengd met 
zand, vaak knipklei genoemd. 

Het gebied werd minder vaak overspoeld en er kwam vegetatie op 
gang, kwelderbegroeiing. Rond 2000 jaar geleden, omstreeks het 
begin van onze jaartelling, is het gebied bedekt met groen en werd 
langzamerhand geschikt voor landbouw en veeteelt. 
Het derde kaartje geeft de grondsituatie omstreeks het jaar 2000 
BP. Het hele gebied ten noorden van Burdaard is dan intussen 
opgehoogd met een laag sediment van vijf meter in het noorden tot 
zo'n drie meter in het zuiden, in een periode van ongeveer 3000 
jaar. 



Horizontaal gearceerd is hooggelegen kleigebied. 
Verticaal gearceerd is laaggelegen kleigebied. 
Het geblokte gebied is reeds begroeid gebied. 
Het gestreepte gebied is veen. 
Het grijze gebied is het oude, harde, pleistocene zand. 

De afvoer van het water 

De waterafvoer in de verschillende periodes 
De afvoer van het oppervlakte water in de periode voor de 
aangroeiing was via grondwaterstromen en riviertjes richting zee. 
Een riviertje ten oosten van Burdaard naar het noorden en een 
riviertje via Dokkum naar het noordoosten. Dit is te zien op het 
eerste kaartje, waar de hoogtelijnen dicht bij elkaar liggen loopt een 
insnijding of geul. 
De afvoergeulen uit het hogere gebied ten zuiden van Burdaard, de 
Walden, zijn nu weliswaar onzichtbaar, maar zijn in de pleistocene 
ondergrond nog steeds aanwezig. 
Begroeiing en daardoor aangroei van veen ontstond in de slenken 
en zette zich door naar boven toe. 

De waterafvoer bleef ook in de periode van veenaangroei min of 
meer zo bestaan. Op het eind van die periode, met de aanvoer van 
zanderig slib, ontstonden stroomgeulen door eb en vloed, naar zee 
en ook evenwijdig met de kustlijn. Het lijkt erop dat de geul ten 
noorden van Burdaard, te zien op dit vijfde kaartje, reeds een begin 
van de Dokkumer Ee gaat vormen. Deze geul is ook goed te zien in 
de dwars doorsnede hieronder. 

De geulen rond Burdaard in de dwarsdoorsnede 
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Dwarsdoorsnede van de ondergrond over Jislum en Burdaard 

In de dwarsdoorsnede (door Griede samengesteld uit een groot aan
tal grondboringen) zie je eigenlijk twee grote geulen, één ten zuiden 
van de terp van Jislum (op de tekening rechts) en één ten noorden 
(op de tekening links) van de terp van Jislum. Beide geulen hebben 
zich ingevreten door de veenlaag, die in deze figuur zwart is aange
geven. De noordelijke geul is ooit dieper geweest dan de zuidelijke 
geul en zelfs ouder, daarna weer dicht geslibd en opnieuw ingesle
pen. Op het kaartje is de geul als doorgaande geul getekend, maar 
of de nauwkeurigheid van het onderzoek dat rechtvaardigt is de 
vraag. Het kunnen ook twee afzonderlijke geulen geweest zijn. 
Beide geulen zijn in een latere fase weer helemaal dicht geslibd. 
Voor het begin van de laatste periode, de periode dat de knipklei 
werd afgezet, in het kaartje schuin gearceerd, waren beide geulen 
verdwenen, totaal dicht geslibd. Rond die tijd is ook begonnen met 
de aanleg van de terpen. 



Een terpaanleg zal niet een bewuste aanleg geweest zijn om te 
komen tot de ons bekende hoogten, maar veel meer een groeipro
ces naarmate het water steeds hoger kwam. 
In deze laatste aanslib periode vormt zich ook een nieuwe geul ten 
zuiden van Jislum. Deze geul bestaat nu nog en moet de Jislumer
vaart zijn, vroeger ook wel Ald Feart genoemd. Het kan echter ook 
zijn dat de boringen ten behoeve van deze dwarsdoorsnede gedaan 
zijn op de plek van de volledig afgegraven terp Baerd, halverwege 
tussen Jislum en Burdaard, direct ten zuiden van de afslag richting 
Dokkum. 
Dan ligt er nog een andere geul, later de Dokkumer Ee genoemd, 
direct ten noorden van de Burdaarder terp. Deze geul steekt in bij
gaande dwarsdoorsnede in de pleistocene zandlaag. Dit was nog 
niet het geval voor de uitdiepingen van de Ee in het verleden. De 
uitdiepingen of slattingen van de Dokkumer Ee zijn beschreven in 
mijn boek "Drie eeuwen Burdaard". De oudst bekende slatting 
dateert van 1506. Over de diepte van deze slatting is niets bekend, 
maar de diepte was beslist onvoldoende voor de latere geregelde 
scheepvaart. Pas in 1777 werd een algehele uitdieping van de 
Dokkumer Ee uitgevoerd tot een gewenste diepte van 2,10 meter 
beneden zomerpeil. 
In het dorp Burdaard was vooraf een diepte gemeten van slechts 
twee voet bij laag zomerwater, over een lengte van enkele 
honderden meters. De Ee was toen dus zeker niet ingesleten in de 
pleistocene zandlaag (zie onderstaand dwarsprofiel). De vooraf 
gemeten dwarsprofielen zijn destijds getekend door prof Nicolaas 
Ypey, hoogleraar te Franeker. 
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De afvoergeul ten oosten van Burdaard in het pleistoceen 
Deze geul voerde het sneeuwsmeltwater en het regenwater af. Naar 
het zuiden toe liep het zandoppervlak langzaam omhoog. Het water 
zocht zijn weg door de lager gelegen gebieden naar zee. Zodra het 
klimaat milder werd en de grondwaterstand hoger, zo'n 4000 jaar 
geleden, zal hier begroeiing zijn ontstaan. De begroeiing zorgde 
over honderden jaren voor een pakket veen van enkele meters 
dikte. De groei stopte toen het gebied regelmatig met vloed werd 
overspoeld door het zoute zeewater. Het veen nam ook zout op uit 
het zeewater. Het veen is hier nog behoorlijk zout en slaat wit uit 
als het gedroogd wordt. 
Het onderzoek van Griede heeft uitgewezen dat de veenlaag ook 
hier bij Burdaard niet ongeroerd is gebleven. Op veel plaatsen, ook 
in dit gebied, is veen verwijderd. De bovenste kleilaag is daarbij 
duidelijk op de schop geweest. Die kleilaag is niet meer egaal, maar 
rommelig in het gat van het verwijderde veen gegooid. Soms is dit 
ook heel systematisch gebeurd in de vorm van recht afgestoken 
plakken of blokken klei, die ze dan in het gat kantelden. Het 
geroerde oppervlak zal weer geëgaliseerd zijn voor gebruik. 
De vroegere situatie van dit gebied is door Griede niet verder 
onderzocht. Op de Grietenijkaart van Dantumadeel van Schotanus 
uit 1718 zijn in dit gebied meertjes ingetekend en benoemd als 
Sirdaarder Meer, het Healdoor, de Kolk(huizen) en het Bre Water. 



Dit kunnen heel goed uitgeveende poelen zijn geweest. De poelen 
hebben waterafvoer naar de Ee en daarmee ook de mogelijkheid om 
veen en/of turf af te voeren. Op de kadaster kaart van 1832 zijn 
deze plassen niet meer aanwezig. Eén klein plasje en de aanduiding 
"natte grond" verwijzen nog naar een vroegere situatie. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat ook de eendenkooien uitgeveende plassen zijn 
geweest. 
Niet alle veen is verwijderd. Slootjespringers en "aaisikers" weten 
dat de polsstok in dit gebied verder weg zakt dan ten zuidwesten 
van Burdaard, richting molen de Olifant. Helaas is de situatie met de 
ruilverkaveling en de aanleg van de nieuwe weg (Burdaard
Steendam) wel erg sterk veranderd. 
Nog een kenmerk van dit gebied is de oude Steenendamsterweg. 
Die weg is aangelegd op een oude miedweg, een zandweg om de 
hooilanden te bereiken. De zandweg lag op de rand van het veenge
bied. 
Op een uitloper van de zandkop is een eindje buiten het dorp in 
1929 de nieuwe begraafplaats aangelegd. 

De invloed van de mens 

Menselijke bewoning 
Het onderzoek van Griede was er niet op gericht om uit te zoeken 
hoe het met de bewoning van het gebied verlopen is. De dissertatie 
meldt wel dat reeds voor 10 000 jaar geleden het gebied bewoond 
is geweest. Dat is in de periode van het pleistoceen, dus ver voordat 
de zee over het land kwam. 
In de directe nabijheid van Burdaard zijn vondsten gedaan van 
menselijke aanwezigheid, meestal stenen, bewerkte stenen om als 
werktuig te gebruiken, zgn. artefacten. De vondsten zijn gedaan ten 
zuiden van Wanswerd, bij Lichtaard, Raard en Steenendam. 
Als er al min of meer vaste bewoning was in onze regio dan heeft de 
opkomende zee, met de steeds hoger wordende vloed en de steeds 
gevaarlijker wordende stormen, die bewoning ongetwijfeld verdron
gen. De trek van de bewoners zal van noord naar zuid zijn verlopen. 

De zandkop van Burdaard werd nog lange tijd gevrijwaard van 
overstromingen en is mogelijk nog lange tijd bewoonbaar gebleven. 
Totdat de moerasachtige aanwas van veen rondom de zandkop dit 
droge gebiedje omstreeks 3500 jaar geleden onbereikbaar maakte. 
Ook het veengebied werd weer overstroomd. Door afzetting van slib 
op het veen ontstond een laag knipklei. Vanaf ongeveer 2500 jaar 
geleden moet er plantengroei zijn ontstaan en werd het gebied 
(weer) aantrekkelijk voor bewoning. Om droge voeten te houden 
gingen de mensen verhogingen aanleggen, het begin van 
terpaan leg. 

Met primitieve hulpmiddelen werd materiaal aangesleept, met de 
jaren steeds meer en hoger. Ook Burdaard kreeg zo zijn terp 
omstreeks die tijd. De terpen liggen allemaal aan een "vaarwater". 
Uit dat vaarwater of vlak daar naast werd materiaal gebaggerd of 
gestoken en aangevoerd met vlotten of bootjes. De geulen werden 
daardoor ook op diepte gehouden en bleven bevaarbaar. 
Veel later, in de 19e en 20e eeuw, bij de afgraving en afvoer van 
vruchtbare klei, werd weer dankbaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid het ontgraven terpmateriaal per schip af te voeren. De 
foto's tonen de afgraving van de terp te Hegebeintum (1904, prof 
van Giffen) en afvoer van terpgrond daar (collectie Jacob van der 
Laan). 



Turf en zout 
Zoals eerder vermeld zijn in het verleden mensen bezig geweest 
met het afgraven van veen. Het is mogelijk dat het veen verwerkt 
werd tot turf. Maar bedacht moet worden dat het veen bedekt is 
geweest door klei, d.w.z. geregeld overspoeld door het zoute 
zeewater, het veen is in de loop van de tijd behoorlijk verzilt. Het 
bevat een hoog gehalte zout, monsters geven een hoeveelheid van 
wel 10 tot 15 kg zout per m 3 veen. Als deze turf, gedroogd en wit 
uitgeslagen, verstookt wordt blijft er van potten en pannen weinig 
over. 
Griede concludeert dan ook in zijn onderzoek dat er eerder sprake is 
geweest van zoutwinning, vooral in vergelijk met vindplaatsen 
elders. Bestudering van de methodes van zoutwinning, die werden 
gebruikt door de Romeinen wijst ook in die richting. Het graven van 
veen begon mogelijk in de Romeinse tijd en heeft enkele eeuwen 
voortgeduurd. 
In de tweede wereldoorlog was er tegen het einde van de oorlog 
bijna geen brandstof meer te krijgen. Veel bomen werden toen 
daarom omgehakt, en waar mogelijk werd geprobeerd turf uit veen 
te winnen. Het is plaatselijk bekend dat ook in de omgeving van 
Burdaard, Wanswert en Jislum turf werd gestoken om als brandstof 
te dienen. 

Gebruik van de grond 
De aangeslibde grond is niet constant van samenstelling. Het ge
bruik van de grond is dan ook verschillend en dit is in het landschap 
te zien. De knipkleigrond leent zich niet voor landbouw, die is te 
dicht van samenstelling. Deze grond werd van oudsher gebruikt 
voor weidegrond; Het hogere deel van de kwelder, het aangeslibde 
gebied het dichtst bij zee, heeft een opener grond structuur (zandi
ge klei, zavelgrond). Deze grond is erg geschikt voor landbouw, te 
vinden ten noorden van Ferwerd. 
De vraag is hoe dit zo komt. Het opkomende water spoelt tegen de 
kust aan en er over heen. Het met sediment beladen water wordt 
daarbij in zijn snelheid afgeremd. De zwaardere sedimentdeeltjes 
zakken daarbij het eerst naar beneden, dat zijn de zwaardere 
zandkorrels. Naarmate het water verder stroomt, zakken de lichtere 
korrels, het slib, naar de bodem. Het zand heeft de neiging zich 
sterker op te hogen dan het slib, waardoor de kuststrook als het 
ware landinwaarts gaat afwateren tot het een geul ontmoet, die zich 
ook weer kan verdiepen, maar soms ook kan dichtslibben. Een 
bijkomend verschijnsel in de loop der tijd is het inklinken van de 
grond. De dikkere afgezette lagen en de lagen met een hoger 
kleigehalte klinken meer in dan de dunnere. Veenlagen klinken zelfs 
nog meer in. Dit kan tot gevolg hebben dat geulen of riviertjes 
hoger komen te liggen dan de omringende omgeving. In onze regio 
niet echt zichtbaar, maar in het westen van het land heel duidelijk. 
Verschillen van meters. 

Verkaveling 
Eén van de grootste ingrepen van de mens in deze regio is de ver
kaveling van het gebied. Voor een goede bewerking van de grond 
was waterafvoer noodzakelijk. De eerste gronden die verkaveld zijn 
liggen zeer waarschijnlijk rondom de plek van de oudste vestigings
plaatsen, daar waar later de terpen ontstonden. De verkaveling is 
daar vaak straalsgewijs, terwijl het gebied rondom meer rechtlijnig 
is verkaveld. In de rechtlijnig verkavelde gebieden is een zekere 
volgorde van verkaveling terug te vinden. Ten zuiden van Burdaard 
ligt een vroeg verkaveld gebied. 



Op een opname van Google Earth (zie foto op inlegvel) is te zien dat 
het gebied ten westen van de Steenendamsterweg enigszins 
rommelig is verkaveld, ingeklemd tussen de weg en twee oude 
waterlopen, die in de Ee uitmonden. Dit gebied is vanaf de Ee en de 
terp, die nog zichtbaar gestraald verkaveld is, als eerste gebied in 
gebruik genomen. Het is me opgevallen, bij het samenstellen van 
het boek, dat in oude verkopingen de stukken land vaak een 
typische naam hebben, zoals "de Liespölle", "de Raske Tien", "Wijkel 
6", "de Pastoriekamp of de Drievoet", "de Kastanje", "de 
Dorpsburefenne" enz. 
De terpen liggen vaak aan een waterloop. Ook dat is op een opname 
van Google Earth van het gebied ten noorden van het dorp nog 
duidelijk te zien (zie foto op inlegvel). Rechts bovenaan lag de nu 
afgegraven terp Baerd in de hoek tussen Iedyk en Hikkaarderdyk. 
Linksonder de terp Donia. Aan de verkaveling is te zien, dat er een 
waterloop gelegen heeft ten zuiden van Baerd en doorlopend ten 
noorden van Donia. 

De Trekwegen 
Van grote betekenis in Friesland en vooral voor de ontwikkeling van 
onze regio is geweest de aanleg van de trekwegen. Vooral het tra
ject Harlingen/Groningen, via Leeuwarden en Dokkum. In de jaren 
1645 tot 1647 werd het deel van Harlingen naar Dokkum uitge
voerd. Daarmee werd een doorgaande scheepvaartroute voor trek
schuiten gecreëerd van Rotterdam naar Delfzijl. Geregelde vaar
diensten werden vastgelegd en octrooien verleend om een betrouw
bare en comfortabel personenvervoer te garanderen. De importantie 
hiervan is vergelijkbaar met het latere Rijkswegenplan en het 
Spoorwegen plan. 

Steenfabricage 
De mensen hebben zich de laatste twee millennia ook bezig 
gehouden met het afgraven van klei ten behoeve van het bakken 
van stenen. Mogelijk geleerd van de Romeinen. Op een aantal 
plaatsen in onze regio of vlak daarbij zijn restanten gevonden van 
steen- en of pannenbakkerijen. 

Griede vermeldt enkele plaatsen o.a. bij Bennerhuis/Hoge Brug tus
sen Burdaard en Dokkum, bij Bartlehiem en bij Burdaard. Het 
plaatsje Tichelwurk wijst al helemaal in die richting. Alle plaatsen 
zijn gelegen aan de Dokkumer Ee, de producten moesten ook wor
den vervoerd. 

Dijken 
Het aanleggen van dijken ter bescherming van het land tegen hoog 
water heeft het natuurlijk proces totaal veranderd. Met het steeds 
stijgen van de zeespiegel en de toenemende bevolking werd het 
aanleggen of verhogen van terpen onvoldoende en waren er 
rigoureuzere maatregelen noodzakelijk. Er moesten dijken worden 
aangelegd om de veiligheid te vergroten. 
Daarvoor was geld nodig en organisatie. De dijken werden bij stukje 
en beetje aangelegd en verhoogd. Onderstaand kaartje geeft een 
overzicht van de tijd waarop de zeewerende dijken zijn aangelegd. 



Gebruikte literatuur: 
J. W. Griede, "Het ontstaan van Frieslands Noord hoek", dissertatie, 
1978. 
Boek onder redactie van Egge Knol e.a., "Professor van Giffen en 
het geheim van de Wierden", uitgave Heveskes en Groninger 
Museum, 2005. 

Naschrift 
Het vorenstaande verhaal is als powerpointlezing gehouden op 18 
oktober 2010 in Burdaard. In Burdaard heeft een aantal weken het 
drijvend centrum ARK, Architectuur Ruimtelijke Kwaliteit, gelegen. 
Het object wordt verhuurd door een Stichting. 

De gemeente en andere instellingen hebben hier een aantal weken 
activiteiten kunnen organiseren, o.a. ook de Historische Vereniging 
Noordoost Friesland, te Dokkum. In het kader van de Historische 
Week heeft deze Vereniging Meindert Schroor en Auke Kingma 
uitgenodigd een lezing te houden over de Dokkumer Ee en directe 
omgeving. 

Auke Kingma, februari 2011 
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In deze Furde een verhaal over Fedde Jacobs 
en de g·enealogie Viersen. 

Auke Kingma doet een beroep op uw (en ook 
zijn eigen) geheugen met foto's uit de oude 
doos. Uiteraard worden de resultaten van de 
foto's uit de vorige Furde u niet onthouden. 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Fedde Jacobs 

Inleiding 
Dit verhaal geef ik de titel Fedde Jacobs, niet omdat de man in het 
verhaal zo bijzonder is. Er komen nogal wat aspecten aan de orde en 
het verhaal zou net zo goed een andere titel kunnen krijgen. 
Het begon met het voorbereiden van het boek "Drie eeuwen Bur
daard". De eigenaar van de kooiboerderij aan de Dokkumerstraatweg 
was Fedde Jacobs Viersen vanaf 1805. De verkoop van de boerderij 
aan Marten Hendriks Heliinga is in het boek gesteld op 1813 met 
een vraagteken. Dat blijkt nu één jaar mis te zijn, het was 1812. op' 
zich niet zo interessant, maar toch gaf het aanleiding tot dit verhaal. 

In 1812 was Napoleon hier nog de baas. De eigendomsregistratie van 
onroerend goed moest in opdracht van de toenmalige bezetter 
worden gewijzigd. Het leger van Napoleon koste veel geld en de 
Fransen wilden meer controle krijgen op de opbrengsten van het 

• 
onroerend goed. Het onroerend goed leverde van oudsher belasting-
geld op via het Reëelcohier. In dat cahier werd eigendom, huurder, 
perceelgrootte en belasting jaarlijks bijgehouden, niet geheel, maar 
toch redelijk betrouwbaar. 
Alleen verandert er in de loop van de tijd nog wel eens wat aan het 
eigendom. De veranderingen werden mondeling geregeld of per 
schriftelijke mededeling, soms ook per gerechtelijke uitspraak, maar 
dat is niet allemaal bewaard gebleven. Voor het hier beschreven 
eigendom is dat ook het geval, maar tot nu toe is er geen behoefte 
om dat uit te zoeken. 
Rond 1812 werd begonnen met het vertalen van verkoopbrieven in 
het Frans, door de notaris. Een deel van de verkoopbrief van de 
kooiboerderij van Fedde Jacobs in het Frans is hier bijgevoegd. 
Gerard Mast te Stiens heeft eerder aan de hand van de Nederlandse 
tekst de verkoop als zodanig belicht in het kader van de eenden
kooien. Hij deed dat in de "Sneu per" van juni 2005. 

De verkoopbrief in het Frans/Nederlands 
Bij vergelijking van de teksten in het Frans en in het Nederlands 
vallen een aantal dingen op: 

2 

1. Dat Napoleon de baas was blijkt allereerst uit het stempel links 
boven van het document. In de rand staat Emp. Fran., afkorting 
van Empire France, vertaald is dat Keizerrijk Frankrijk. De kosten 
van het document zijn 50 cent, toen ongeveer een half dagloon. 

Het stempel 

2. Ondanks de invoering van de burgerlijke stand en de invoering 
van familienamen in 1811 wordt de familienaam Viersen 

I 

aangenomen door Fedde Jacobs, niet gebruikt. Bij de invoering 
van de familienamen had Fedde de naam Viersen "geleend" van 
zijn vrouw, wat in die tijd meer voorkwam. Evenmin· worden 
enkele andere in het stuk genoemde personen bij hun 
familienaam vermeld. Zelfs in officiële stukken lijkt het moeilijk de 
nieuwe wetten volledig door te voeren, ambtelijke traagheid of 
onwil? 

3. De Fransen hadden meer overhoop gehaald, de Provincie 
Friesland werd Departement Friesland (la Frise), de Provincie werd 
verdeeld in drie Arrondissementen, Leeuwarden, Heerenveen en 
Sneek. Leeuwarden was opgedeeld in Kantons, o.a. Bergum en 
Hallum. 
Jan Klaasesz was Keizerlijk Notaris te Dockum, Gemeente 
Arrondissement Leeuwaarden, Departement Friesland. 
De boerderij was overgedragen aan Marten Hendriks Heliinga 
Landbouwer en Grietje Jacobs (Grietje was een zuster van Fedde) 
echtelieden onder Birdaard (in het Frans: dans Ie banlieu de 
Birdaard), Kanton Bergum, Departement Friesland. 

3 



Pagina 1 van de acte 

4 

4. De boerderij werd omschreven als Zathe en Landen,gebruikelijk in 
het Nederlands, met huizinge en schuur. In het Frans is dat: "une 
ferme et terres avec une maison et grange". Een vogelkooi 
(gewoonlijk een eendenkooi) is vertaald met "cannardiere". Het 
recht van "reed en drift" werd "Ie droit de passer en voiture et de 
faire passer Ie betail". 

5. In Friesland werd de oppervlakte van land uitgedrukt in pondema
ten. De Fransen voerden het metrische stelsel in en een ponde
maat werd berekend op 3674 m2 of 36,74 are. De boerderij met 
56 pendemaat werd 18 hectare, 23 are en 82 centiare in het 
document. Volgens mijn rekenmachine is dat onjuist en bedraagt 
de oppervlakte 20 ha en 58 are. Wie kon er niet rekenen de 
Fransen of de Friezen, zeer waarschijnlijk moeten we zeggen 
notaris Jan Klaasesz zelf. 

6. De verkoopprijs bedroeg 8000 gulden, ook dat werd keurig in het 
Frans vertaald, namelijk in Franse francs was dit toen zestien 
duizend en acht honderd francs, een koers van ongeveer 1 gulden 
is 2 Franse franc. Bij de overgang naar de euro was de koers 
ongeveer 1 gulden tegen 3 Franse franc. 

7. De verkoopprijs is geen marktprijs, de boerderij werd onderhands 
verkocht aan Marten Martens Heliinga (landbouwer of laboureur), 
getrouwd met Grietje Jacobs, de zuster van Fedde. Zeven jaar 
geleden had Fedde de boerderij nog gekocht voor 12.000 gulden. 
Het jaar daarvoor, 1804, hadden Geert Durks en Doetje Jacobs de 
boerderij onderhands gekocht voor 8400 gulden. 
Op een rijtje: 1804 prijs 8400 gulden, 

1805 prijs 12000 gulden 
1811 prijs 8000 gulden. 

Fedde heeft dus een hele slechte handel gedaan, als tenminste 
het verkochte onveranderd is gebleven, dat is niet op te maken 
uit de documenten. Het kan ook zijn dat hij hiermee de belasting 
kon verlagen. Het bleef toch in de familie. Het kan ook aan 
economische factoren hebben gelegen, Nederland was tenslotte 
bezet gebied. 
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De handtekeningen op de laatste pagina 

Tot zover het commentaar op de franse tekst van de verkoop brief. 

Fedde Jacobs en de Viersens in Burdaard 
Fedde Jacobs had voor 1811 nog geen eigen familienaam. Ook vader 
en grootvader niet. Van een oom en een tante is bekend dat ze bij de 
naamsaanneming verklaren de naam Viersen te willen behouden. Dit 
waren de kinderen van Jan Ypes, in het schema hierbij gaand waren 
datAukje Jans en Ype Jans. 
Het aannemen van een familienaam moet in die tijd een belangrijk 
onderdeel van het gesprek zijn geweest. Veel mensen hadden al iets 
wat er op leek, ze waren afkomstig van een dorp of van een stad, of 
ze woonden op de dijk of op de terp, of ze waren boer of timmerman. 
Ook werden er grapjes over gemaakt als Naaktgeboren, Zondervan, 
enz. enz. De naam Viersen kwam al voor, ze waren beambten, 
hadden officiële functies, mogelijk waren ze afkomstig van het Duitse 

stadje Viersen. 

De vraag kwam bij me op wie was deze Fedde Jacobs. En wie waren 
de Viersens. Wil je dat weten, dan is de computer een goed, of beter 
nog, een onmisbaar hulpmiddel. 
Elke provincie heeft zijn eigen Rijksarchief, zo ook Friesland. Onder 
de naam van Tresaar heeft deze organisatie met behulp van vele 
vrijwilligers erg veel informatie verwerkt in haar website. Het is een 
kleine moeite om snel achter de gegevens van een familie te komen. 
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Het vinden van de ouders, broers en zussen en kinderen van een 
bepaald persoon is thuis achter de computer snel gedaan. Veel 
mensen hebben dat gedaan om zo hun afkomst te traceren. 

Genealogies.m• 

Er bestaan 4 
basisvonTten van 
genealogisch 
onderzoek : 

Stamreeks: 
voorgeslacht in 
mannelijke lijn 

Stamboom : 
nageslacht ln 
mannelijke lijn 

Kwartierstaat : 
voorgesiacht in 
zowei mannelüke 
als vrouweliJke 
fijn 

Patentcelstaat : 
nageslacht in 
zowel rnannelijke 
als vrouwelijke 
lijn 

Schema Genealogische onderzoeken 

Anderen zijn een stap verder gegaan en zoeken aanvullende gege
vens in andere documenten en maken zo een verhaal over het reilen 
en zeilen van een familie. Een aantal van deze familieverhalen is in 
de loop van de tijd in mijn bezit gekomen. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een concept familie
verhaal van de familie Viersen. Ook is een verhaal van de familie Van 
der Woude gebruikt en natuurlijk is gebruik gemaakt van de 
gegevens van de eigen familie Kingma en Poortinga. 
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Er zijn verschillende onderzoeken naar families mogelijk, zie 
eerdergenoemd schema "Genealogische onderzoeken". Dit onder
zoek lijkt het meest op het vierde subschema, het parenteel, in zowel 
mannelijke als vrouwelijke lijn. Met dien verstande dat alle meege
nomen personen daadwerkelijk in Burdaard hebben gewoond. Als je 
nu zou vragen: zijn er nog afstammelingen van Fedde Jacobs in 
Burdaard, dan zou je de Viersens kunnen volgen en vind je inderdaad 
recentelijk nog twee gezinnen Viersen. Beide gezinnen zijn geëmi
greerd, als laatste vertrekt in 1957 Wybren Viersen, laatst gewoond 
hebbende Brugweg 6. Daarmee zijn alle Viersens uit het dorp 
vertrokken of overleden. 
Zijn deze Viersens nakomelingen van Fedde Jacobs van de kooi
boerderij? Nee, maar wel van zijn tante, via zijn moeder Aukje Jans 
Viersen, zij is een zuster van Ype Jans Viersen en Heerke Jans 
Viersen. 
In een klein schema zijn de namen weergegeven van de oudst 
bekende Viersens in Burdaard. Wie begonnen is met die familienaam 
is niet bekend, wel dat bij de naamsaanneming in 1811 Ype Jans 
verklaart de naam Viersen te willen behouden. Hij en/of anderen in 
deze familie hadden kennèlijk al eerder gebruik gemaakt van de 
familienaam Viersen. 
Daarnaast zijn de dochters getrouwd met een man met een andere 
familienaam. De uit dat gezin voortgekomen nakomelingen hebben 
een andere familienaam, maar zijn toch verwant aan de oudste van 
het parenteel, en zo vervolgens. 

Het parentèel is zo goed mogelijk samengesteld met personen, die in 
het dorp gewoond hebben. Kinderen uit gezinnen, die vertrokken zijn 
of kinderloos gestorven zijn, zijn niet in de schema's opgenomen. 
Hoewel de schema's zeer zorgvuldig zijn samengesteld en gecontro
leerd, is het toch niet uitgesloten dat er een enkele nakomeling aan 
mijn ijver ontsnapt is. 
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De Viersens, ca 1700 tot ca 1800, generatie A en B 

Fedde Jacobs 
x 1736, A1 
Doetje Bokkes 

Jacob Feddes 
x 1761, B1 
Aukje lans 
Viersen 
XX 1793 
Pier Pieters (Prins). 

Jan Ypes 
x 1738, A2 
Jelske Heerkes 

Ype lans Viersen 
x 1777, B2 
Sybrigje Harings 

Teenstra 

Heerke lans Viersen 
x 1778, B3 
Aukje Harings 
Teenstra 

N.B. Elk gezin in dit schema en de volgende schema's wordt aangeduid 
met een letter en een nummer. Dezelfde letter betekent van dezelfde 
generatie. De nummering achter de letters is willekeurig en niet in 
volgorde van tijd. Zoveel mogelijk wordt hierna volgend per gezin 
een korte toelichting gegeven van adres (daarbij zijn andere 
adressen niet uitgesloten) en van beroep. Alleen de gezinnen, die in 
Burdaard gewoond hebben, zijn in de bijgevoegde schema's 
opgenomen. 
De adressen, waar ze gewoond hebben, worden vermeld op de derde 
regel en zijn afgekort als volgt: 
Bi. = Birdaarderstraatweg 
St. = Steenendamsterweg 
Wie. = Wiereweg 
Wa. = Wanswerterdyk 
Hp. = Hellingpad 
Bou. = Bourboomweg 
Ee. = Eewal 
Kuip.= Ds R.H. Kuipersstraat 
Dokk. = Dokkumerstraatweg 

Tolh. = Tolhuis 
led. = Iedyk 
Mw. = Mounewei 
Scha. = Schoolstraat 
Smi. = Smidsreed 
Ji. = Jislumerdyk 
Bru. = Brugweg 
Ho. = Hoofdweg 
De We = De Wellen 

Gezin Al. Het gezin woonde in de directe omgeving van Burdaard 
op verschillende plaatsen, Fedde was beurtschipper, veerschipper, 
boer en kooiker. 
Gezin A2 woonde te Rinsumageest, Jan Ypes was boer. 
Gezin Bl woonde ook te Rinsumageest, Jacob was eerst ook 
beurtschipper en later boer. 
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Gezin 82 woonde ook weer te Rinsumageest, Ype Jans overleed 
daar als koopman. 
Gezin 83 woonde ook te Rinsumageest. Een dochter van Heerke en 
Aukje, Grietje trouwde in 1813 met Jan Leenderts Wassenaar, deze 
was bakker in Burdaard (nu Eewal 51). Dit gezin had ge,en 
nakomelingen, en is hier niet genummerd. 

Nakomelingen van lacob Feddes en Aukje lans Viersen, gezin 
81 

lacob Feddes en Aukje lans Viersen hadden een aantal kinderen, 
vijf van hen hebben in Burdaard gewoond. 
Gezin Cl. Het gezin Fedde 
Jacobs, van de eerder bespro
ken koopakte, woonde na het 
verkopen van de kooiboerderij 
(zie foto hiernaast uit ca 1930) 
in Herbayum. In 1823 kwamen 
Fedde en Tjitske weer terug 
naar Burdaard, ze kochten het 
pand, nu Birdaarderstraatweg 
13, in de wandeling het fiskershûske (zie foto). Tjitskes overlijden is 
onbekend, Fedde heeft hier nog gewoond tot 1845. Hij is hier toen. 
overleden, 84 jaar. Zijn dochter Sjoukje ging bij hem inwonen na het 
overlijden van haar man, Hendrik Pieters Hellinga. Sjoukje werd na 
haar overlijden weer opgevolgd door haar dochter, Eelkje Hendriks 
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Hellinga. Die trouwde 
toen met Geert Paulus 
Kingma. Via Willem 
Geerts komen de 
Bijlsma's in zicht. Zie 
voor een goed overzicht 
het boek "Drie eeuwen 
Burdaard". 

Gezin C2. Het gezin van Jan Jacobs en Ytje Johannes Halbesma. Zij 
kregen één dochter, Aukje. Aukje trouwde met een boer, Fokke 
Sapes. Zij woonden op de boerderij/kooiplaats op de Toerle (nu 
Wiereweg 16). Aukje en Fokke hebben nog geen jaar samen ge
woond, Fokke overleed 40 jaar oud. Aukje, toen al 44 jaar, kinder
loos, bleef hier nog ruim 20 jaar alleen wonen. 
Gezin C3. Het gezin van Eelkje Jacobs en Pieter Hendriks Heliinga 
woonde een tijd lang elders, maar kwam terug naar Burdaard en 
lieten een boerderij bouwen, Beurboomweg 18oud 2. Twee jaar later 
overleed Pieter. Hun zoon Hendrik trouwde met zijn nicht Sjoukje, zie 
D2. Ruim vijf jaar daarna hertrouwde Eelkje met de toenmalige 
predikant in Burdaard, ds Johannes Petrus Escher. Ze liggen beiden 
in het familie graf van de familie Escher, achter de vroegere 
Hervormde Kerk op de terp. 
Gezin C4. Het gezin van Ytje Jacobs en Doeke Piers Prins woonde 
niet in Burdaard, maar in Janum, kerkte dus wel in Burdaard. Hun 
dochterAukje (04) trouwde met Hendrik Egberts Prins (geen familie 
van Doeke Piers Prins) en heeft lange tijd als weduwe gewoond op 
Eewal 25, geen nakomelingen in Burdaard (?). Een andere 'dochter, 
Geeltje (05), trouwde met de smid van het dorp, Frans Jans Faber. 
Ze woonden ds. R.H.Kuiperstraat 10. Er werden drie kinderen gebo
ren in onecht, maar geen enkele bleef in leven. Daarna zijn ze nog 
getrouwd, maar ze kregen geen kinderen meer. Vele jaren na het 

. overlijden van Frans trouwde Geeltje opnieuw met de toen dertig 
jarige smidsknecht Dirk Hendriks Veening. Zij was toen al vijf en 
vijftig jaar. 
Gezin CS. Het gezin van Grietje Jacobs en Marten Hendriks Hellinga. 
Zij kochten in 1812 de kooiboerderij (zie de Franse akte hiervoor). 
Deze boerderij bleef in de familie tot 1922. De familienaam 
veranderde geregeld, doordat de dochters trouwden en op de 
boerderij bleven. 

Nakomelingen van Ype lans Viersen en Sybrigje Harings 
Teenstra, gezin 82. 
Ype lans Viersen en Sybrigje Harings Teenstra hadden twee 
kinderen, die in Burdaard bleven wonen. Ype is degene die de naam 
Viersen wenste te behouden in 1811. 
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Het gezin woonde toen in Rinsumageest, alle kinderen zijn daar 
geboren. Twee van hen, Jelske Ypes en Jacob Ypes, zijn in Burdaard 
en Wanswerd terecht gekomen. 
Gezin C6. Jelske Ypes Viersen was getrouwd met Pieter Symens van 
der Woude. Ze zijn getrouwd in Murmerwoude en werden in 1817 
boer op "Ebenhaezer,, te Wanswert. Deze boerderij werd afgebroken 
in 1871 en ernaast werd een nieuwe boerderij gebouwd die de naam 
Wilsterterp kreeg, populair voor Wirdsterterp. 
Pieter was zeer belezen en kundig. Hij volgde de ontwikkelingen in de 
kerk en wat er gaande was in Ulrum. Hij kwam onder invloed van ds 
H. de Cock van Ulrum, die een bezoek bracht aan Pieterin Wanswert. 
Begin 1836 werd Pieter de stichter van de "Christelijke Afgescheiden 
Gemeente te Wanswerd en Birdaard~~. 
In 1842 kwamen Pieter en Jelske wonen in Burdaard, Ds. R.H. 
Kuipersstraat nr 12, waar Pieter twaalf jaar later overleed en zijn 
vrouw Jelske in 1865. 
De opvolger op de boerderij "Ebenhaezerff werd hun zoon Eelke. Het 
bleven hier Van der Woude,s tot 1915. 
Gezin DS. De jongste dochter Baukje Pieters van der Woude 
trouwde met haar neef 
Symen Eelkes van der Wou
de. Symen volgde zijn vader 
op als boer op de Ream
skûtel. Baukje en Symen 
kregen hier zeven kinderen, 
waarvan enkelen vrij vroeg 
stierven. Ook Symen overleed 
vroeg, toen hij 38 jaar was. 
Baukje bleef de boerderij runnen en trouwde vijf jaar later opnieuw 
met Wieger Hettes Hettema, een zoon van de stichter van de 
Afgescheiden kerk van Hallum. Vertrouwd volk. Ook Wiegeroverleed 
op 38 jarige leeftijd. Baukje bleef nog een paar jaar op de 
Reamskûtel en verhuisde toen naar ds R.H.Kuipersstraat 14 in 

Burdaard. 
Gezin E3. Ype Symens was getrouwd met Tjitske Rienks Spriensma. 
Ze trouwden in 1872, kregen elf kinderen in zestien jaar, waarvan 
acht leefden ten tijde van Ypes overlijden in 1888. Ype was toen 37 

jaar oud. 
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Ook Tjitske hertrouwde, met Sjuk Offringa. Deze weduwnaar bracht 
nog eens zes kinderen mee. In 1904 overleed Sjuk. Vier jaar later 
verhuisde Tjitske naar het dorp, ds R.H.Kuipersstraat 16, waar ze 
met haar jongste dochter nog heeft geleefd tot 1947. 
Het valt op dat de mannen niet oud werden, drie werden 37/38 jaar. 
Ook veel kinderen werden niet oud. Het was een grote boerderij en 
veel kinderen, hard werken en te weinig zorg? 
Gezin F7. Rienk van der Woude was getrouwd met Johanna Maria 
Hania. Opgegroeid op de Reamskûtel zou Rienk de laatste van der 
Woude op de boerderij zijn, er waren acht kinderen maar geen 
opvolgers. Het paar verhuisde naar het huis waar ook Rienk zijn 
moeder had gewoond, ds R.H.Kuipersstraat 16, waar ze ook 
gestorven zijn in 1969/ 1973. Rienk was een zeer kundige en 
beminnelijke man en heeft veel voor de gemeenschap gedaan. 
Gezin F6. Aebele, broer van Rienk, was getrouwd met Baukje 
Sybrens Sinnema, koster van de Gereformeerde Kerk. Het gezin 
bleef kinderloos. 
Gezin FS. Baukje, zuster van 
Rienk, trouwde met Reinder 
Arjens Hoekstra. Reinder was 
bakker en ze woonden in de 
bakkerij naast de kerk, ds 
R.H.Kuipersstraat nr 7 (zie 
foto). De bakkerij werd 
overgenomen door zoon 
Arjen. 
Gezin G6. Arjen Reinders Hoekstra was getrouwd met Dieuwke 
Hogerhuis. Arjen heeft de bakkerij gesloten in 1963. Kinderen en 
kleinkinderen wonen nog steeds in Burdaard. 
Gezin G7. Ykje Reinders Hoekstra trouwde met Do uwe Zijlstra, zij 
hadden een slagerij aan de Eewal, nr 27. 
Gezin GS. Fokke Reinders Hoekstra trouwde met Trijntje Sytses 
Elzinga. Fokke had een transportbedrijf. 
Gezin C7. Jacob Ypes Viersen was getrouwd met Elizabeth (Lysbeth) 
Wybrens Jansma, Mounewei 8. Jacob was koopman en veerschipper. 
Ze konden het grotere pand Ds R.H.Kuipersstraat nr 5oud 
overnemen van Wybrens ouders. 
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Gezin 09. Wybren Jacobs Viersen was getrouwd met Grietje Berends 
Kemp. Het gezin heeft eerst gewoond in het pand van de ouders ~an 
Wybren, maar verhuisden in 1866 naar een nieuw gebouwde wonmg 
aan de overkant van de Wanswerterdyk, Wanswerterdyk nr 20. 
Wybren werd hier slager, tot 1904 hebben ze hier gewoond. 
Gezin E4. Jacob Wybrens Viersen getrouwd met Saakje Jetses 
Timmermans als tweede vrouw. Hij was besteller van goederen, ze 

woonden Eewal 17. 
Gezin ES. Jetske Wybrens Viersen was getrouwd met Cornelis 
Cornelis Tadema. Zij woonden enkele jaren aan de Smidsreed. 
Gezin E6. Berend Wybrens Viersen was getrouwd met Jitske van 
Schepen. Zij bouwden een woning met slagerij er achter, naast hun 

ouders, Wanswerterdyk 22 
Gezin E7. Ype Wybrens Viersen was getrouwd met Ba ukje Annes 
van der Bijl, 60 jaar getrouwd in 1950. Zij woonden de langste tijd in 
het boerderijtje Steenendamsterweg nr 2oudl. 
Gezin ES. Elisabeth Wybrens Viersen was getrouwd met Dirk Tjeerds 
Mellema, ze kwamen terug naar Burdaard in 1940 en woonden tot 
het eind op Jislumerdyk nr 2. Van de tien kinderen is er één in 

Burdaard blijven wonen. 
Gezin FS. Tjeerd Dirks Mellema trouwde met Ytje Wassenaar. Tjeerd 
was petroleumhandelaar. Zij woonden E~yval nr 35. 
Gezin F10. Jacob Ypes Viersen 
getrouwd met Grietje Dijkstra, 
slager en slagerswinkel Jislu
merdyk nr 6 (zie foto). Zij 
emigreerden in 1948 naar Grand 
Rapids, Verenigde Staten. 
Gezin F11. Wybren Ypes 
Viersen getrouwd met Henderika . 
Geertruida Nijholt. Wybren werkte bij de zuivelfabriek Concordia. Zijn 
vrouw overleed in 1940, Wybren emigreerde naar de Verenigde 

Staten in 1956. 
Gezin F 13. Dochter Sophia (Fiet) Wybrens Viersen trouwde met 
Jetze Hendriks Timmermans. De familie Timmermans beheerde de 
houtzagerij. Jetze bouwde in 1941 het rietgedekte huis ernaast, 
Huize Henkie. In 1951 emigreerde het gezin naar de Verenigde 

Staten. 
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Gezin G14. Dochter Baukje Wybrens Viersen trouwde met Wytse 
Gosses van der Veen, melkventer en monsternemer bij de 
zuivelfabriek Concordia. 

Gezin 010. Sybregje 
Pieters van der Woude 
trouwde met Sipke 
Wybrens Jansma, zij 
woonden Mounewei nr 5, 
Sipke was koopman. Het 
was een groot huis met 
stallingsmogelijkheden en een bergplaats voor kaas. 
Gezin E9. Dochter Saakje Sipkes trouwde met Ype Gerbens 
Poortinga, zij woonden op de boerderij naast Saakjes ouders, 
Mounewei 3. De portretfoto's tonen Saakje en Ype. 
Gezin F11. Anne Ypes Poortinga was getrouwd met Antje Hendriks 
Sminia. Zij kochten de boerderij uit de boedel van Anne's ouders en 
verkochten hem direct weer door. Anne was minder fortuinlijk dan 
zijn vader maar kon later, na de crisistijd, opnieuw begi'nnen in 
Lollum. 
Gezin F12. Jelske Ypes Poortinga trouwde in 1900 met Aant Atberts 
Kingma. Aant was beurtschipper en woonde Eewal 21oud. 
Gezin G11. Albert Aants Kingma trouwde met Aaltje Aukes Hansma. 
Albert was deelnemer in het transportbedrijf Firma 0. A. en IJ. 
Kingma, later Tobo genoemd. Het gezin woonde de langste tijd Eewal 
21oud. 
Gezin G12. Ype Aants Kingma trouwde Fokeitje Bosma. Ype was ook 
deelnemer in het transportbedrijf. Het gezin woonde de langste tijd 
Hoofdweg 4 en Hoofdweg 6. 
Gezin H 4. Ype Atberts Kingma, heeft nog enige jaren het transport 
bedrijf voortgezet en is toen vertrokken naar Hallum. 
Gezin H 5. Dochter Jelske Ypes Kingma trouwde met Pieter Haayes 
Talsma. Pieter werkte bij de zuivelfabriek Concordia, ze woonden 
Wanswerterdyk 52. Pieter overleed in 1988. Het gezin bleef zonder 
kinderen. 
Gezin H6. Pieter Ypes Kingma trouwde met Annie Jongbloed. Hij 
werkte bij aannemer Jellema. Ze wonen aan De Wellen. 
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Tot besluit deze foto, genomen in de tuin voor Hoofdweg 4, van drie 
vrouwen genoemd in het schema. Van links naar rechts Fokeitje 
Bosma (G12) met oudste dochter Akke op schoot, beppe Jelske Ypes 
Poortinga (F12), Aaltje Aukes Hansma (Gll) met haar tweede zoon 
Auke, zijnde de schrijver van dit verhaal, die hiermee zijn kans rook 

iets van hemzelf te laten zien. 
Dat de schrijver met dit onderzoek zelf nog in beeld kwam was een 

volslagen verrassing voor hem. 

Bronnen: 
Genealogie Viersen 
Oeble Viersen 

Genealogie Poortinga. 
D. Poortinga. 

Pakeen Beppe, een stukje Van der Woude geschiedenis, van 1770-1994. 
Joke Zandstra-van der Woude. 
Harderwijk 1994 

Drie Eeuwen Burdaard. Auke Kingma. Waddinxveen, 2007. 

Noordfriezen. Vier eeuwen Kingma's van Birdaard. 
Auke Kingma en Taeke Kingma 
Waddinxveen - Ljouwert, 1993. 
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N.B~ Na het sluiten van de schema's ontdekte ik dat het gezin van 
Saakje Ypes Poortinga, in 1884 getrouwd met Sirnon Lieuwes 
Kingma, niet is meegenomen. Uit dit gezin kwamen voort de 
Kingma's gewoond hebbende Mounewei 3. 

Het volgende is ontleend aan de Genealogie Viersen van Oeble 
Viersen 

Het vertelt iets over leven van Sijbrigje Harings Teenstra. 
Sijbrigje was geboren in Dokkum in 1754. Ze kwam uit een katholiek 
gezin. In die tijd was er een aantal katholieke enclaves over gebleven 
in Friesland, vooral in de steden. Hoewel er officieel vrijheid van 
godsdienst was werd dat toch niet volledig nagekomen. De katholie
ken moesten zich wel een beetje koest houden, er mochten bijvoor
beeld geen nieuwe kerken worden gebouwd. 
Sijbrigje trouwde met Ype Jans in 1777. Ype, gedoopt te Rinsu
mageest op zondag 7 april 1748, was niet katholiek zoals uit het 
volgende verhaal zal blijken. Sijbrigje werd lidmaat van de hervorm
de kerk van Rinsumageest in het jaar 1790. In 1799 zegde ze haar 
lidmaatschap op, met een dramatisch geschreven brief aan de 
kerkenraad. Die brief is opgenomen in het lidmatenboek. 
De brief luidt als volgt: 
"De ondergetekende, Sybrigje Harings, huisvrouw van Ype Jans, 
reeds sedert eenige jaren aangenomen tot lidmaat dezer gemeente, 
is hierdoor gebragt in onaangename en zeer verdrietige omstan
digheden, wijl deze aanneming, welke zonder toestemming van mijn 
man gebeurde, oorzaak geweest is van gedurige huiselijke twist en 
verdeeldheid, welke daardoor ook verhinderd heeft, dat ik de uitde
ling van het H. Avondmaal nooit heb kunnen bijwonen, daar ik en als 
vrouw en als moeder des huisgezins mij verpligt vind alles toe te 
brengen om deze onenigheid, welke dag aan dag vermenigvuldigt, 
uit de weg te ruimen en, zoveel in mij is, de vrede en eensgezindheid 
in mijn huisgezin weder te herstellen, zoo vond mij in de nood
zaaklijkheid om door dezen aan den kerkeraad mijn lidmaatschap op 
te zeggen en te verklaren, dat ik mij ontslagen houd van de betrek
king in welke hierdoor meer als voorheen was geplaatst, gedienstig 
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++- verzoekende dat, wijl huiselijke rust en vrede mij tot dezen stap 
heeft genoodzaakt, de opzienders der gemeente met deze mijnen 
verklaring genoegen willen nemen. Actum Rinsumageest den 11 
october 1799, Sybrigje Harings." 

N.B. Een half jaar later, op 11 mei 1800, zou haar dochter Jelske 
trouwen met Pieter Symens van der Woude, zie gezin C6. 

Ut de a/de doaze ... 

De foto's van de vorige Furde, de 19e. 

Foto nr. 1 Griet Oenses Plantinga, nu Obermanstrjitte nr. 13. 
Foto nr. 2 links Tjepke de Vlas-Terband, getrouwd met Marten de 

Vlas, gewoond Mounewei nr. 14, de smederij. Rechts J. 
Jellema-van der Meer, getrouwd met kapper Jan Jellema, 
gewoond Mounewei 10 van 1938 tot 1940, later Wànswer
terdyk 7oud. 

Foto nr. 3 Piet van der Werk en Emke van der Werk-van der Schaaf 
met hun oudste zoontje Jildert, voor hun groentewinkel, 
nu Hoofdweg 14, naast de opslag. 

Foto nr. 4 de grootvader Jildert van der Werk, ook voor de winkel. 
Foto nr. 5 Anne de Groot, molenaar, woonde Mounewei 16, naast de 

molen. Op weg naar het feestterrein, het weiland 
tegenover de Q.L. School. Het pad ligt nu tussen 
Hoofdweg 29 en 31. 

Foto nr. 6 Tjebbe Overzet, woonde Mounewei 15, achter de smederij 
van de Vlas. Lokatie als voor foto nr. 5, op de achtergrond 
de Bakkersteeg met het huis aan de Hoofdweg (nr. 
42oud). 

Foto nr. 7 een uitje van de bakkers van Burdaard, v.l.n.r. Reimer 
Heslinga met zijn vrouw Wijke Heslinga-Meindertsma, 
Lieuwe (Lout) Wondaal met zijn vrouw Eke Wondaai-Krol, 
Libbe Terpstra met zijn vrouw G. Terpstra-Herrema, Klaas 
Teitsma met zijn vrouw Pietje Teitsma-Bouma. 
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Of de bakkers het zich konden veroorloven en de moed hadden in het 
wankele vliegtuigje te stappen kan Reimernog vertellen. 

Met dank aan Wieger Jellema en Romke Tadema. 

Nu een aantal nieuwe: 
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Penningmeester 
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Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezending 
van de Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van· onze 
Stichting. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,
per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Eénentwintigste uitgave van de 
Stichting Ai..D BUROAARD 
december 2011 

Nog net voor het einde van het jaar 2011 
ontvangt u de 21e Furde met daarin opge
nomen een verhaal over de Reamskûtel 
terp. Daarnaast haalt Ate Tiesma herinne
ringen op uit de tijd dat hij in Birdaard op
groeide. 

En bent u nu ook zo nieuwsg1eng waarom 
Burdaard duizend jaar geleden Breitenfurt 
genoemd werd? Het wordt u verteld. 

Veel reacties op de foto's. Geweldig! 
Ook deze keer doet Wieger Jellema weer een 
beroep op uw (en ook zijn eigen) geheugen 
met foto's uit de oude doos. 

In het colofon vindt u het banknummer 
waarop u uw betaling kunt overmaken. 
Tevens ziet u daar de namen van bestuurs
leden bij wie u altijd terecht kunt met uw 
vragen. 
Veel leesplezier toegewenst! 
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De Reamskûtel terp 

Vroege periode voor de terpentijd 

De Reamskûtel terp ligt tussen Burdaard 
en Jislum, in de cirkel op de luchtfoto. 
In mijn boek "Drie eeuwen Burdaard" is al 
verwezen naar een gedeeltelijke opgra
ving van deze terp, met een korte melding 
van gevonden zaken. Veel was er toen 
nog niet bekend, er was nog geen verslag 
gemaakt van wat er gevonden was. Intus
sen is er nu een publicatie verschenen van 
de bevindingen. 
Waarom weet ik niet maar het is altijd 
interessant te weten hoe de mens in het 
verre verleden leefde, vooral wanneer het 
je eigen omgeving betreft. We zullen het 
wel nooit precies weten en er zeker niet 
naar terug verlangen. Het bijzondere van het terpengebied in ons land is dat 
er over het verre verleden, twee tot drie duizend jaar geleden toch aardig 
wat bekend is door de vele afgravingen van terpen. Ervan uitgaan dat hier 
toen pas de eerste mensen leefden is zeer waarschijnlijk niet juist. · 
De mens in Europa heeft heel wat sporen uit nog vroegere tijden nagelaten. 
De laatste ijstijden (circa 40.000 jaar geleden) maakten het leven voor de 
mens in Europa praktisch onmogelijk. De mensen werden door de kou 
verdreven naar zuidelijker regio's. Ze zochten daar grotten op om in te 
leven, beschut, droog en minder koud dan buiten. In veel grotten in Frankrijk 
en Spanje zijn grottekeningen en stenen werktuigen gevonden. Het leven 
draaide om voedsel. De gevonden afbeeldingen hebben vaak de jacht als 
hoofdthema. Dat de gevonden werktuigen te maken hebben met het doden 
van dieren, het slachten ervan en het bereiden van voedsel is voor de hand 

liggend. 
Ook in onze regio zijn getuigen gevonden. Relatief nog jonge getuigen uit de 
terpen, dat wil zeggen op maaiveldhoogte of vlak er onder. Oudere getuigen 
zullen zeker aanwezig zijn, maar praktisch onvindbaar. Want waar moet je 
zoeken. Langs oude kreken en stroomgeulen? Maar er staan geen bordjes of 
terpheuvels bij, alles onder maaiveld is overspoeld en overgroeid, iets uit die 
tijd te vinden is puur toeval. 
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We beperken ons maar eens tot de laatste tienduizend jaar, met de zee
spiegel honderd à twee honderd meter lager, wereldwijd. Als hier toen men
sen waren zochten ze zonder twijfel de waterkant op. Water betekende vis, 
gemakkelijk te vangen en te bereiden voedsel. Je moest nog wel veilig en 
warm kunnen slapen, want het was nog goed koud, met zeer lage tempera
turen. Eskimoachtige omstandigheden, wonen in ijshutten of bouwsels van 
aarde en/of takken. Archeologen vinden hier heel weinig van terug. Met het 
smelten van het ijs en de daardoor stijgende zeespiegel is dat allemaal over
spoeld. Dit proces verliep tergend langzaam over een periode van duizenden 
jaren. Geschreven bronnen uit die periode zijn pas van late datum. Monde
linge overdracht verzandde in de tijd, vele geslachten kwamen en gingen 
voordat het water een meter hoger kwam en wie merkt dat dan. 
Uit literatuur is mij maar één vindplaats bekend in Nederland van een "leef
plaats" onder deze omstandigheden, zie bijgaande foto. 

De foto is ontleend aan "Verleden Land, Archeologische opgravingen in 
Nederland". Het betreft een heel toevallige vindplaats in een bouwput te 
Bergschenhoek bij Rotterdam. De gevonden visfuik ligt op een diepte van 
acht meter-NAP en is daarmee te herleiden tot een leeftijd van circa 6000 
jaar oud. Het vistuig is een soort fuik gemaakt van buigbare takken. 
Ik heb zelf ooit een foto gemaakt van een zelfde soort werktuig in 
Bangladesh, dat daar nu nog in gebruik is. Het werd gebruikt bij een vijvertje 
aan een stroomgeul, in een kwelderachtige omgeving met directe invloed van 
eb en vloed. De temperatuur ligt daar natuurlijk veel hoger dan hier toen en 
nu, en ook andere omstandigheden zijn te niet vergelijken. Als je deze foto's 
bekijkt is het ook denkbaar dat je een visfuik gebruikt om een nachtje in te 
slapen. 
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De fiets op de achtergrond bewijst dat de foto's geen archeologie voorstellen, 
maar dat visvangst op deze wijze nog steeds voorkomt. 

Hedendaagse visfuiken in Bangladesh 

Terug naar onze regio 
De analyse van de bewoning van de Reamskûtel terp in het hierna te 
noemen verslag geeft als resultaat een eerste bewoning van zo'n 2.500 jaar 
geleden. Hiervoor is al verondersteld dat dit niet de eerste bewoning in de 
regio hoeft te zijn. Het dwarsdoorsnede profiel, zoals weergegeven in Furde 
nummer 19, is hieronder nog eens weergegeven. Hierop is nu de terpvan de 
Reamskûtel ingetekend. 

Jis!um J1slumer Po!de:r 
locatie De Roomschotel 

(geprojecteerd) 

• 

Steenenaom 
zo 

m 
•2 

-2 

- 3 

-4 

-5 

Dwarsprofiel van de huidige situatie met ingetekend de Reamskûtel terp 

Als het profiel uit elkaar wordt getrokken in periodes, is goed te zien dat er 
heel goed verkeer mogelijk was, tussen de plaats van de toekomstige terp en 
b.v. de zandheuvel van Burdaard. Het eerste uitgesneden profiel hieronder 
geeft de situatie in de periode dat er nog geen zeewater over het land 
spoelde en er nog geen sprake was van veenvorming. Het uiterlijk was 
gewoon zand. 
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Het oppervlak was uitstekend begaanbaar, de grond was droog en hard 
pleistoceen zand. 

Situatie tot circa 4500 jaar geleden 

De stijgende zeespiegel had tot gevolg dat de grondwaterstand aan de 
zeezijde omhoog kwam, landinwaarts bleef die stand hetzelfde. Het verval 
(de hellingshoek) van het grondwater werd kleiner en daarmee vloeide ook 
het zoete oppervlakte water in de bodem en in de geulen minder snel af naar 
zee. Het gebied werd geschikt voor begroeiing en het milder wordende 
klimaat bevorderde deze begroeiing. 
Op de lage plaatsen ontstond veengroei, wat duidelijk te zien is aan de 
zwarte inkleuring in het tweede dwarsprofiel. De mens zou kunnen blijven 
lopen op dit veen, zeker in de begintijd van de veenvorming. Bovendien 
vormde het veen zich niet overal tegelijkertijd, er bleven hoogteverschillen 
waardqor al gauw looppaden of weggetjes werdèn gevormd. Het zoute 
zeewater kwam in deze periode niet of zelden over het veen heen, dat zou de 
veengroei hebben gestopt. Er was in deze periode nog niet echt behoefte om 
een vluchtheuvel aan te leggen. De pleistocene zandheuvel van Burdaard 
steekt nog behoorlijk boven het veen uit. 

Situatie tot circa 2650 jaar geleden 
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Nadat het veen later wel verscheidene keren werd overstroomd, verzilt de 
bodem en gaat de begroeiing dood. Op sommige plaatsen spoelt het veen 
soms zelfs weg. In rustiger tijden krijgt het zeewater gelegenheid het slib af 
te zetten. In één eb- en vloedgang zakken eerst, dus aan de zeekant,' de 
zwaardere deeltjes, het zand. Verderop neemt de snelheid van het water af 
en zakken ook de lichtere slibdeeltjes. Tot het water tot stilstand komt en 
weer terug vloeit naar zee via stroomgeulen. 
Het gevolg is dat aan de zeekant meer materiaal wordt afgezet dan 
landinwaarts. Aan de zeekant ontstaat dan een hogere kwelder dan verder 
landinwaarts. Het eindresultaat is ook nu nog duidelijk in het landschap te 
zien, zowel aan de hoogteligging als aan de begroeiing. 
Geologen onderscheiden in de regio drie perioden .van sliblaagvorming. Elke 
periode heeft zijn eigen typische herkenningsvorm en -eigenschappen van 
het afgezette materiaal. De tijd van het einde van de veenvorming (circa 
2650 jaar geleden) tot het begin van de terpaanleg (2300 jaar geleden) is 
circa 350 jaar, met een pakketdikte van circa één meter aanslibbing. 
De hele aanslibbingperiode duurde van circa 2650 jaar geleden tot 1000 jaar 
geleden. Toen werden de dijken aangelegd en verdere aanslibbing was niet 
meer mogelijk. Die hele aanslibbingperiode duurde ongeveer 1650 jaar, in 
die periode werd een pakket van circa twee meter dikte afgezet. 

Resultaten van de opgraving Reamskûtel in 1998 

Het begin van het maken van de Reamskûtel terp ligt op circa 2300 jaar 
geleden. Het verslag van het onderzoek: "Terpbewoning in oostelijk 
Friesland" vermeldt sporen van menselijke activiteiten vanaf circa 2200 jaar 
geleden. 
Het onderzoek van de Reamskûtel terp 
werd in 1998 uitgevoerd toen een 
ligboxenstal werd uitgebreid. Het 
onderzoek moest snel gebeuren en 
veel geld was er ook niet beschikbaar. 
Er werd horizontaal afgegraven tot 80 
cm - NAP en deels tot 130 cm -NAP. 
Aan de noordzijde werd een verticale 
insnijding gemaakt, zie foto's. 
Hier worden alleen enkele van de 
meest opmerkelijke zaken 
voor een volledig verslag 
verslag "Terpbewoning in 
Friesland". 

vermeld, 
zie het 
Oostelijk 
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Het volledige verslag behandelt ook een uitgebreid onderzoek van een terp 
bij Anjum. 
Water is voor de mens onmisbaar. Eén van de eerste dingen die hij nodig 
heeft is het opvangen van zoet regenwater. Uit de oudste periode dateert 
dan ook een waterput. De wanden van de put werden beschermd door klei 
brokken. Vermenging van zoet en zout water is moeilijk te voorkomen, maar 
zoet water is lichter dan zout water en voorkomt vermenging ten dele. 

Het door mensen gehouden vee produceert mest. Er zijn dan ook veel 
restanten van mest aangetroffen. De mest werd gebruikt als brandstof en als 
versteviging van aarden wanden en wallen. 
Er zijn geen resten van woningen, hutten of schuren gevonden. 
De meeste informatie over de bewoning van de terp wordt ontleend aan de 
scherven van aardewerk. Uit een overzicht blijkt dat er meer dan duizend 
scherven zijn verzameld met een totaal gewicht van 40 kg. De scherven zijn 
te dateren in periodes, de meeste zijn uit de Romeinse tijd, maar over de 
hele periode tot en met de vroege middeleeuwen (ongeveer 1000 jaar 
geleden) zijn scherven gevonden. Alleen de periode tussen ruwweg de jaren 
1200 en 1450 ontbreekt. 
Rekening moet worden gehouden met het feit dat het 
onderzoek niet de hele terp betrof, maar slechts een 
klein deel, en zeker niet het centrale deel. De mooiste 
vondst was wel een grote pot, met een diameter op de 
rand van 20 cm, hoogte 25 cm, gevonden in de vulling 
van een waterput. Deze pot wordt gedateerd uit de ge 
of 10e eeuw voor Christus, type Dorestad. Het gevon
den aardewerk is bijna allemaal aangevoerd van j 
elders, vooral in de begintijd. Aardewerk was een absolute noodzaak om 
water, melk en voedsel te bewaren in dit waterige landschap. 
De meeste gevonden botten zijn van het rund en het schaap. Uit vergelijking 
met andere opgravingen uit die tijd blijkt dat het schaap in het begin van de 
terpentijd meer voorkwam dan het rund. 
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Bronnen: 
"Verleden Land, Archeologische opgravingen in Nederland", uitgegeven in 
1981, schrijvers Bloemers, Kooijmans en Sarfati. 
"Terpbewoning in oostelijk Friesland, twee opgravingen in het voormalige 
kweldergebied in van Oostergo". J.A.W. Nicolai, redactie. Uitgegeven in 2010 
door Barkhuis. Groningen University Library. 
J.W. Griede, "Het ontstaan van Frieslands Noordhoek", dissertatie, 1978. 
Boek onder redactie van Egge Knol e.a., "Professor van Giffen en het geheim 
van de Wierden", uitgave Heveskes en Groninger Museum, 2005. 
Auke Kingma, Drie eeuwen Burdaard, uitgave Stichting Ald Burdaard. 2007. 

Vertellingen van Ate Tiesma 
Ate Tiesma, geboren 1931, is geëmigreerd met zijn ouders, broers en zusters 
in 1951. De familie Gosse Tiesma woonde in het pand, nu Hoofdstraat 16/18. 
In de linkse woning annex winkel was een drogisterij gevestigd. De kinderen 
Tiesma zijn nog steeds erg betrokken bij hun geboortedorp. Vooral Ate is nog 
steeds een betrouwbare bron van informatie. Hij heeft een aantal jaren 
geleden enkele verhalen geschreven over zijn vroegere belevenissen in het 
dorp. Het is nu een geschikte tijd, aansluitend op de geologie studies in de 
Furde deze verhalen op te nemen. De schrijfstijl heb ik zo gelaten, Fries/Ne
derlands met een Engels accent. 

1 De Turfgravers 
In het laatst van de oorlogsjaren kwamen onze ouders op het idee om veen 
op te halen uit de Kleine of de Grote Wielen bij Leeuwarden. 
Het skipke van de Kingma's was ideaal daarvoor omdat het een ijzeren boot 
was. Het veen moest van de bodem worden opgeschept en als het boven 
kwam was het brijachtig. Het skipke had geen motor maar wel een zeil. Als 
er geen wind was moest het geduwd of getrokken worden. Ik kan mij herin
neren in de beugel te hebben gelopen, om de beurt in de beugel om het 
skipke te trekken. Op de Wielen werd het veen opgehaald met een lange 
stok met aan het eind een blikken bak, met gaten in de zijkanten en in de 
bodem om het water weg te laten lopen. 
Het veen werd op Boamemeer bij de Spijksma's betonwerken gebracht op 
een stuk grond omringd door planken, zodat er een vierkant kwam. Met een 
kruiwagen moest het veen van het skipke worden gebracht. Daar moest het 
veen drogen en ik denk een paar dagen later werden er plankjes onder onze 
klompen gespijkerd en moesten we op het wat uitgedroogde veen heen en 
weer lopen om er zodoende meer vocht uit te persen. 
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Toen dat allemaal gebeurd was, werden met het lepke de turven afgestoken 
en als voldoende gedroogd was, opgestapeld om nog verder te drogen. Ik 
kan me nog herinneren dat veel van de turven wit waren. Dat zal wel zout 
geweest zijn. 
Hoe goed de turven waren weet ik niet en ik weet ook niet of we vaker naar 
de Wielen zijn geweest. Het was een heel stuk werk en misschien was de 
kwaliteit van de turven de moeite van het werk niet waard. 
Maar dit keer hadden we zelf turven gemaakt. 

Ate Tiesma. November 7, 2002 

2 Zondagmiddagwandeling naar Oudkerk 
Toen wij kinderen waren en onze dominee met vakantie was of een vacature 
beurt had hadden we zomers 's avonds kerkdienst in plaats van 's middags. 
Als het mooi weer was gingen we met mijn vader, Gosse Tiesma, en zijn 
vriend Albert A. Kingma te wandelen naar het Oudkerkse bos. Het was een 
heel eind lopen maar we konden nauwelijks wachten tot we klaar waren met 
het middageten, dan gauw nog wat andere kleren aan en we gingen op stap. 
We gingen over de Steenendamster weg en net voorbij het nieuwe kerkhof 
gingen we de "ald reed" op en zo over de binnenpaden kwamen we, op de 
weg naar Oudkerk. 

. Door de weilanden, langs de sloten en over de sloten, over de hekken en om 
de hekken, er was altijd wat te beleven. En als de koeien al te nieuwsgierig 
werden, er waren altijd die op ons toe kwamen, dan waren de beide vaders 
er voor bescherming. Die twee liepen met de handen op de rug rustig door 
en nu en dan stopten ze even om een cigaret op te steken of om ons te 
vermanen om voorzichtig te wezen en op te passen dat we niet vuil werden. 
Als we eenmaal over de weg naar Oudkerk waren, kwamen we in de 
"bossen". Alles veranderde, bomen, zandgrond, de reuk van dennenbomen 
en we vonden eikels waar we een klein pijpje van konden maken. Van 
weiland en vlakte naar bomen en zandgrond kwamen we als kinderen in een 
andere wereld en dat allemaal in een middag. 
Wij moesten op tijd weer thuis zijn om te eten, want om 7 uur of half acht 
was het weer kerktijd. De terugweg ging vaak langzamer omdat de kleinsten 
moe werden van zo'n lange tippel en die mochten dan op odeschouders 
zitten van de vaders. En als we al te moe werden en heel langzaam gingen 
lopen, was er ook nog een kans dat we niet naar de kerk hoefden. 
Maar elke keer als we 's middags geen kerk hadden en het weer was goed 
was er ondanks de lange wandeling alttijd genoeg enthousiasme om naar 
Oudkerk te gaan. 
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Kaartje, daterend uit 1926, overgenomen uit Historische Atlas Friesland 
(Het stippellijntje is het kerkenpad van Birdaard via de Olifant naar Oudkerk) 

Ate Tiesma, 3 mei 2002. 

3 Polsstok springen 
Vlak na de oorlog kwam het gezelschap Tetman de Vries met de zang: 
Dan komt de maitied , maitied in it fan 
Dan faket alles, alles is sa moai 
De moaie maitied mei syn blauwe Ioft 
Is foar minsken en foar beesten 
Grif it moaiste skoft. 
Als de winter over was zaten we als jongens te wachten op de maitied want 
dan konden we weer het land in te polsstok springen. We maakten elkaar wel 
wijs dat we eieren gingen zoeken en soms deden we dat ook wel, maar dat 
kon vermoeiend werk zijn en daar kregen we gauw de aardigheid van af. 
Behalve dat als je eieren wilde gaan zoeken moest je alleen gaan en dan 's 
morgens heel vroeg. Er was meer plezier in met elkaar te gaan. 
Er waren altijd wel kameraden te vinden om even de weilanden in te gaan na 
schooltijd of op Zaterdagmiddag. Het weer moest natuurlijk ook wat goed 
wezen, geen regen, kou of mist. Je moest natuurlijk ook een goede polsstok 
hebben en die kon je bij Siebren Louwsma, de wagenmaker krijgen, die ze 
maakte of te koop had (maar dat weet ik zo niet meer). In de regel en ik wil 
zeggen bijna altijd gingen we in de richting van de molen De Oliphant, twee 
of drie kilometer ten zuidwesten van Burdaard. Dit was natuurlijk het 
gemakkelijkst want we konden direct van de weg af bij de reed van Louwsma 
over de sloot de velden in. 
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Van de straatweg af was het hele zuidwesten open zover men kon zien. En 
als je altijd dezelfde richting op ging wist je de goede sloten met harde 
bodem, de slechte met zachte bodem, hoge bermen of zachte berm. Je 
kende de sloten. 
Toen in het begin van de oorlog jongens kwamen van Rotterdam moesten ze 
natuurlijk mee om te polsstok springen, alhoewel ze het nooit gedaan 
hadden en/of ze het niet wilden erkennen dat ze er misschien helemaal geen 
aardigheid aan hadden. Maar ze konden ook geen nee zeggen of laten weten 
dat ze niet durfden. Wij zouden die stadsjongens wel eens wat leren. Voor 
onze begrippen waren die jongens toch al wat eigenwijs. Ze gingen mee en 
hoewel wij precies uitleg gaven hoe te springen en hoe de polsstok vast te 
houden ging het niet altijd goed. Als je aan een vertikale polsstok hing in het 
midden van de sloot waren er niet veel mogelijkheden om droog te blijven. 
Onze instructies waren schijnbaar niet genoeg, want ze bleven vaak 
halverwege hangen en kwamen in de sloot terecht en wij met onschuldige 
gezichten konden maar niet begrijpen hoe die jongens in het water kwamen. 
Wij kenden natuurlijk onze sloten. 

Het zijn mooie herinneringen en we zullen zelf ook wel eens een keer nat 
geweest zijn. Nu is het geloof ik een sport geworden. Voor ons was het· alleen 
maar plezier met of zonder eieren te zoeken. 

Ate G. Tiesma, Juli 2002. 

Familie Tiesma, 1951, achter v.l.n.r. Gosse, Saakje, Ate, Aaltje, Sieds, 
voor v.l.n.r. Lutske, Piet, Fokke, Ybeltje, Henk 
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Duizend jaar geleden. Breitenfurt = Burdaard? 

Met de kennis van heden, is het mogelijk een probleempje uit het verleden 
op te lossen. Zoals reeds vermeld in mijn boek werd de naam van ons dorp 
in 944 geschreven als Breitenfurt. Deze naam komt voor in een document 
van het klooster Fulda, bij Frankfurt Main. Gildemacher schrijft in 2007 dat 
het een verduitsing van de toenmalige benaming voor "Burdaard" is. 
Burdaard is in de loop van de tijd op verschillende manieren geschreven. 
Voor een overzicht, ontleend aan het bestand van de Fryske Akademy, zie 
mijn boek. 
Misschien dat het volgende meer inzicht geeft in het waarom van de naam 
Breitenfurt. 

Zoals uit het voorgaande duidelijk is geworden ligt Burdaard op een peisto
eene "zandheuvel", die in de Ee een harde drempel vormde. 
Het was moeilijk om de geul m_et baggeren te verdiepen, de bodem was te 
hard om onder water weg te baggeren. Tot 1777 bleef deze drempel bestaan 
met een gemeten diepte van ongeveer twee voet bij laag zomerwater. Deze 
diepte strekte zich uit over bijna de hele lengte van het toenmalige dorp, van 
de houtzaagmolen tot de korenmolen, of van de Beurboomstate tot de 
helling. Het verdiepen van dat deel was toen alleen mogelijk doordat er niet 
gebaggerd werd maar gegraven. Over de hele lengte vanaf Leeuwarden werd 
de Ee in gedeeltes, perken, afgedamd en drooggemalen. Perk voor perk werd 
uitgegraven tot het gewenste profiel. 

• ;f? 5 .. ~.'1:!;( ''"" ÇJ,- rr;~'l:f:~~~~·.;.m .. ·~f-~.,;. .. -t~ 

f/l!•W>~-< 6J..f_,.t.J~.-~iJ.i/P-<! .. Uf't/',f;:;~Y/L.; 

,):. SI r.l':)n, r.u1 ~ ,._,.".,-,..tV",;;" -"'r.5J;.I6 '"',. 

:;/?6N'Ptr ,/J'i.·r~:: .f~J {'i'dN;' 

\ 
}=------~,~.--------?, 

t.-.>f-":•tn/'r:f.'...'7' .. r. 

Profiel gemeten in de Birdaarderburen 

Gemeten op 3236 Roeden van het voornoemde huis ( = het Blauwhuis in 
Leeuwarden). De diepte a (verwijzend naar een tabel?) is gemeten op de 
hoogte van laag zomerpeil. 
Gebruikt was de Koningsroede van 3,91 meter, totaal dus 12.653 meter. 
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Meettekening van de Ee ter hoogte van Birdaard uit 1736 

Bijgaande meettekening is een sterk vergroot deel van de kaart, getekend 
door Pieter Idsarts Portier in 1736. De kaart is gemaakt naar de opmetingen 
van Willem Loré. 
De dieptes zijn helaas bijna onleesbaar, maar variëren van 3, 31/2 en 4 voet 
buiten Burdaard, terwijl in Burdaard 2 voet werd gemeten. 
Conclusie: over een lengte van zo'n 500 meter was de Ee doorwaadbaar. Met 
opgerolde broekspijpen en opgetrokken rokken bleef je droog. Ons dorp had 
dus, of was een brede voorde (of furde), op z'n Saksisch was dat Breitenfurt. 
Er waren in die tijd nauwe banden met Saksen, emigratie was in die tijd van 
oost naar west. Bonifatius had te maken met Fulda en Dokkum. Het klooster
document zal ongetwijfeld geschreven zijn in het Saksisch en/of Latijn . 

Auke Kingma, november 2011. 

Ut de a/de doaze ... 

Correctie en aanvulling op foto's Furde 20 
van Akke Ypes Kingma, gewoond Hoofdstraat nr 6 en later nr 4 

Even reactie op de Furde. 'k Heb mijn fototalbum nog eens nagekeken. Bij 
mijn foto staat dat Ype en ik dat zijn op de schoot van onze moeders. 
Ik schat mij daar ongeveer een jaar, jij bent 4 jaar ouder dan ik, dat zou 
betekenen dat jij dan 5 jaar bent op die foto. Een kind van 5 jaar is meer 
mans dan het jongetje op de foto, lijkt mij. 
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Ype is 7 maanden ouder dan ik, vind je dat er niet beter op lijken? We 
kunnen het Ype helaas niet meer vragen. 
Ik heb ook nog een foto van pake en beppe en tante Saakje op een bank, 
ook met Ype en Akke. We zijn daar beiden iets ouder. 
Antwoord: "Akke, je hebt helemaal gelijk.'' 

Verder: de onbekende foto's: 
Foto 1 
Volgens mij helemaal rechts: tante Saakje (maar als ik ze vergelijk met foto 
2, twijfel ik). Daarnaast Anne Plantinga (van Ginnum), hiervan ben ik niet 
helemaal zeker. De achterste bij de deur: Aebeltje Kalma, ze gaf orgelles en 
had het kinderkoor van Birdaard (daar ben ik ook bij geweest). Daarvoor 
zittend Tryn Meindertsma. Ze kwam van Tergracht, woonde daar met haar 
vader op de boerderij en haar broer Rindert en gezin. Ze kwam regelmatig 
bij tante Saakje. Een "proastige" vrouw. Aebeltje was ook een vriendin van 
tante Saakje. Ik vermoed dat dit allemaal ongetrouwde dames zijn. 

Foto 2: 
Rechts: tante Saakje, de vierde van rechts Anne van Ginnum (Piantinga), dat 
weet ik zeker. Ik zie haar nog komen bij tante Saakje met een tasje voor op 
het stuur en een jasbeschermer van een soort gevlochten draad, wat wij 
helemaal niet hadden. Is ze later niet naar Amerika gegaan? Was dat familie 
van ons? Weet jij dat? 
De rest van de dames komt mij niet bekend voor. 

Foto 5 
Is dat niet muoike Akke, de mem van Oenze Kingma, en haar gezin. 

De andere foto's zijn voor mij vreemde mensen. 'k Hoop dat anderen je 
wegwijs kunnen maken. 

Binnengekomen commentaar van anderen op de foto's van Furde 20 

Foto 1, dit zijn inderdaad een aantal vriendinnen van elkaar, in die tijd 
allemaal ongehuwd en ook ongehuwd gebleven. Het lijkt een vakantie op 
Ameland, voor 1940, progressief van de dames. Allen orgelspelers? 
Foto 2, is jonger, met een aantal jonge dames op orgelles of naailes (?) bij 
Saakje Aants Kingma (helemaal rechts). 
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Foto 3, Cornelis Alberts Kingma, 1863-1940, en zijn vrouw Klaaske Eeltjes 
Hoogendijk, 1865-1942, Cornelis was laatstelijk kassier Boerenleenbank. 
Oerpakeen oerbeppe van Wieger Jellema. 
Foto 4, Gosse Alberts Kingma, 1866-1927, en zijn vrouw Renske Brands 
Keegstra, 1866-1.939, met twee kinderen. De familie had in Dokkum een 
textielwinkel, de Friese winkel. 
Foto 5, Taeke Alberts Kingma, 1868-1924, en zijn vrouw Akke Oenses 
Plantinga, 1870-1950, met hun twee kinderen Albert en Oense.Taeke had 
samen met z'n broer Aant de beurtdienst van Burdaard. 
Foto 6, Gerrit Alberts Kingma, 1870-1925, en zijn vrouw Wijke Riemers 
Riedstra, 1872-1948, ze hadden een boerderij in Nes, 22 jaar, en later op 
de Hallumer Sûdermieden. 
Foto 7, Albert Alberts Kingma, 1831-1910. 
Foto 8, Antje Jacobs de Haan, 1843-1906. 
In een volgend nummer hoop ik meer te schrijven over beide laatsten en hun 
leven in Burdaard. De Kingma's van de foto's hiervoor zijn zonen van Albert 
Alberts Kingma uit zijn eerste huwelijk met Antje Cornelis Straatsma. 

En dan nu weer een zestal nieuwe! 
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Bestuur 

A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

J.A. Diebrink (Jan) 
Mounewei 11 
9111 HB Burdaard 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Internet website 
www .a ldburdaard. nl 

Donatie 

Voorzitter 
(0182) 613 603 
kingma 12@zonnet. nl 

Secretaris 
(0519) 332 922 
ian.diebrink@hazadata.com 

Penningmeester 
(0519) 332 885 
joukedeiong@chello.nl 

Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezending 
van de Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van onze 
Stichting. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één 
der bovenvermelde bestuursleden. De donatie bedraagt € 7,
per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

~ ~ 22 
Tweeëntwintigste uitgave van de ~ 
Stichting AlO BUROAARD ~ 
november 2012 

Het heeft even geduurd, maar u krijgt nu dan 
ook een goed gevulde Furde voorgeschoteld. 

Auke Kingma heeft het verhaal 'Van 
trekschuit naar stoomboot' samengesteld. 
Wist u trouwens dat Miehiel de Ruyter ooit 
door Burdaard gevaren is? In deze Furde treft 
u een uiteenzetting hierover aan. 
Daarnaast is er een tabel opgenomen met de 
inhoudsopgaven van alle Furdes tot nu toe. 

Wieger Jellema heeft wederom een aantal 
uitgezocht. Laat ons weten wie u denkt op de 
foto's te zien staan. 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Van Trekschuit naar Stoomboot 

Reizen met een trekschuit, romantisch of een must? Het was het enige mid
del van openbaar vervoer. Het was er altijd gezellig, je ontmoette andere 
mensen waar je leuk mee kon kletsen, of als het moest ook hevig discussië
ren. Je kwam rustig varend op je bestemming, je hoorde het water klotsen. 
Van Burdaard naar Leeuwarden was ongeveer twee uren varen. Het trek
paard deed zijn werk, de schuitenjager hoefde bijna niet bij te sturen het 
paard kende de weg. 
Het was natuurlijk wel ijs en weder dienende, in de winter was het niet altijd 
een pretje, koud en geen of weinig verwarming. 
Ter illustratie hiervan hieronder een verhaal als ingezonden mededeling 
geplaatst in de Leeuwarder Courant van 30 maart 1883, waarin de schrijver 
alsnog terug kijkt op een reisje van Dokkum naar Leeuwarden in het jaar 
1853. 

I N G .E Z 0 .N D EN. 
MI 

f. Heden is ~t op den dag af en zoo ik meen ook vol
gens den datum, 80 jaren geJeden dat bet trekschip van 
lJockum op r.-uwarden varende, op lf" uur afstand 
van ter Grach~ moel:tt overwinteren 1!! • • • • 

's Namiddags 4 uur van Dockum vertrokken, werden 
de nu.uneljjka past<agiers uit de achterkajuit op de zoo
genaamde verste streek reeds, beleefd verzocht op het 
dek te komen om door roeijen!!! zooveel tnogftlijk gang 
in. 't schip te houden, want • • • • het grondijs begon 
getlleldig t.e schieten. Dubbele jaaglijnen knapten als 
wortels en ooge..-e.-r te 8 uur kon Taetske te Birdaard 
(eigeoljjk Wanswerd a/d S~reek) ons een lekkere kop 
k:oftio voorzetten; heElt opdrinken riepen de schippers 
biJ ..-oorb-t en spoedig klonk het •>•·ntjonkje"! ge..-olgd 
door: na Birdaard is 't water zeker open • • • aber, 
oen kwartier loopen~ ..-an Bartelehtem, ik bedoel eigeu.
lijk ..-an bet Tolhuis, dat daar at~n den trekweg staat I 

af, ..-oeren we met alle geweld op een grooten ijsdam; ' 
d.e uhipper op het ijs springen en de achuit achterwt 
werken was gauw gebeurd, maar toen zich ditzelfde 
ge..-al tot Tijf- of zesmaal herbaalde en zelf!! de paarden 
rechtsomkeer moesten om bet schip van die ijsl)anlt af 
f.G halen. en eindeljjk: het roefje zoo'n Yoet water ge
tapt had en de stoven begonnen te drijven, toen ein
delijk de twee dames pasr.agiers om hulp riepen •.•• 
was het gedaan met bet gedu!d, maar ook met de vei
ligheid der passagier&. 

W elk<Jm? • • • • aan den weg uitstappen • • • • voor
zichtig •.•• en met alle zorg ontscheEpten, door de 
schippen geholpen, zoo'n tieatal kajuitpats&agi&rs, waar
onder de twee dames; 'twas ongeveer 12 uur 's nachta. 
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Goede raad duur, aan de eerste woning de beste aan
geklopt om logies, maar een onvriendelijk antwoord 
was 't eenige besobeid; aan de tweede woning .zoo on
geveer •t zelfde , met dit onderscheid , dat wij gewaar 
werden na ongeveer IJ., nur op het Tolbuis te kunnen 
zin •••• vlug opstappen natuurlijk en gelukkig bleek 
het waarheid te zijn • ongeveer half één konden we 
ons veTkwikken aan een lekker sneeuwballetje •.•• 
ht was e08'n soort brandewijn met suiker; van andere 
Terwar111ing was geen sprake, want het kleine haard
YDortjé (kachel was er niet) was :c:elfs niet voer één 
voldoende, laat staan voor zoo'n twintig personen on
geveer (de Harlinger doorjager was er ook met één 
nouwelpke v8888gier bl!j-ven liggen). 

Goddank onder dak •••• wat nu 1' Voor twee da · 
mes werd een bed disponibel gesteld en aan de hecren 
Trijbeid gegeven om in het hooi • • • • te oTernachten, 
Yan welk aanbod enkele ouden van dagen gebruik 
maakten. Wij als jongeren stapten haastig naar L~eu
warden en arri't'e6rden daar ongeveer 2lh uur, famtlie 
natuurlök in doodsangai:; •8 morgens 10 uur naar het 
Tolhais gaan en de dames TIID daar wandelend mede 
naar huis nemen, omdat er bijkans letterlijk geen an
dera gelegenheid Toor bestond , ziedaar het slot der 
&vontnó.rlijke lentereis Tan 28 Maart .1853. De oude 
juft'rouw, die met de Harlinger doorjager ter gezegdm 
plaats gearriYeerd was , moest daar 7 dagen blij ~en 1 
om reden er geen gelegenheidlikwam om. door of oYel 
het ijs te reizen naar Dockum. Onze trekschippen 
waren P. Wereldsma en P. Schaap, van Leeuwarden. 

Bo..-euetaand alléén als een bewijs dat wij , niet al 
te bPjaarden, ook Yroeger winters gekend hebben alt 
den te-genwoordige. 'f... 

Dookum, Woensdag 28 Maart 188S. H. 

Waarom dan toch een stoomboot, was het spannend? iets nieuws? 
Allemaal herrie, gestamp van de stoommachine, veel zwarte rook en roet uit 
de schoorsteen .... alles vies, vet en zwart. 

Het volgende bericht stond te lezen in de Leeuwarder Courant van 9 juli 
1855, het vertelt over de eerste stoomboot die van Leeuwarden naar 
Dokkum vaart en daar een proefvaart houdt. Onze vroegere dorpsbewoners 
moeten dat gezien hebben in 1855, met grote bewondering of met afschuw 
(het werd in die tijd soms nog wel als duivelswerk gezien). 
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- De zoolang te gcrnnN g!'!7.i~nc stoomboot, l'Oor de rnart tns!'r.hf·n Dnl·l· 
I d , . d J"k 'I Z ·' 'I ',urn en ..eeuwnr cu v. v. 1~ cm c IJ· J•· ~aturun"' nnm11 <ln•T hit•r \'an CoLJn 11 t • • <> ,., u ~ t n:1ar 

Dokkum gepn.>sccrd. v óN' mcmgl'cn onder do tocgc)lfroomde mcni~te Wit'l het 
Behouwspel ge. heel vreemd, danr lu!t thans de ccr.!;(e I'Hanl .za] zi1'n d··t "IJ'' l· l 

d b J• •• ' •· · ., •. c ,\n< -
ets eene stoom oot-< l('n~t erlnn!!t en V<'len \'roc17Cl' no•Y nimmer zo<Jr!·1n·1,. ., 

· 1 dd · 0 .. · " "! ' " ~ .wr-tntg Ja en gez1en. ngetwufcld znl tht vcr;;nclûe mHldd vnn vc1·voer zï r-
invloe~ op den handel t111;~chcn beide steden doen gelden en in uilen ge\'llllciJ

1

;,c~ 
onderhnge '\"erkeer zeer doen toenemen. . 

Heden namiddag heeft de ;:toomboot cene proef.-anrt. gedMn. Het gcmN~ntC'
. 'b_estuur nn Dokknm, beneve.ns Rnclcro ~enoodigden en. ·~en ::r:uzijkkorp3 lmvon1Jcn 
Zlch op bet met vlaggen l'ersierde, allc.zms netrc en ru1mc vnnrtui"'. Ten 4i kwam 

. èe boot hier aan en om 61 uur l'crtrok zij weder n11ar Dokkum. o 

De boot was kennelijk gekocht in Coblenz en was mogelijk een raderboot, die 
via de Rijn naar Rotterdam was gevaren en vandaar via Amsterdam over de 
Zuiderzee naar Harlingen, Leeuwarden en Dokkum. De boot passeerde op 
Zaterdag 7 juli 1855 Leeuwarden (en dus ook Burdaard). 
Het artikel werd geschreven op maandag 9 juli, op die dag voer de boot nog 
een keer heen en terug van Dokkum naar Leeuwarden, dit werd een proef
vaart genoemd. 
De stoombootdienst tussen Dokkum en Leeuwarden was vanaf toen een feit. 
Er werd in november al een tweede boot besteld, waarop in februari 
concessie werd verleend. In april volgde een bekendmaking tot uitgifte van 
aandelen aan toonder. 
Wat er daarna mis ging staat niet in de krant, maar in april 1858 werden alle 
concessies ingetrokken. 
Er werd een veiling uitgeschreven, waarop de nieuwe schroefstoomboot, drie 
jaar oud, 24pk, 25m lang, 3m breed werd geveild. 
Een week later werd een herstart gemaakt. De Trekschippers van Dokkum op 
Leeuwarden kondigen aan per 1 oktober 1858 te beginnen met een 
geregelde stoombootdienst tussen beide steden met de stoomboot "Fivel" . 

. t r~ STOOMBOOT-DIENST 

~ ooRRU~I op LEEUWARDEN v.-v., 
. 11er de STOOllmOOT FIPEL. 

Bijtonder w;l t'ngerigt tot vervoer van ..-auagier• en Goederen. 
De Stoomboot vertrekt dagel!J ko, met uitzondering 11an Zaturdags en ZrmdiJ9S, 

geregeld: '· 
Van DOKKUM, 'a morgens zeven uur en dos namiddags twee uur. 
Van LEEUWARDEN, des morgens tien uur eo des muniddags vijf uur. 
Des Zondags rMrg•~• om zeven. uur van DOKKOM ea 's namiddag• vijf mw van 

LEEUWARDEN 
Dea Zaturdags zal er geen dienst worden gedaan. ' 
Aanlegplaatsen •ijn : Klaarkampster- of Hoogobrug, Birdaard en het Tîgchelwerl: 

onder Stion•. 
Vra~htgoederen te bezorgen en Kaartjes te verkrijgen bij: 
DONKER, in het Logement de Posthoorn te Dok~-um; 
D. B. SCHAAP, in het Logement op Camstrabnren te .üeuwarden. 4 

De trekschippers in Bur
daard deden het nog een 
tijdje met de trekschuit, 
in die tijd waren dat 
Pieter Wiegers van der 
Woude en aansluitend 
Albert Alberts Kingma . 
In 1863 was het trek
schip "De jonge Sjoukje" 
gebouwd, metende 11 
ton en in 1868 mede 
gekocht door Kingma. 
Vanaf 1880 adverteert 
Albert Alberts Kingma 
met de Trekschuitdienst 
van Birdaard op Dokkum 
en Leeuwarden. Voor 15 
cent mag een passagier 
meevaren naar de stad. 

Trekschuitdienst 
nn. Birdaard op Dokkum en Leeuwarden. 

De Ondergateekende, ALBERT ALBERTS. 
· KINGMA, .Schipper, wonende te Birdaard, 
bréngt .ter voldoening aan artt. 2 en 3 der 
Wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67), 
ter 11.lgemeene kennis, dat door 4,em met een 
overdekt TREKSOmP, genaamd de Jonge 
Sjoukje, ingerigt tot vervoer van•l6 Perso
nen, Vrachtgoederen en Vee, een Trekschuit
·dienst wordt ond.-rhouden van BIRDliRD 
op LEEUW ARDEN en DOKKUM v.-v., langs 
den gewonen Waterweg. 

Het Hoofdkantoor is gevestigd ten zijnen 
hui~. 

Tot het in- en uitlaten van Reizigers bestaat 
. · geen: vaste ·gelegenheid, doch wordt zooveel 

_doenlijk gegeven. 

Trekschuit de Jonge Sjoukje op zijn vaste ligplaats aan de Eewal in 1903, voordat "de 
kamp" werd bebouwd. 
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VERKOOPING 
Stoomboot en Trekscbip. 
De Notaris WESTRA. te Dokknm zalVon

derdag 24 Juni 1897, 's avonds 7 uur , bij 
den Kastelein Steenhuizen te Birdaa.ri), veilen: 

1. Een snelvarende SCHROEFSTOOM
BOOT, genali'md Ttlly , met completen In
ventaris, groot 44 ton en lang 20 meter; 
tot Tervoer van Passagiers, Goederen en Vee, 
op vaste dagen varende van Birdaard op 
Dokknm, Leenwarden en Snetlk v.-v. 

Te bezien: hede..1 (Vrijdag) te Leeuwarden, 
Maandag en Woensdag tu. te Dokkum, Dins
dag a.s. te Sneek en Donderdag a.s. (den 
veildag) te Birdaard. 

2. Een TREKSCHIP met Inventaris, 
varende van Birdaard op Leeuwarden v.-v. 

Heden (Vrijdag) te Leeuwarden, de andere 
dagen te Birdaard te bezien. 

In 1896 kocht zoon Taeke Alberts Kingma, samen met de hellingbaas Jan 
Barkmeyer, de eerste stoomboot. De twintig jaar oude boot, gebouwd in 
Kinderdijk, werd gekocht op een veiling in Sneek voor 2750 gulden. 
Een half jaar later werd de boot (samen met de trekschuit) weer geveild in 
Birdaard. Waarschijnlijk wilde Barkmeyer er van af. De boot werd eigendom 
van beide zoons van Albert Kingma. 
In de transactie bleef de trekschuit eigendom van de Kingma's. De 
Gebroeders Taeke (geb 1868) en Aant (geb 1873) bleven nog enkele jaren 
doorvaren met de Tilly, maar de boot was geen succes. Vijf jaar later, in 
1901 werd opdracht gegeven aan de firma Botje Ensingh te Groningen om 
een nieuwe schroefstoomboot te leveren in april 1902, voor de prijs van 
8600 gulden en tegen inlevering van de oude Tilly. 
De nieuwe boot werd de Noordfries gedoopt, lengte 20m, wijdte op waterlijn 
3,40m en hol 1,80m. Deze boot heeft gevaren tot 1937, 13 augustus dat jaar 
was de laatste vaart. De boot werd in dat jaar vervangen door een 
motorboot, die ook weer Noordfries werd gedoopt. 
Daarmee was het stoomboot tijdperk voor Birdaard definitief voorbij. 

Auke Kingma 
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Stoomboot Noordfries voor de wal, Mounewei 5, de boot wordt gereed gemaakt 
voor een pleziertocht. 

' Bird<<ard. 

Stoomboot Noordfries voor de wal Eewal 21, vanaf 1927 de vaste ligplaats. 
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Motorboot Noordfries voor de wal, Eewal 21, na verkoop stoomboot tot 1968. 

Stoomboot Noordfries voor de wal Eewal 5. 

Stoomboot Lucifer van Halfurn voor de wal bij Steenhuisen. 
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Miehiel Adriaanszoon de Ruyter 

Inleiding 
De Stichting Ald Burdaard heeft een website, www.aldburdaard.nl. Onze 
webbeheerder is Jan Diebrink. Velen zullen wel eens op deze website geke
ken hebben. 
Als aandachtstrekker staat er een afbeelding op van Miehiel de Ruyter, met 
een korte mededeling dat Miehiel de Ruyter ooit door Burdaard gevaren is. 
Het prikkelt tot nader onderzoek waarom hij zo nodig door Birdaard moest. 
Er is gelukkig heel wat geschreven over deze persoon. Je kunt er een 
bibliotheek mee vullen. Het is hier niet de bedoeling die bibliotheek aan te 
vullen, het is onmogelijk om aan die enorme hoeveelheid informatie iets toe 
te voegen. Wat wel kan is eens wat nader te bekijken waarom hij op de Ee 
voer. 

Het bericht op de website: 
Wist u dat Miehiel de Ruyter ooit door 

Burdaard gevaren is? 
De 17de-eeuwse biograaf van Miehiel de 
Ruyter - Gerard Brandt - vermeldt in 1687 in 
het befaamde "Het Leven en Bedryf van den 
Heere Miehiel de Ruyter, etc." het volgende 
over de De Ruyters' kortstondige 
kennismaking met Leeuwarden: 

"Hy nam zyne reis (op 14 augustus 1665), met twee trekschuiten, op 
Groeningen, en van daar, over dagh en nacht, op Dokkum, voorts op 
Leeuwaarden, Franiker en Harlingen, daar hy den vyftienden der maandt naa 
den middagh aanquam. In al die steeden werdt hy met grooten toeloop, en 
vroolyk gejuigh des volks, ontfangen, en van de Wethouders, voor zoo veel 
zyn haast in 't reizen toeliet, verwe/Iekomt en onthaalt. Tegens den avondt 
ging hij te Harlingen, onder 't losbranden van 't geschut, met een wydtschip 
t'zeil, en stelde zyn koers naar Texel." 
Bron: website Historisch Centrum Leeuwarden. 

Problemen met de Engelsen 

Het begin 
Sinds 1594, toen de Spaanse stadhouder Verdugo vergeefs had geprobeerd 
Delfzijl in te nemen, was er niet meer gevochten om de vesting. Het leven 
van alledag was zijn gang gegaan. 
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Men bezocht de kerk op zondag en bij 
gelegenheid de pruimenmarkt van Bies
sum. Langs het Damsterdiep wandelde 
men naar Appingedam en als men de 
heer Van Farmsum tegenkwam maakte 
men een beleefde buiging en nam 
daarbij met een zwierig gebaar de hoed 
van het hoofd. 
Om rond 1600 in aanmerking te komen 
als stapelplaats voor het Engelse laken 
maakte de stad Groningen voor de 
Engelsen een geografische beschrijving 
van stad en ommelanden waarbij ook 
de haven van Delfzijl werd betrokken: 
de schepen konden daar veilig liggen, 
beschermd door de aanwezigheid van 
het fort der Staten Generaal, dat er 
tevens op toezag dat Emden geen tol 
op de Eems kon leggen. Delfzijl was 
bereikbaar voor schepen tot 100 last. Het diep van Delfzijl naar Groningen 
was hergraven en men was niet afhankelijk van het getij. Schepen van 12 à 
15 last konden tot Groningen doorvaren terwijl de lading van grotere 
schepen door lichters in 6 à 8 uur naar de stad konden worden gebracht.' 

Of deze beschrijving klopt, moeten we ons trouwens wel afvragen, want toen 
de Engelsen kwamen kijken vonden ze het dusdanig en dat ze besloten hun 
stapel elders te vestigen. 

Zestig jaar later en na vele aanvaringen met de Engelsen 
Miehiel Adriaanszoon de Ruyter had in 1664 van de Staten de opdracht 
gekregen met een vloot van twaalf schepen naar de Middellandse Zee te 
varen. Daar moest de Algerijnse kaapvaart worden bestreden. Daarna moest 
hij langs de westkust van Afrika de Hollandse handelsvestigingen langs deze 
kust weer veroveren op de Engelsen. Eén van de bekendste daarvan was El 
Minia in Gana. Toen deze klus geklaard was stak De Ruyter over naar de 
oostkust van Amerika, het Caribische gebied. Ook daar werd orde op zaken 
gesteld, o.a. Suriname werd weer heroverd. New York werd aan de Engelsen 
gelaten, je kunt nou eenmaal niet alles hebben. Hij kon nu weer terug komen 
naar Holland. 
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De route liep niet door het Kanaal, dat was te gevaarlijk vanwege de 
Engelsen. De tocht ging ten noorden van Schotland langs en zo over de 
Noordzee terug naar huis. De wind werkte niet erg mee en de vloot kwam 
verstrooid terug naar Holland. 

Intussen was een deel van de vloot van Miehiel de Ruyter al op 6 augustus 
1665 met vijf schepen in Delfzijl terecht gekomen. 
De snelste weg van daar naar Den Helder, de thuisbasis, was over zee. De 
Ruyter wist intussen dat een Engelse vloot de Noordzee afstruinde om hem 
te vinden. Met zijn vloot van vijf schepen durfde hij geen confrontatie met de 

·Engelsen aan en ging in Delfzijl wachten op nadere instructies. Intussen werd 
er eerst feest gevierd, de stad en de omgeving wisten van zijn successen en 
wilden hem zien en toejuichen. 
De vloot werd met het losbranden van het geschut verwelkomd en 
commandant Schay ging in gezelschap van veel officieren aan boord van De 
Spiegel om De Ruyter te begroeten. Zijn terugkeer in het vaderland was een 
gebeurtenis van formaat, niet alleen voor Delfzijl maar voor de hele 
Republiek. De stemming was in mineur sinds de Engelsen enkele maanden 
daarvoor op 13 juni in de slag bij Lewestaft de vaderlandse vloot 
verpletterend hadden verslagen. De Ruyter, die na zijn lange reis met vijf 
volgeladen prijsschepen door de Engelse blokkades glipt en zonder een schip 
te yerliezen in het vaderland terugkeerde, werd beschouwd als nationale held 
en de enige die het nog tegen de Engelsen zou kunnen opnemen. Alle hoop 
was op hem gevestigd. 
Van alle kanten stroomden bezoekers naar Delfzijl om de Ruyter te zien en te 
spreken. Volgens de reeds in 1687 verschenen biografie van Gerard Brandt 
kwamen de mensen "by honderden, ja by duizenden, van uur tot uur in de 
vloot en op de Ruiters schip om hem te groeten en te verwellekomen. Men 
voer van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, etlyke dagen naa elkandere, 
aan zyn boord, uit steeden, uit dorpen en van 't platte land. Edel en onedel, 
burger en boer, quam te voorschijn, en poogde de Ruiter en de vloot 
t'aanschouwen, met ongelooffelyke betooning van gunst." Het tijdschrift de 
Hollandsche Mercurius schrijft: "Men kreegh stracx soo veel aenloop van 
Volck uyt Gröeningen en Vrieslandt, soa dat een geheele Buyrt van Kraemen 
aen den Dijck en gevolgelijek een Kermis by-na wierd opgericht ... " 

Het lijkt me niet overdreven te zeggen dat in augustus 1665 de eerste 
Delfsail plaatsvond. Vrouw en kinderen van De Ruyter waren ook naar Delfzijl 
gekomen om vader en echtgenoot na een afwezigheid van 15 maanden en 
een reis langs drie werelddelen, weer in de armen te kunnen sluiten. 
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De familie terug naar huis? De Staten Generaal hadden zo hun eigen 
plannen. Op 13 augustus, na een week feestvieren, kwam in Delfzijl de 
postbode langs, een bode van de Hoog Magende Heeren van de Staten 
Generaal. De Ruyter werd dringend verzocht zo spoedig mogelijk naar Texel 
te komen. Gehoord hebbende van de behouden terugkomst van De Ruyter 
hadden de Heeren besloten hem te benoemen tot opperbevelhebber van 's 
lands vloot. Op aandringen van de Staten van Holland en vooral ook van 
raadspensionaris Johan de Witt had dit college twee dagen daarvoor besloten 
het opperbevel over 's lands vloot aan De Ruyter over te dragen. In zijn 
afwezigheid had men tijdelijk Cornelis Tromp hiermee belast maar nu De 
Ruyter behouden en als overwinnaar was teruggekeerd, was men eensgezind 
van mening dat hij deze functie moest krijgen. 
Volgens de raadspensionaris was hij "buyten controversie de bequaemste" 
van alle vlagofficieren. 

In een andere brief werd De Ruyter verzocht zich onmiddellijk naar Texel te 
begeven om zich te voegen bij een oorlogsvloot van 90 schepen die daar 
gereed lag om onder zeil te gaan. Veel tijd om van de lange en veelbewogen 
tocht bij te komen was er dus niet. Er diende onmiddellijk opnieuw 
gemonsterd te worden. De Ruyter vertrok op 14 augustus in gezelschap van 
vrouw en kinderen met de trekschuit via Groningen, Dokkum, (Burdaard is 
niet genoemd, maar ligt op de route), Leeuwarden, Harlingen naar Den 
Helder. 
De vloot in de haven van Delfzijl was inmiddels aangegroeid tot 28 zeilen 
sterk en voer onder bevel van luitenant-admiraal Jan Corneliszoon Meppel 
buitenom naar Texel. 

De prijsschepen werden gelost, de lading, drie van de vijf schepen zijn met 
suiker geladen, werd binnendoor naar Holland vervoerd. De vracht was 
inclusief 16.000 pond olifantstanden. Een in West-Afrika gevangen genomen 
Engelse officier werd naar Amsterdam overgebracht. Twee kisten goud en 
een hoeveelheid contanten die zich aan boord van de Spiegel bevonden 
gingen onder speciale begeleiding van de dochter van de Admiraal eveneens 
naar Amsterdam. De totale opbrengst was ca 230.000 gulden, gage van een 
scheepstimmerman was 24 gulden per maand. 
In Delfzijl keert de rust weer. 
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De eerste opdracht aan Miehiel de Ruyter in zijn nieuwe functie van 
Admiraal 
Behalve de vloot van de Staten Generaal was er nog een heel andere vloot, 
de vloot van de VOC. 
Meestal in het najaar stuurde de VOC een handelsvloot naar Azië. De vloot, 
aangevuld met schepen die maar mee wilden varen, kwam meestal de 
volgende zomer terug, de z.g. retourvloot. De retourvloot voer ook ten 
noorden van Schotland langs om het Kanaal te ontwijken en vervolgens naar 
het zuiden te varen naar Holland. Deze keer was· de wind niet erg gunstig en 
de vloot koopvaarders zocht tijdelijk een veilige haven. Ze ging voor anker in 
de Noorse stad Bergen, beschut in de fjord. De vloot bestond uit zestig 
schepen, waaronder zeven grote VOC schepen. In de Vagen baai, het 
belangrijkste havengebied in het neutrale Bergen in Noorwegen. De Engelse 
schepen probeerden met heimelijke medewerking van de Denen tevergeefs 
een groep VOC-schepen die op de thuisreis in het neutrale Bergen een veilige 
haven hadden gezocht, te veroveren. De totale vloot koopvaarders bestond 
uit ongeveer 60 schepen, waaronder zeven grote VOC-schepen onder Pieter 
de Bitter. 
De Noorse bevelhebbers kregen hun orders te laat, bleven niet neutraal maar 
kozen de kant van de Nederlanders. De Engelsen vielen op 12 augustus de 
Nederlandse vloot aan. Ze werden echter verslagen en moesten zwaar 
beschadigd vluchten. Zeventien dagen later werden de Hollandse schepen 
opgehaald door de Hollandse oorlogsvloot. Miehiel de Ruyter had de opdracht 
gekregen de VOC-vloot veilig terug te halen, daartoe had hij van de Staten 
93 schepen met een bemanning van bijna 20.000 mensen meegekregen. De 
duurste VOC-vloot ooit werd hiermee veilig in het thuisland binnengehaald. 
Er was sprake van een miljoenen vloot. 

Bronvermelding: 
M.A. de Ruyer, P. Verhoog en L. Koelmans, De reis van Miehiel Adriaanszoon 
de Ruyter in 1664-1665. 
Den Haag, 1961. 
Eerdere publicaties van de Culturele Raad over Miehiel de Ruyter zijn te 
vinden op de website. 
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Foto 1. Jacob Gerrits Spijksma (1901 tot 1969), met zijn groentekar, locatie 
Mounewei tegenover de helling. Hij had zijn groentewinkel in en woonde in 
het grote huis nu Eewal 37, van 1943 tot 1956. 
Foto 2. Bauke Wybes Scheffer (1884 tot 1967), brugwachter 
Steenhuisenbrug van 1912 tot 1957. Hier in zijn typische wachthouding met 
pijp. Hij woonde in het brugwachtershuis Eewal 3. 
Foto 3. Links Willem Dorenbos, hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere 
School, vanaf 1947 tot 1957. Hij en zijn vrouw Jaikje Berghuis (rechts) 
woonden Eewal 49. In het midden Evert Aiderts van der Werk (Swarte Evert) 
(1875 tot 1958). De laatste jaren woonde hij Mounewei 1, vlakbij de 
praatclub "bij de brege". Zie verder het boek "Drie eeuwen Burdaard", hij 
was schipper en brandstofhandelaar. 
Foto 4. Links Tjepke de Vlas-Terband, ze woonde met Marten de Vlas in de 
smederij Mouewei 14, van 1931 tot 1983. Rechts Jantje Jellema- van der 
Meer, haar man Jan was kapper. Ze woonden toen vanaf 1940 in de 
kapperszaak Wanswerterdyk 7oud, na eerst twee jaar Mounewei 10. 
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Foto 5. Meindert Lieuwes Kingma (1913 tot 2010) met paard. Hij was 
getrouwd met Tietje Hielkes Hempenius, dochter van de achterbuurman. Ze 
woonden vanaf hun trouwen in 1938 tot 1974 aan de Jislumervaart nu 
Hikkaarderdyk 42. 
Foto 6. Anne Jans Berghuis, woonde vanaf 1931 tot zijn overlijden in 1946 
en zijn vrouw tot 1953 Dokkumerstraatweg 14. Anne werkte voor Concordia 
als monsternemer. Anne stond mede aan de wieg van het muziekcorps. 

En dan nu weer een achttal nieuwe! 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

vacature 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Internet website 
www .aldburdaard.nl 

Donatie 

- Voorzitter 
(0182) 613 603 
auke.kinqma1@qmail.com 

- Secretaris 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 
joukedejonq@chello.nl 

Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezen
ding van de Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van 
onze Stichting. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opge
ven bij één der bovenvermelde bestuursleden. De donatie 
bedraagt € 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Drieëntwintigste uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
maart 2013 

In deze Furde wordt afscheid genomen van 
Jan Diebrink. Veel dank is hem verschuldigd 
voor zijn bijdrage aan het boek Drie eeuwen 
Burdaard. 
Daarnaast treft u een stukje oorlogsverleden 
aan en het verhaal over de kooiboer Kerst 
Elgersma. 

Als bijlage treft u deze keer één grote foto 
aan. In deze Furde is dezelfde foto ook opge
nomen, met nummering. De nummering op 
de foto correspondeert met de nummering 
van de namenlijst. Er staat nog een aantal 
vraagtekens. Weet u wie deze personen zijn? 
Laat het ons weten! 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Jan Diebrink, Telapas, Hazadata enz. 

De achterpagina van de Furde gaat kaal worden. Het is niet zo dat die pagina 
geen functie had. Die pagina was hard nodig. Die was bedoeld om een 
moeilijk te vullen periodiek vol te krijgen en dan is die laatste pagina altijd 
het struikelblad. Jan heeft dat vanaf het begin opgelost met zijn advertentie. 
Het heeft hem hopelijk veel klanten opgeleverd. 
Jan vond dat hij genoeg gedaan had voor de Stichting Ald Burdaard en 
zonder te vragen heeft hij nu ontslag genomen. Jammer, maar voor de 
moeilijkste dingen blijft hij beschikbaar. Een adreswijziging heb ik nog niet 
gezien, dus gaan we er vanuit dat hij Burdaard met zijn aanwezigheid op de 
kaart blijft zetten. 
Het boek Drie Eeuwen Burdaard is aan hem te danken, zonder zijn 
inspanningen daarvoor had het concept nog steeds ergens in mijn kast 
gelegen. Een toekomstig mogelijk geïnteresseerde had er geen wijs uit 
kunnen worden en het geheel in de papiervernietiger doen belanden. Jan, 
nog veel dank voor je programma en je kundigheid om van het concept een 
boek te maken. 
Een boek dat inmiddels door achthonderd mensen gekocht is. Zijn er nog 
exemplaren over? Ja inderdaad. Wie zijn vrienden of familie een goed cadeau 
wil doen kan terecht bij Jouke de Jong. 

Auke Kingma, voorzitter. 

Een stukje oorlogsverleden 

Inleiding 
Mijn ouders hadden een vriendencontact in Rotterdam. Mijn vader, firmant 
van het transport bedrijf O.A. en IJ. Kingma (resp. Oense, Albert en Ype), 
wist tijdens de oorlog onder betrouwbare vervoerders wegen te vinden om 
voedselpakketten bij hun vrienden in Rotterdam te krijgen. Er waren nog 
transporten mogelijk met binnenvaartschepen over het IJsseJmeer en som
mige vervoerders waren bereid privépakketten mee te nemen. Uit het hierna 
beschreven brievenbestand blijkt dat tegen het eind van de oorlog de nood 
zeer hoog werd. Sommige mensen lieten hun kinderen op jonge leeftijd naar 
Friesland gaan in de hoop dat ze konden worden opgevangen, ook al kon dit 
niet van te voren goed geregeld worden. De Rotterdamse families Dammer 
en Kouwenhoven hebben zo hun kinderen bij ons gezin en aanverwanten in 
Burdaard ondergebracht kunnen krijgen. 
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Hoe was het vroeger is in gezinnen een veel gehoorde vraag. Sommige 
kinderen zijn daar vaak heel nieuwsgierig naar. Hoe was het toen papa en 
mama klein waren. Het wordt nog leuker als ze die vraag nog kunnen stellen 
aan opa of oma. Er zijn van die onderwerpen waar ze niet op uitgevraagd 
raken: je eerste mobiel, je eerste auto, je eerste kamer of huis. Heb je de 
oorlog nog meegemaakt en wat weet je daarvan. Deze laatste categorie 
wordt wel zeldzamer. 
Er is veel geschreven over de oorlog. Het is bijna ondoenlijk om daar nieuw 
feitenmateriaal aan toe te voegen. Dat is dan ook niet mijn bedoeling. Er is 
echter veel minder geschreven hoe ouders en grootouders die oorlogstijd 
echt hebben ervaren. 
Mijn opruimwoede had tot resultaat dat ik een brievenbestand tegen kwam 
van de familie Dammer uit Rotterdam, bewaard door mijn ouders. Deze 
familie had rond 1940 mijn ouders leren kennen tijdens een fietstocht in 
Drenthe. Ze hadden contact gehouden en de banden sterker aangehaald in 
1942. De brieven woordelijk overnemen is te veel. En niet alles is interes
sant. Wat ik hierna wel heb overgenomen is ingekort, maar wat ik overnam 
deed ik bijna woordelijk. 

De briefwisseling, de zendingen, het reizen 
Er kwam een briefwisseling op gang die melding maakte van grote tekorten 
aan aardappelen en brandstof in Rotterdam. Vader Albert Kingma nam dit 
zeer ernstig op en organiseerde zendingen van aardappelen verpakt in 
kisten, op papier en in de wandeling 'boekenkisten' geheten. 
Door zijn werk was hij goed bekend in de transportwereld. De mogelijkheden 
voor transporten per trein en per schip over het IJsseJmeer en aansluitend 
waren niet veel, maar hij wist altijd gaatjes te vinden. Het menu aardappelen 
breidde zich uit met boter, vet, olie, appels, kaas, etc. In bedragen oplopend 
tot zendingen van meer dan 100 gulden. Het geld werd altijd prompt betaald 
per kerende post of met wissels en de kisten werden geretourneerd. Het 
vertrouwen over en weer was volledig. De transporten over water gingen 
vanaf Leeuwarden met de lijndienst 'Stanfries' en later met toevallige 
schippers, die in het circuit werden opgespoord. Soms is ook nog wel per 
spoor vervoerd. Mijn vader heeft de transporten lopende gehouden tot na de 
oorlog, toen alles weer wat ruimer werd in het westen van het land en ook in 
Friesland. Een keer ontbrak er iets, maar de schippersvrouw wist te vertellen 
dat het schip twee keer in beslag was genomen. Zij wist niet of alles wel 
weer in het schip terug was gekomen. 
Het reizen is in de oorlogsjaren lange tijd nog mogelijk geweest met de trein. 
Tot voor de invasie in 1944 waren treinen nog niet vaak doelwit van beschie
tingen. 
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Vliegtuigen vlogen over naar doelwitten in Duitsland, het Duitse geschut was 
niet in staat de vlieghoogte te bereiken. De gevaren reizen met de trein 
waren nog niet groot. 
In de vakanties konden de kinderen van de familie Dammer met de trein 
naar Assen en Leeuwarden. Mijn ouders zijn in april 1944 nog met de trein 
naar Rotterdam geweest. 
De familie Dammer waagde het in juni nog met de trein naar Enschede te 
gaan. In Enschede aangekomen kwam het bericht dat de lang verwachte 
invasie (6 juni 1944) was begonnen en de familie keerde direct terug naar 
Rotterdam, naar de kinderen. 

De Invasie 
Er is destijds veel gespeculeerd of, wanneer en waar de invasie zou plaats 
vinden. Vanaf de dag van de invasie veranderde er veel. Het was nu 
zekerheid en de Duitsers reageerden met maatregelen. Al eerder was een 
forse maatregel afgekondigd, namelijk de Zeeuwse eilanden moesten onder 
water, de mensen moesten evacueren. De bewoners voelden daar niet veel 
voor, die bleven liever zitten waar nog te eten was in plaats van naar een 
hongerige stad te trekken. De Landwacht kwam in actie in beide provincies. 
Er kwamen Duitse plannen tot uitvoering, het maken van versterkingen, 
paal-wallen, muren. 
Stadse 'boosdoeners' hadden op zo'n muur geschilderd: "deze muur is voor 
de Engelsen geen bezwaar". 
Ondanks het gevaar bleef Dammer plannen maken, de treinen zitten nu niet 
vol, dus zoon Hans moest maar naar Birdaard met vakantie. 

Razzia's en represailles 
In een aantal studentensteden werden in februari 1943 razzia's uitgevoerd 
als represaille voor de aanslag op een vooraanstaand NSB'er. In Delft werden 
bijv. 223 studenten opgepakt en naar Vught afgevoerd. Als voorwaarde voor 
vrijlating eisten de Duitsers van hen het ondertekenen van een loyaliteits
verklaring. Veel studenten tekenden echter niet. Voor de niet-tekenaars is 
het een grote strop, ze mochten niet doorstuderen. Dat kost hen een paar 
jaar in hun studie zegt Dammer in een brief van 13 mei 1943. Maar de wel
tekenaars zullen na de oorlog toch ook wel niet jarig zijn, want het zou toch 
wel niet rechtvaardig zijn om die eerder examen te laten doen dan de niet
tekenaars. De niet-tekenaars moesten werken in Duitsland. 
Waar Dammer het over heeft wordt duidelijk uit de hierna volgende tekst, 
die afkomstig is van een pas verschenen studie van Onno Sinke. Bedoelde 
loyaliteitsverklaring heeft toen veel onrust veroorzaakt in de studentenwereld 
en ook na de oorlog had het nog gevolgen in de samenleving. 
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De TH tijdens de Tweede Wereldoortog 
Het begon in augustus 1939 met de mobilisatie van studenten. Deze 
kwamen op 10 mei 1940 met de aanval van Duitsland in adie. Na 
de capitUlatie nam het dagelijks leven weer zijn gang, en probeerde 
de leiqing van de TH alle provocatie van de bezetter te vermijden. In 
oktober 1940werden zes joodse docenten door de Duitsers geschorst. 
Dit leiddetot grote verontwaardiging onder studenten. Een spontane 
staking werd een groot succes maar leidde tot de sluiting van de TH 
en vanverschillende studentenverenigingen. Het studentenleven ging 
ondergronds verder. 

Na de heropening van de TH in maart 1941 werd het meteen weer 
onrustig. De hoogleraren J.A.A. Mekel en R.L.A. Schoemaker en 
meerdere studenten werden vanwege verzetsactiviteiten opgepakt en 
geëxecuteerd. De Duitsers namen verschillende maatregelen om de 
hog~hool te naziflceren. In liet bestuur van de TH kiegen NSB' ers 

. grote volmachten. Toch slaagden zij niet in hun plan door gebrek aan 
medestanders. 

Afs represaille voor een aanslag op een "NSB'er voerden de Duitsers 

in februari 1943 razzia~ uit in verschillende studentensteden. In Dèlft 
werden 223 studenten opgepakt en naar kamp Vught gevoerd. In ruil 
voor hun vrijlating moesten alle studenten een loyaliteitsverklaring 
tekenen en zich onthouden van anti·Duitse acties .. Wie tekende, mocht 
doorstuderen. Uiteindelijk tekende 25 ·procent van de Delftse studenten/ 
meer dan het landelijk gemiddelpe. De.~ werd opgeroepen voor 
tewerkstelling ,in Duitsland. · · 

In 19441ieten de hoogleraren op.aansporing va.n rector magnif1cus 
J. Muysken weten dat zij hun advies om de loyaliteitsverklaring_ te 
tekenen, betreurden. Ook stelden zij voor het hoger onderwijs te 
schprsen. Hierop werd Muysken gearreSteerd. Maar er was in deze. 
.laatste hongerwil)ter hoe dan óok geen plaats meer voor onderWijs, 
belangrijker was te 'overleven: 
Na· de bevrijding bleèk dat-qe óoflog .de levens van 180 Delftse. 
studëriten.en:doce.nten,hadgeëist •. Op de TH werden to~miSsïes. · 
gevoriód om de houdiMg \.an docente~ en. studenten tijden~·cte·oprlog 
'te beoordelen. In september .1;94S begon ondan~ all~ het" eerste . 
naoo~ogse studiejaar. · · 

5 



In september werden 1500 man gemeentepersoneel gevorderd, ongeschool
den, om te werken in Duitsland, om te aardappelrooien. Onderduiken was 
een alternatief, maar dat koste geld, soms veel geld. Begin 1944 schrijft 
Dammer dat ze zijn aangewezen om twee evacués op te nemen van de Zuid
Hollandse eilanden. Die eilanden moeten onder water kunnen worden gezet. 
Maar de mensen lopen niet zo hard naar de stad. Ze gaan liever op hun 
eigen houtje evacueren bij kennissen op het platteland. Enkele dagen na de 
invasie zijn 18 gevangenen uit de gevangenis gehaald, die voor de kogel 
bestemd waren. Een Duits officier deed het woord. Ze hadden er zelfs een 
overvalwagen bijgehaald. 

In Maart 1945, enkele maanden voor de bevrijding zijn 40 mensen gefusil
leerd en op de pleinen ten toon gesteld, als wraak voor het neerschieten van 
twee Duitse politiebeambten. 
Van een familie hier vlakbij was er ook een jongen bij van 25 jaar. Die zat 
gevangen wegens deelname aan ondergronds werk. Dat was het geval met 
de meesten van deze slachtoffers. 
De politie was in april bij Dammer in de straat op het rijtje af aan het zoeken 
geweest om mannen te vorderen ( = "vangen") om te werken in de polders. 
Zoon Henk kreeg een briefje van de dokter en kreeg toen vrijstelling omdat 
hij astmatisch was. De Christelijke onderwijzers moesten ook weg, naar Hoek 
van Holland, maar de schoolbesturen (behalve die van de oudgereformeer
den) hebben geweigerd de namen en adressen van het personeel op te ge
ven. Voorlopig is het dus over maar je weet niet wat er nog van kan komen. 
November melde Dammer dat hun oudste zoon nu is weggevoerd. We heb
ben tot heden niets meer van hem gehoord, hij zal wel in Duitsland zitten, 
maar daar komen geen berichten vandaan. Henkis een van de 51.000 weg
gevoerden uit Rotterdam en Dammer zijn broer is een van de 10.000 uit Den 
Haag. 
Henk was afgevoerd naar Wilhelmshafen, een beroep op zijn astma werd 
genegeerd, na overplaatsing naar Oldenburg werd hij wel vrijgelaten, ze 
waren met 15 man met werk voor 2 man. Ze hadden het goed van eten en 
drinken. De reis naar Rotterdam duurde vier treindagen. Henk kon geen 
bericht sturen, 's morgens in Rotterdam aangekomen kwam hij op de 
Maasbrug zijn vader tegen, die onderweg was naar zijn werk. 

Over bovengenoemde immense razzia is het volgende geschreven op Wikipe
dia (merk op dat de aantallen van Dammer overeen komen met de later ver
schenen aantallen op Wikipedia): Op 10 en 11 november 1944 wordt er een 
grote razzia gehouden waarbij circa 50.000 mannen tussen 17 en 40 werden 
weggevoerd. 
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Op de avond voor de razzia wordt Rotterdam omsingeld door 8000 Duitse 
soldaten, worden alle belangrijke bruggen en pleinen bezet en het 
telefoonverkeer afgesloten; een belangrijke verzamelplaats was De Kuip. De 
razzia werd systematisch uitgevoerd waardoor ontsnappen nauwelijks 
mogelijk was. Van de opgepakte Rotterdamse en Schiedamse mannen 
vertrokken er circa 20.000 te voet richting Utrecht, 20.000 werden per 
Rijnaken afgevoerd en 10.000 per trein. Van hen werden circa 10.000 man 
tewerkgesteld in het oosten van Nederland, de rest ging naar Arbeitslagers in 
Duitsland. 

Brief van familie Dammer aan familie Albert A. Kingma, onverkort. 

Beste familie, Rotterdam, 10 jan 1945 

We ontvingen Uw brieven van 17 en 18 dezer, De daarin bedoelde pakjes 
hebben we ontvangen, alleen zat de tarwe er niet in, wel de boontjes. We 
danken U hartelijk voor de toezending. Allereerst echter een gezegend 1945 
toegewenscht aan Uw gehele familie. Dat dit jaar aan dien afgrijselijken 
oorlog een einde mag komen. 
Moeder ziet er geen gat in om met de baby naar Friesland te komen. Het is 
een flesschenkind en dat geeft altijd moeilijkheden met de voeding op zo'n 
reis. En dan is de baby nog zo bitter jong, ze vatten zo gauw koudde in dit 
barre jaargetijde. Vandaag kwam vrouw Kouwenhoven hier vertellen, dat 
haar dochter en Koos met nog een jongen naar Friesland waren naar U toe. 
Het speet ons zoo, dat we het niet geweten hadden, anders hadden we zoo 
gaarne Hans en onze beide meisjes mee laten gaan. Nu zult U het huis wel 
vol hebben, maar we hopen dat U ze, als ze met een volgende gelegenheid 
mee kunnen, toch elders een plaatsje kunt bezorgen. De nood is hier hoog 
gestegen. Gaarne hadden we de kinderen bij ons gehouden, maar het gaat 
zo niet langer. We moeten ze wel weg zenden en dan is het zoo'n troost te 
weten dat ze in goede handen zijn. Want hoelang kan het duren, voor dat we 
ze weer terug zien. Het schiet maar niets op. Van Henk hebben we eindelijk 
bericht ontvangen. Hij is in Wilhelmshafen. Hij schreef heel erg opgewekt. Hij 
is daar electriker. Het eten is daar voldoende en het werk niet zwaar. Maar 
we hadden hem toch maar liever weer hier terug, al is het dan ook 
hongerlijden. We zullen dus maar hopen dat hij nog eens wordt afgekeurd. 
Die jongen van mijn zwager is allang weer terug. Die was met kerstmis thuis. 
En zo hoort men overal van die gevallen. Laten we echter niet wanhopen, hij 
is in Gods hand. We zien in dit geval ook Zijn leiding, al begrijpen we ook al 
Zijn wegen niet. 
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Ons land en volk moet wel een zwaren weg gaan in dezen oorlog. Maar 
hadden we wel beter verdiend. Wat een afval was en is er niet overal. En 
ondanks de slagen betert het mensdom zich maar niet. De aanmelding van 
personen van 16-40 jaar is hier voor de Duitsehers geen groot succes 
geweest. Wel melden zich enkele duizenden hongerlijders aan, die hopen in 
Duitschland meer voedsel te kunnen krijgen. Het is natuurlijk de heele opzet 
de grote steden honger te laten lijden om ze zo tam te maken voor 
Duitschland. Nu waarde familie, als onze kinderen komen, bezorgt U ze dan 
een plaatsje en houdt U dan een oogje op hen. We hopen, dat U bij U 
bekende personen kunt slagen, maar we laten het graag aan U over. Dat het 
niet voor te lange tijd moge zijn. We danken U voor al Uw onvermoeide 
pogingen, om ons eten te bezorgen, die we nimmer zullen kunnen vergelden. 
Het licht is weg en het papier is ook op. We groeten U allen en wenschen U 
Gods zegen toe. 

Uw toegenegen familie Dammer. 

Evacues/vakantiegangers 
In mei 1943 is er sprake van een eerste onderduiker/evacue. Een zuster van 
Dammer had twee jongens, de oudste zat al een half jaar in Duitsland, de 
jongste was pas klaar gekomen met een studie en moest zich melden. Hij 
deed dat niet en wachtte ·rustig af wat er zou gaan komen, hij scheen een 
informatiebron te hebben. Als het gesprek op gang komt om naar Birdaard te 
komen meldt hij dat hij het nog even wil aanzien, maar bereidt mijn ouders 
er wel op voor dat hij mogelijk onverwacht voor de deur staat om te vertrek
ken naar Friesland. Hij heeft zich overigens tot het eind van het jaar weten te 
verstoppen, hij werd toen afgekeurd voor Duitsland. 
Op diverse tijden zijn de jongens van Dammer, Hans en Henk en ook de 
kinderen van Kouwenhoven, Koos en zijn zuster Miep, alsmede Jan Meulstee 
in Birdaard geweest. 
De eerste keer was kort na de invasie. Dammer kondigt aan dat Hans staat 
te popelen om naar Birdaard te komen, maar hij moet nog drie weken naar 
school en hij rekent er vast op dat wel of niet tijdig bericht geen probleem 
is. 
Enkele weken later bleek hij toch in Birdaard te zijn. Hij kreeg een brief van 
zijn vader en werd dringend gewaarschuwd niet te dicht bij het water te 
komen. Met deze waarschuwing is ieder kind groot geworden in Birdaard en 
dus ook onze Rotterdammer Hans. Hans kwam vlak na de invasie en is 
gebleven tot minstens 22 augustus 1944. 
In februari 1945 mocht Hans nog een keer naar Friesland komen. Eerst naar 
een zwager in Groningen. 
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Hij kon met een auto meerijden waar hij nog bij in gestopt kon worden. Dat 
hebben ze toen maar gedaan, op hoop van zegen. Hij kan nu altijd nog zien 
wat hij doet. Wil hij bij zijn oom blijven dan is dat goed, wil hij door naar 
Friesland dan is dat ook goed. Hans koos voor het laatste en is gebleven tot 
na de bevrijding. ~egin juni was hij nog niet thuis. 

De 'boekenkisten' 
Al in de eerste brief is melding van transfer van kisten met aardappelen. Dit 
betekent dat de 'hulp' al gaande was voordat dit brievenbestand in voorjaar 
1942 begon. 
Er is sprake van Friese aardappelen, die veel beter en voedzamer zijn dan de 
veenknollen in de winkels in de stad. Groente is er nog wel, maar schaars. In 
mei 1943 werd kaas aan het boodschappenlijstje van Dammer toegevoegd. 
Er waren kaasbonnen, maar er was helaas geen kaas. Bedankt voor de 
melkbonnen, daar kun je echte melk op krijgen. Er is ook melkpoeder te 
koop, er kan geen melk van gemaakt worden, want het lost niet op. Maar 
volgens de krant is het een uitstekend middel om door de stamppot te 
roeren. 
Aardappelen zijn schaars door slechte oogst en ook doordat Duitsland gebied 
verloren heeft in het oosten. 
Mijn moeder werd bedankt voor het uitgebakken spek, de kaantjes gingen 
direct door de stamppot, en het vet was zo zuiver wit. 
In maart vulde Dammer het verlanglijstje al in met het oog op de komst van 
hun nakomertje in november. Zou voor zijn vrouw eieren ook kunnen? en 
wat in het glas voor haar om op krachten te komen, hier kun je daar niet 
aankomen. Ook rabarber werd geprobeerd, beetje slap maar heerlijk. 

De invasie zet zich niet hard door, de landwacht speelt nu de baas. Er is 
totaal geen verkeer meer, waar dat heen moet met de voedselvoorziening is 
een raadsel in zo'n grote stad, wat waren we blij toen uw kist arriveerde. We 
waren totaal door de aardappelen heen. En dan nog de bruine boontjes. We 
hopen dat met de bevrijding de voedselvoorziening weer in goede banen 
wordt geleid. 
In december is er bekend gemaakt in sommige kerken dat binnenkort de 
melkvoorziening aan baby's en zieken gestaakt moet worden. De burgers 
moeten elkander maar helpen. Maar welke burger heeft er nu melk. We 
beven dus voor het lot van onze jongste die aan de fles is, want mijn vrouw 
had niets voor hem. 
We gaan een sombere toekomst tegemoet. In de plantsoenen en langs de 
wegen blijft geen boom meer staan, alles wordt door de mensen omgehakt 
om in de kachel te worden verstookt. 

9 



Ook houten schuurtjes en dergelijke in tuintjes verdwijnen des nachts. Het 
zal wel niet lang meer duren en dan krijgen we hongeroproer, want het gros 
van de mensen lijdt al honger. En dat is een scherp zwaard. U ziet dus wel 
dat de vooruitzichten hier niet erg gunstig zijn. 

De trams rijden niet meer en de tramwagons zien we op spoorwegwagens 
wegvoeren. Het personeel van de trams werkt in de centrale keukens en de 
uitdeellokalen daarvan. We gaan nu lopend naar ons werk, een uur heen en 
een uur terug. Als de schoenen het maar uithouden, want daar is het treurig 
mee gesteld. Vanmiddag gaan we op suikerbieten uit, daar kun je stroop van 
koken, zolang er tenminste kolen en hout zijn. 
De aardappelen blijven komen bij Dammer. Hij is daar uitermate blij mee. 
Het zijn heerlijke aardappelen en wij zijn bevoorrecht boven duizenden en 
tienduizenden hier. 
In maart werden aardappelen verhandeld voor 600 tot 700 gulden per mud 
(is 75 kg). 

Direct na de bevrijding verbeterde de voedselvoorziening, maar werd niet 
van de ene dag op de andere goed. Er was nog geen vervoer, geen 
brandstof, geen organisatie. Dat heeft maanden geduurd, zo niet jaren. 
Het zijn barre jaren, die achter ons liggen, een nachtmerrie, vooral het 
laatste halfjaar te midden van een stervend volk, maar de Heere schonk uit
komst. Geve Hij ons allen nu ook nieuwe moed en volharding, om de puin
hopen weer op te bouwen. 

Kooiboer Sirdaarder Kerst Elgersma 1949-1975 

De Sirdaarder Kerst Elgersma, geboren op 7 augustus 1920 te Dijken in de 
gemeente Doniawerstal, wordt in 1949 de nieuwe huurder van de kooiplaats 
van Jacob Kramer. 
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Eigenaar Kramer woont in Wirdum en is daar melkveehouder. 
Elgersma komt uit het Sirdaarder boerengezin van Willem Elgersma en 
Piertje Dijkstra. Kerst Elgersma is melkvaarder en woont in Birdaard als hij 
op 29 mei 1947 te Ferwerd trouwt met Pietje Kingma. Zijn vader Willem 
Elgersma is dan al. overleden en zijn moeder Piertje Dijkstra is dan 51 jaar en 
veehoudster te Birdaard. 
'Pietje Kingma is op 20 februari 1924 te Janum, gemeente Dantumadeel, 
geboren en woont dan te Wanswerd. Ze is de meerderjarige dochter van 
Geert Kingma oud 51 jaar, timmerman, en van Saakje Visser oud 46 jaar. 
Het echtpaar Kingma-Visser woont dan te Wanswerd. 
Het echtpaar Elgersma-Kingma woont op 31 juli 1947 te Wanswerd 45 en per 
20 november 1947 te Wanswerd 100. Per 27 juli 1949 woont het echtpaar in 
Hallum 383, d.w.z. ze wonen dan op de kooiplaats op de Noordermieden te 
Hallum. 
Hier worden achtereenvolgens de volgende kinderen geboren: 
Saakje geb. 7- 3-1948 (later gehuwd met P. Boomsma) 
Willem geb. 6- 6-1949 (later gehuwd metS. van der Meulen) 
Piertje geb. 18-10-1952 (later gehuwd met W. Wierda) 
Hinke geb. 11- 3-1954 (later gehuwd met R. van der Berg) 
Geert geb. 9- 1-1956 (later gehuwd met I.E.M. van Beek), 
Hendrik geb. 11-10-1960 (later gehuwd met E.L. de Graaf) 

Elgersma heeft het kooikersvak van derden geleerd, zoals Pieter van der 
Meer. Van der Meer woonde toen als rentenierend boer te Birdaard. Hij was 
lange tijd veehouder op een boerderij tussen Bartlehiem en Wyns. Pieter van 
der Meer is op 5 mei 1889 te Akkerwoude geboren als tweede zoon van 
Gerrit Pieters van der Meer en Lysbeth Minnema. Gerrit Pieters van der Meer 
huurde in de periode 1894-1899 de eendenkooi te Ternaard. Hij stond in de 
streek bekend als 'Kei koaiker'. Zoon Pieter van der Meer heeft in Ternaard 
natuurlijk mee gemaakt dat zijn vader het beroep van kooiker uitoefende. 
Een andere leermeester op het gebied van het kooien is een goede kennis 
van Elgersma, die bekend staat als 'omke Melle Riemersma'. Omke heeft 
familiebanden met Melle Hedzers Castelein, kooiboer te Akkerwoude, en met 
Arend Cornelis Castelein die kooiker is onder Ee. Riemersma was zelfs 
wekenlang bij Elgersma in huis om hem het vak te leren. Ook zou Elgersma 
nog aanwijzingen voor het kooikersvak van kooiboer Johannes Koning 
hebben gehad. Koning kooide in het dorpsgebied van Roodkerk in Dantuma
deel, de kooi en kooiplaats liggen net ten oosten van Aldtsjerk. 

Elgersma boert op de kooiplaats op vergelijkbare wijze als zijn voorgangers. 
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Hij melkt er zijn koeien, vangt de eenden in de kooi en verricht werkzaamhe
den voor de Kooipolder zoals het bedienen van de windmotor en houdt de 
watergangen schoon. Aan de kooiplaats is in zijn huurperiode weinig veran
derd. De enige verbetering die plaatsvindt, is de bouw van een gierput van 
30 m 3 achter de boerderij in 1951. 

Hulp van kooiker Herman ten Klooster 
Herman ten Klooster is op 23 april 1936 in Bakhuizen geboren. In 1959/60 
huurt Herman ten Klooster als jongeman de eendenkooi van Auke Talsma op 
de Noordermieden. Hij is daarom bij Jan Talsma op de kooiplaats in de kost. 
Herman ten Klooster is een echte kooiker die thuis in Bakhuizen met het 
kooibedrijf is opgegroeid. Zijn vader, Harm ten Klooster, is daar de eigenaar 
en gebruiker van de grootste eendenkooi van Friesland van 4. 77.50 ha. 
Herman vangt in dat vangseizoen in de 'Auke Talsmakooi' 1138 Wilde 
Eenden en 4 Talingen. Door ziekte van Elgersma kooit hij dat jaar ook op 
die kooi. De afspraak is dat hij van elke gevangen eend, opbrengst F 2,= à F 
2,50, F 0,25 mag houden. Hij vangt er ongeveer 1591 eenden, dus dat is 
voor hem wel de moeite waard. De kooi van Elgersma vangt ook nu nog 
beter dan die van Talsma. 

Op 6 april 1961 schrijft 
Elgersma een brief aan de 
heer Eijgenraam van het Itbon 
in Arnhem. Het gaat over de 
vangsten in zijn kooi die hij in 
zijn 'vogelboek' opschrijft en 
bewaart. Zelfs weet hij bij de 
poelier nog enige vangstgege
vens van zijn voorganger 
Mient Terpstra boven water te 
halen. Hier volgt een deel van 
zijn brief: 
"In 59/60 is de kooi door 

~~~}-:-~: 
\ .. " PR\N) 
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Herman ten Klooster gehuurd wegens mijn zeer zware ziekte. Voor het 
seizoen 60/61 heeft deze mij nog geholpen voor de herstelwerkzaamheden in 
de kooi. Het welk voor mij nog moeilijk ging. We hebben toen nog ekstra 
kosten gemaakt door het bijmaken van een 5de vangpijp. En kon het vangen 
zelf wel weer aan, zou daar meer op uitleggen omdat ander werk nog niet 
mogelijk is wegens half lamme handen en voeten, de welke nu nog 
beterende zijn. 
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Ik ben vorige week Dinsdag voor de dokter van de Raad van Arbeid weer 
voor meer dan % arbeidsgeschikt verklaart, waarmee ik wat het werk betreft 
wel accoord kan gaan, maar het melken niet, dit komt neer op handen en 
gevoel aan. Het gebeurde met mijn kooi is U bekend veronderstel ik. Dit is 
mij aangedaan doqr een hele grote bouwboer met 160 pdm. eigen land. 
Ik heb aan Mr. Oastindie moeten betalen, eerst 150. en later nog 80.58. 
Om de kooi nog iets op gang te krijgen heb ik eenden gekocht via W 
[Willem] ten Klooster [Bakhuizen] van de kooiker Kanis uit N.Holland 
[Wervershoof] 30 stuks voor F 90. Welke naar ik meen ruim hun rente 
hebben opgebracht. Het zal de eerste paar jaar wel niet zo best gaan maar 
gezien toen ik hier 1949 kwam en het nog moest leren, zal naar ik hoop het 
nu ook weer klaar komen. Ik heb toen eerst bij de poelier om gegevens 
gevraagd, deze waren 1945/46 546 1946/47 572 1947/48 429 1948/49 
534. Toen heb ik ook eenden gekocht om op gang te komen. Hopende U 
hiermee van dienst te zijn geweest teken ik hoogachtend K. Elgersma" 

Van het seizoen 1948/49 zijn de vangsten van de Wilde Eend per maand als 
volgt: 

augustus 26 
september 378 
oktober 35 
november 70 
december 20 
januari 5 

Totaal 534 

In 1964 staat de kooi van Elgersma als volgt omschreven. Eigenaar J. 
Kramer te Wirdum, kooiker K. Elgersma Noordermiedweg 23 te Hallum. 'Het 
geheel is in gebruik als vangkooi, in goede staat met een afpalingsrecht van 
1200 meter. Er staan 8 palen. De afpalingsrechten van deze en de kooi van 
A. Talsma lopen in elkaar over.' Het toeval wil dat het midden van beide 
kooien precies 1200 meter van elkaar verwijderd zijn. 

Na het vertrek in 1960 van Herman ten Klooster uit Hallurn verhuurt Auke 
Talsma zijn kooi aan Kerst Elgersma voor F 400,= per jaar. Elgersma moet 
zelf voor voer, korven e.d. zorgen. Deze werkwijze heeft 10 jaar stand 
gehouden tot en met het vangseizoen 1970/71. 

De Leeuwarder Courant 
In de Leeuwarder Courant van 19 augustus 1967 is de gehele pagina van de 
rubriek 'Sneon en Snein' gevuld met teksten over eendenkooien in Friesland. 

13 



De journalist Sytse Jan van der Molen heeft daarvoor o.a. Elgersma 
geïnterviewd. Hier volgt de letterlijke tekst (met in de kop direct al een te 
lange periode aangegeven): 

Elgersma (Hallum) is dûbeld koaiker sûnt 18 jier 
"In protte minsken liket it maai ta, mar se witte net hoefalle tiid der yn sit. 
Men maat yn'e kaai wêze, dan fange jo se. Ik brûk twa kaaijen en ik maat 
der deis in pear kear hinne. Yn augustus, septimber en oktober mei maai 
waer, dat binne myn bêste dagen. Dan komt der gjin minske yn'e kaai; foar 
gjin ji!d en foar gjin goede wurden. Winterdeis komme de toerkosten der ut. 
Mear net. En mei reinich waer is it hielendal neat wurdich. Jo moatte mar 
rekkenje: ik haw der in deihier fan en it moaiste foar my is, nou't ik sûnt 
1959 gjin swier wurk mear dwaen mei, it koaikjen folslein dwaen kin. Ik bin 
der hast noch thuser yn as yn it boerewurk." 
Dit seit de hear K. E/gersma, dy't mei it koaikjen al yn syn njoggentjinde jier 
is. Hy kaem op in !ytse stje!p yn'e Hallumer Mieden to wenjen, dêr't in kaai 
by is en learde it fak fan Piter van der Meer, de soan fan Kei Koaiker (van der 
Meer) fan de Ternaerder kaai. Ek a/d-omke Me/Ie Riemersma, dy't wol fiif 
kaaien hawn hat, hat wolris tsien wike op'e p!eats utfanhûze om E!gersma de 
fine knepen to learen. En hy hiet sa't it liket in goede /earling aan him, hwant 
E!gersma sei: "It earste jier koe ik se sets ek wol krije." 

En it bleau net by dy iene kaai by de pleats, hwant doe't syn buorman, de 
hear A. Tafsma, fan'e pleats ofrekke - in koaiker yn ieren en sinnen! - en dy 
ien socht om syn kaai yn stan to hfJ/den, naem Elgersma dy der by. 
Sadwaende kin men him in "dûbelde koaiker" neame; de iennichste grif, dy't 
mei twa kaaijen fangt yn Fryslan. Yn elke kaaihater sa'n 200 einekuorren yn 
it beamte fan de koaibosk: fan it Giterske type, dat net fan strie mar fan 
tiennen makke is, hwat in aar model hat as de Fryske koer en langer mei kin. 
Yn dy kuorren, mar ek om'e kaai hinne, briede sa'n 300 ta 400 einen. Hja 
hearre by de saneamde stal fan de kaai, dy't wol 1500 einen bes/acht. Dat 
binne de nuete einen, dy't E/gersma syn kaptael neamt en syn winst. 
Binammen de "sitters" (dy't op'e sitwallen tahfllde en nea de fangpipen yn 
kom me) binne ji!d wurdich. Dy "nimme" it wyld mei," /ykas dizze koaiker it 
sa maai omskriuwt. 

Mar ear't it aan it fangen ta is, maat der earst hiel hwat dien wurde. As yn 
begjin juny it brieden oer is, maat der koai-meand wurde (it tuch stiet dan 
manseheech op'e wallen) en moatte de sketten makke wurde. Dy hearre eins 
fan reid to wêzen en dat is ek it moaiste, mar E/gersma bifynt him ek bêst by 
a/d hout en ... hurdboard. 
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Om de twa meter steane peallen by de pipen lans fan 1.80 meter heech en 
meienaar "is dat in fjild" hwat dêr aan sketten aan fêst timmere wurde maat. 
Dan komt der gaes oer de pipen hinne en op 7 ju!y moatte de kaaijen k!ear 
wêze. "Dat liz ik my sets a!tyd op en dan mei der net in minske mear yn," sei 
Elgersma. De ears.te piken bigjinne dan to f!eanen en de koaiker maat aan it 
fuotjen, ienkear deis. "Dat is it lokjen." Yn elke huorde of piip hat er sa'n 20, 
30 lokeinen. Dat is ek wol genoch. It komt der op aan, dat se nuet binne. "Ik 
bimuoi my al!inne mei de nueten. Dy wy!den rêdde har wol. Wurde jo to fûl 
op dy't jo fange, dan wurde de nueten bang en dan is it spul bidoam." 

Mar as alles giet lykas it maat (en dat is by dizze koaiker wol yn oarder), dan 
kinne yn begjin augustus de earste einen fangen wurde. Dat binne binam
men de gewoane wylde einen. Doe't wy op 10 augustus mei Elgersma oer 
syn wurk praetten, hie er de moarns krekt tsien fongen. Der !eine doe ek 
hwat slobben en tsjil!ingen yn'e dobbe, mar s/obeinen komme net yn'e pipen 
en boppedat wol de poelier se ek net mear ha. 

Moars komme de einen ut sé wei. It is dan skimerich, /ykas it skimerjoun is 
as se wer ofsette. Se falie yn'e dobbe del en de wy/den fitte har troch de 
nueten maai forrife!je. As de koaiker oer de sketten hinne foer yn'e. pipen 
struit - hy!titen fierder der yn op - komme net al!inne de nueten der op of, 
mar ek de wylden. Dy binne bi nijd, ek al brûkt Elgersma gjin koaihountsje. 

Troch kykgatsjes kinersjen hoetierit wyldguod yn'e pipen op is. Is 
dat fier genoch, dan komt er foar by de dobbe (mar sûnder dat de 
einen yn de dobbe him sjen kinne!) ynienen foar it /jacht en de wy/de 
einen dy't him net foarby doare, fleane nei it utein ta, dêr't it 
spegelnet /jacht trochfit en sa it idé jowt, dat dêr de frijheit wachtet. 
Mar yn pleats dêrfan komme de fûgels tolanne yn it fangbakje, de 
glûpe of knippe en dan is har lot bislist. Soms stjerre der mar in 
stikmennich, soms mear. Elgersma syn rekord op ien dei hat 172 
einen west, mar dat is ek in greate, greate utsûndering. 

Gerard Mast, 2007 

Bronvermelding: 
Onno Sinke, Loyaliteit in Verdrukking, uitg. Boom Amsterdam, 2012. 
Gerard Mast, De eendenkooi bij de hel te Hallum, Directie Regionale Zaken, 
Min. van Landbouw, etc, Den Haag, 2007. 
Auke Kingma, Drie Eeuwen Burdaard, Waddinxveen, 2007. 
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Foto reisje van bejaarde Burdaarders in 1950 

Een kadoetje in deze Furde: een prachtige foto uit 1950 met daarop allemaal 
'bejaarde' Burdaarders. Op de foto, die hierna is opgenomen, hebben de 
mensen een nummer gekregen. Het nummer correspondeert dan met de lijst 
met namen. 

1 Auke Jansma 16 Jet(ske) Aalbers (Thomas Jetske) 
2 Uilke de Vries 17 Gerlof Botma 
3 Evert van der Werk 18 Klaas Hoitsma 
4 Jelte Hoekstra 19 Halbe Halbesma 
5 Kees Tadema 20 Jantje Poortman-van der Ploeg 
6 Murk Kingma 21 Harmen Poortman 
7 Siebe de Boer 22 Anna Verbeek 
8 Edzer Struiksma 23 Willem Timmermans 
9 Sytse Kroodsma 24 Meindert de Boer 

10 Ype Viersen 25 Aant A. Kingma 
11 Maaike Kroodsma-Akkerman 26 Harmen Wondaal 
12 Hotze de Jong 27 Grietje Kuipers-van Dijk 
13 ?? 28 Jitske van der Werk-Hoekstra 
14 Wieger Th. Jellema 29 Aafke Hoekstra-Swart 
15 Dirk Tamminga 
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30 Gooitzen de Vries (directeur 56 Aaltje Jansma-de Jong 
Concordia) 57 Wybren Jansma 

31 ?? 58 ?? 
32 Aebele van der Woude 59 Rinske Ernst-Botstra 
33 ?? 60 Janke Tamminga-Bijlstra 
34 Arnoldus Ernst 61 Rinske Jansma-Noordenbos 
34 ?? 62 Aaltje de Vries-Veenstra 
35 Rinze van der Wal 63 Pietje Offringa 
36 Jacob Bosma 64 Baukje van der Woude-
37 zuster Middelkamp Sinnema 
38 mevrouw Elgersma 65 Sytske de Jong 
39 mevrouw Johanna Snoek- 66 Jeltje de Vries 
Westra 67 Trijntje Buwalda-de Vries 
40 Folkert Snoek 68 Jacob B. Kalma 
41 ?? 69 dokter H. Simanides 
42 Bouwen (Bauke) Boonstra 70 Durk Sj. Offringa 
43 Marten Piekstra 71 Jan Douwes 
44 Rigtje Pekstra-Verhaag 72 Wiebe Cuperus 
45 ?? 73 Eelke Buwalda (Jislum) 
46 ?? 74 Willem Terpstra 
47 Hendrikje Bosma-Boersma 
48 Jacob Bosma 
49 Minke van der Meulen 
50 Antje van der Velde 
51 Catr. van der Wey 
52 Nynke Visser 
53 Anne C. Plantinga 
54 Aukje Sikma-van der Velde 
55 Haringje (Haike) Boonstra-van 

Oosten 
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Ut de a/de doaze ... 

Foto's Furde 22, met dank aan Wieger Jellema. 

Foto 1 Hylkje Boersma van der Heide, op het dorp Pieters Hiekje, getrouwd 
met melkvaarder Pieter Boersma. Zijn schouw, op enkele foto's te zien, had 
ligplaats bij de brug. Ze woonden op de Nijboubourren, zoals dat toen werd 
genoemd, nu is het Hellingpad nr 18. De foto is genomen op de Jislumerdijk, 
met op de achtergrond de "trochreeddeurren". 
Foto 2 Hotse Aukes de Jong. Hotse was kleinvee koopman, vooral varkens. 
Met zijn vrouw Aaltje hadden ze ook een winkel in boerenbenodigdheden, 
zoals touw, klompen, laarzen enz. Ze woonden Kerkbuurt 2 (toen 
Tsjerkebourren). Het gezin is in 1956 vertrokken naar Enschede, oudste zoon 
Auke is geëmigreerd naar Canada en woont daar nog, vlak bij de stad 
London Ontario. 
Foto 3 Links Eeltje Cornelis Kingma, getrouwd met Ynskje Meindertsma, ze 
woonden Hoofdweg 32. Eeltje had de blauwververij overgenomen van zijn 
vader, maar kon niet tegen de chemische dampen en ging in de manufactu
renhandeL Rechts Klaas Petrus Woudsma, Klaas en Meintsje Damsma, 
woonden in een arbeiderswoning van en tegenover Bourboomstate, nu 
Hoofdweg 53oud. Klaas was arbeider bij boer Keestra. Een aantal van de 
kinderen zijn geëmigreerd naar Canada. 
Foto 4 Links Johannes Alberts Talsma en rechts schoonzoon Piet Kuipers. Piet 
Lammerts Kuipers woonde lange tijd Eewal 23, met zijn vrouw Renske, 
dochter van Johannes. Fotolocatie naast woning Hoofdweg 70. 
Foto 5 Links Tetje Talsma-Idsenga, vrouw van Gerardus Alberts Talsma, 
Bakkersteeg 2b. Rechts Grietje Kuipers-van Dijk, vrouw van Lammert 
Nannes Kuipers. Locatie Bakkersteeg/Hoofdweg. 
Foto 6 Aaltje Poortinga-Akkerman, Wanswerterdijk 4, vrouw van Pieter R 
Poortinga. Later getrouwd met Eelze Tabak. Lokatie voor haar huis. 
Foto 7 Links Bouwen Boonstra, melkventer. 's Morgens twee rondjes, een 
met melk en daarna met supenbrij (karnemelkse pap), in het dorp heette hij 
du Bouke brijkarre. Rechts staat Maria Louwsma-Weyer, getrouwd met 
Sybren Dirks Louwsma. Locatie voor haar huis Eewal 13. 
Foto 8 Pieter E. Boersma, getrouwd met Hylkje, foto 1. 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

vacature 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Internet website 
www .aldburdaard. nl 

Donatie 

- Voorzitter 
(0182) 613 603 
auke.kingma1@gmail.com 

- Secretaris 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 
joukedejong @chello. n I 

Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezen
I ding van de Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van 
' onze Stichting. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opge

ven bij één der bovenvermelde bestuursleden. De donatie 
bedraagt € 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Vierëntwintigste uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
april 2013 

Wij zijn heel blij met de reacties op de in de 
vorige foto geplaatste foto van het reisje van 
bejaarde Burdaarders in 1950. In de volgende 
Furde komen wij hier uitgebreid op terug. 
Reacties zijn nog steeds welkom. 

In deze Furde gaan we met behulp van brief
wisselingen 'Van Indië naar Indonesië'. 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Voor de goede orde, het boek 'Drie eeuwen 
Burdaard' is nog steeds verkrijgbaar. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Van Indië naar Indonesie 

Heeft de titel iets te maken met Burdaard? Zo ver weg? En allang 
vergeten? Het is alleen nog bekend van horen zeggen, zo snel gaat de 
tijd. Toch zijn er velen die zich die periode ook in Burdaard nog weten 
te herinneren. Nederland dacht toen dat ze de bevolking van Nedèr
lands Indië moesten beschermen, kon dat? Zo'n klein landje in zo'n 
uitgestrekt gebied. De meerderheid (?) riep ja, dus er werd toen een 
heel leger verzameld. Vlak na de oorlog was van een geoefend leger in 
ons land nog geen sprake. Landelijk is over de Indië-kwestie veel 
gesproken en geschreven. Maar hoe lag dat in Burdaard? 

De bewaarzucht van mijn familie heeft me geholpen om toch iets te 
laten weten van wat Burdaard met de kwestie van doen had. Ik heb 
een dossier met brieven, dat is ontstaan doordat mijn broer Aant 
secretaris was van de Gereformeerde Jongelings Vereniging, kortweg 
de JV. De JV was een discussieclub van de gereformeerde oudere 
jeugd. De club beoefende het bestuderen en bespreken van religie, 
politiek, maatschappij, enz. Dit jeugdwerk werd gestimuleerd door de 
kerkenraad, die er ook enigszins op toezag. 
Toen de eerste jongens uit Burdaard en omgeving werden uitgezonden 
naar Indië werd door de leden van de JV besloten om contact met hen 
te onderhouden middels briefwisseling. De leden van de JV werden 
verzocht om brieven te schrijven naar de jongens overzee en de uitge
zonden jongens werd gevraagd terug te schrijven. 
De uitgaande brieven waren meest handgeschreven en werden uitge
typt door Aant als secretaris van de correspondentiecommissie en 
werden door hem gestencild. Via het postkantoor van Joehum Visser 
gingen ze per bootmail naar de individuele adressen, verspreid over de 
hele archipel. 
Het aantal militairen destijds in Indië, dat uit Burdaard en de directe 
omgeving kwam, waarvan velen lid van de Gereformeerde JV waren, 
bedroeg eenentwintig, met Gabe de Vries en Hospes erbij drieëntwintig 
man. Misschien waren er meer, maar dat blijkt niet uit dit dossier. Er 
waren ook nog twee meisjes, die op vrijwillige basis als verpleegster in 
Indië werkten. Van de jongens zijn er acht geweest die hebben terug
geschreven. 
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Deze brieven zijn tijdens vergaderingen voorgelezen en opgeslagen in 
het correspondentiearchief dat door mijn broer werd beheerd. Hij heeft 
dat bewaard en ik kan hieruit nu verslag doen. Overigens zijn niet alle 
brieven bewaarcj gebleven, blijkt uit Aant zijn registratie. 

De lijst van de jongens overzee 
Dit is de lijst van de jongens die naar Indië werden gestuurd volgens de 
correspondentielijst van mijn broer Aant. 
Aan de namen heb ik de vaders naam zoveel mogelijk toegevoegd voor 
de herkenbaarheid. 
1 Petrus Klases Woudsma, 
2 sold. Jacob Aiderts van der Werk, 
3 sold. Haring Riewald, 
4 sold. Willem Hendriks Kingma, 
5 korp. Aebele Rienks van der Woude, 
6* sold. 1 e klas Meindert Pieters Tadema, 
7 serg. Maj. Jacob Klases Woudsma, 
8 sold. 1 e klas Lieuwe Lieuwes Verhaag, 
9 sold. Jense Leistra, 
10* sold. 1 e klas Bauke Lippes van der Laan, 
11 sold. Klaas Thijses Bolhuis, 
12* sold. Eeltje Hanses Terpstra, 
13 sold. 1 e klas Jacob van der Vies, 
14 korp. J. van der Vies, 
15 sold 1 e klas Dirk Sybrens Louwsma, 
16 Wachtmeester Klaas de Jong, 
17* serg. Albert Haayes Talsma, 
18 2e luit. Rinse Harmens Leistra, 
19 korp. Cor van der Werk, broer van Haring Riewald, 
20* sold. Kees Pieters Tadema, 
21 sold. Andries Klases Woudsma. 

Gabe Baukes de Vries was geen lid van de Gereformeerde JV, hij was 
Nederlands Hervormd. Hij schrijft in feite aan zijn buurjongen Aant, 
maar geeft duidelijk te kennen dat anderen zijn brief best mogen lezen. 
De twee dames, die als verpleegsters naar Indië zijn gegaan, zijn Jikke 
Lippes van der Laan en Pietje Freerks Leystra. 
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De jongens, die in de lijst een sterretje hebben gekregen, hebben de 
brieven geschreven die nu nog in het dossier zitten. 

Over de uitgaande brieven 
De brieven geven geen goed beeld van de doorsnee jongeling. Het gaat 
meer over de alledaagse dingen binnen hun gezichtsveld. Hoe gaat het? 
Hier is alles goed. Het weer was een dankbaar onderwerp. Er werd veel 
geschreven over de JV, niet diepgaand over betekenis en invloed, maar 
ben je er geweest en wanneer; over de bondsdagen, wel of niet samen 
met de MV (meisjesvereniging); over de onderwerpen van de vergade
ringen soms. Niet inhoudelijk over wat er werd besproken. Een aantal 
keren werd de politieke situatie aangesneden. 
Ele Willems Spijksma meldt in februari 1948 twee behandelde onder
werpen. Over artikel 30 en "Monarchie of Republiek" en dat fietsbanden 
en porselein van de bon gaan. 
Ook in februari 1948 meldt Jacob Lippes van der Laan dat het onder
werp "De verhouding Friesland-Ned~rland" een goede bespreking 
oplevert, maar het punt van de gezamenlijke jaarvergadering met de 
MV geeft wat meer sensatie. 
In maart 1948 geeft Cornelis Eeltjes Kingma een zeer gedetailleerd 
verslag van de 85e jaarvergadering van de JV. Deze vergadering, 
samen met de MV, is voorgezeten door Romke Tadema. Hij schrijft ook 
dat het volgens de krant aardig rustig is in Indië. Maar soms zijn er ook 
berichten als volgt: "De Regering maakt tot haar diepe leedwezen 
bekend dat die en die soldaten gesneuveld zijn. Zoiets kun je je hier 
eigenlijk niet indenken, als je dan hoort van een finale wapenstilstand. 
En zo langzamerhand worden hier meer jongens weggehaald om in 
dienst te gaan". 
In april 1948 schrijft ds. Van der Spek. Hij meldt o.a. dat de eerste van 
de Indiëgangers, Hospes (komt niet voor in het lijstje militairen van 
Aant) vandaag de 24e april 1948 weer terugkomt met de Sloterdijk. 
Daarna volgen 7 december-Divisie jongens zoals Petrus en Jacob van 
der Werk. 
In mei schrijft Lammert Pieters Kuipers dat de JV het onderwerp 
besproken had of fietsen op zondag wel passend was; met de nodige 
verdeeldheid werd besloten dat ieder voor zich zelf maar moest 
uitmaken of het wel of niet kon. 
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In juni 1948 schrijft Anne Pieters de Jong uit Wanswert dat hij niet 
zonder trui en jas warm kon blijven op de maaimachine. Verder is hij 
niet hoopvol dat de geest van eenheid van vlak na de bevrijding door 
de Canadezen, echt doorzet. Onenigheid in de kerken, de verdeeldheid 
onder de christelijk politieke partijen, de landen onderling, Europa lijkt 
voor de toekomst weer een slagveld te worden. 

Op 21 augustus 1948 schrijft meester Van der Kouwe vanuit zijn 
vakantieoord, te weten Smidshuis (!). Hij waarschuwt voor zedelijke 
gevaren: "Nu er jongens terugkomen hoor je daarvan. Is er iets dat 
meer geestdodend is dan ledigheid. Als de ledige tijd moet worden 
opgevuld met cabaretgezelschappen van minderwaardig gehalte, dan 
acht ik dat zeer bedenkelijk. Al is het jaren geleden dat ik zelf soldaat 
was, toch weet ik nog heel goed welke gevaren er op dit gebied zijn. Er 
stonden, als de soldaten de poort van de kazerne uit kwamen om de 
stad in te gaan, meisjes om ze op te wachten". 

Wietse tieuwes Kingma schrijft dat er een aantal jongeren trouwt en 
naar Amerika gaat. Twee zussen en een broer van hem zijn er ook al, 
en ook Wiebe de Vries en Jouke Zuidema. 

Van der Kouwe schrijft nogmaals in januari 1949. De Veiligheidsraad 
had vergaderd en volgens hem was de Raad weinig gunstig gezind over 
Nederland, hoewel ze onder de indruk was van de prestaties van de 
militairen. De tegenstanders waren zelfs onder de indruk. Het ging 
duidelijk niet om de macht maar om de inlanders te beschermen tegen 
kwaadwilligen en als er rust en orde is, dan pas kan er welvaart komen. 
"Dat heeft onze regering, zij het dan twee jaren te laat, eindelijk toch 
ingezien". 
Mijn broer Aant schrijft als bladvulling bij deze brief: "Een Constellation 
van de KLM is neergestort bij Bombay, 42 passagiers gedood, 
waaronder 13 Amerikaanse journalisten, die speciaal naar Indië kwa
men om verslag te doen van de Nederlandse situatie daar. 
Morgen een besloten kamervergadering. Zou er klaarheid komen voor 
jullie? Zou de onzekerheid voor jullie en ons nu eens worden opgehel
derd? 
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In het Fries Dagblad wordt gezegd dat de regering van Indonesie de 
republiek steunt met wapens enz. en als er dan iemand sneuvelt dan 
wordt er gezegd dat hij het hoogste offer brengt voor het vaderland. 
Aan de ene kant wordt er tegen de Republiek gevochten, aan de andere 
kant wordt ze geholpen." 
Na de actie zou er verandering komen en er is verandering gekomen, 
maar volgens Aant de verkeerde kant op. 

Van der Kouwe schrijf in juli 1949 over de tocht van de ouden van 
dagen naar Paterswolde, met een bus en een hele rij luxe auto's. Acht 
uur thuis gepland, pech onderweg, en toen moest er ook nog een borrel 
worden gedronken van een onbekende gever en werd het half elf thuis. 
Over de politieke situatie: "Het is nu wel duidelijk dat de republikeinse 
leiders niets te zeggen hebben over hun z.g. volgelingen. Zodra onze 
troepen teruggetrokken zijn, begint het onderlinge moorden en plun
deren op grote schaal. Amerikaanse journalisten, die Indië bezoeken 
vallen de Amerikaanse en Australische regering aan over het onrecht. 
wat Nederland wordt aangedaan. In de Veiligheidsraad en in de VN 
hebben beide landen toegelaten dat andere landen de waarheid ver
draaiden". 
Aant meldt in zijn briefvulling dat de animo om naar Indië te worden 
gestuurd niet hoog is. "De lichting vanuit Steenwijk dook met 
tweehonderd man onder, zeven zijn er opgespoord. Is het eigenlijk niet 
een blaam voor onze regering dat het zo gaat, dat ze het zover hebben 
laten komen, dat onze jongens zich tegen hun eigen regering verzetten, 
omdat die teveel van hen eist". 
Johannes Hendriks de Boer schrijft op 30 oktober: "Het blijkt nog lang . 
niet rustig te zijn in Indië". "Het Parool schrijft dat er nu overeen
stemming is bereikt, waarom dan toch meer soldaten naar Indonesië te 
laten vertrekken? De regering spant het paard achter de wagen." 

Over de binnenkomende brieven 
De binnenkomende brieven werden altijd voorgelezen op de JV en de 
MV. Op de volgende bladzijde een kopie van de goedkope militaire 
I uchtpostbladen. 
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Er ontbreken nogal wat brieven en ook lang niet iedereen schreef 
vanuit Indië, om niet te zeggen dat minder dan de helft een of meer 
keren schreef. 

Een kort verslag van de meeste brieven volgt hierna. Om te beginnen 
met de brieven van: 

Albert Haayes Talsma, hij was sergeant en gedetacheerd in het 
hospitaal van Medan, aan de oostkust van Sumatra, tegenover 
Singapore. Daar heeft hij bijna drie jaar gewerkt. Het hospitaal was 
geschikt voor vijfhonderd patiënten. De bevolking van Medan was toen 
voor ongeveer de helft chinees. Een redelijk moderne stad in die tijd. In 
Alberts ogen zeer duur, een paar schoenen 40 gulden, een gloeilamp 9 
gulden. 
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De dominee, het militair tehuis, de dagsluiting, eenmaal preek op 
zondag zijn vaak de onderwerpen in zijn brieven. De stad bood weinig 
afleiding. 
In het hospitaal was het niet druk. Na de militaire actie eind 1948 
waren er tien gewonden. Toen nam ook het aantal gesneuvelden toe. 
Op 23 januari 1949 schrijft hij dat door afnemende drukte enkele zalen 
zijn gesloten. 
Het blijft saai en Albert wil wel weer naar huis, hij hoopt dit jaar nog. 
Volgens zijn brief van 13 maart neemt het geweld toe. De eerste maart 
hadden we vier begrafenissen, jongens van buitenposten. De vierde 
maart met de dokter mee, naar het fusilleren van vier Japanners. Geen 
vrolijke week. Deze week geen gesneuvelden maar wel zes gewonden. 
Ook in maart sneuvelde er een veldprediker aan de westkust, bij 
Sabang. Veel jongens staan met gevaar voor eigen leven dagelijks op 
wacht. In februari zijn hier drie planters vermoord en de tabaksschuren 
plat gebrand. 
Het lijkt een verkochte zaak denkt Albert. "Ik geloof dat we dit jaar nog 
naar huis kunnen" , 
De eerste mei 1949 meldt Albert dat er gister op Koninginnedag geen 
parade is gehouden, omdat er geen garnizoen is, 's morgens was er in 
de stad een aubade van 7000 kinderen voor Walis Negara en de Com
missaris van de Kroon. 
In augustus stelt hij dat het in Medan in de anderhalf jaar altijd rustig is 
geweest, geen aanval. Hij zou ook niet weten wat hij met zijn revolver 
met zes patronen aan zou moeten. Zal de Ronde Tafel Conferentie (de 
RTC) een oplossing bieden en wat dan? 
Hoe wordt er in Birdaard over gesproken? Niemand schrijft over het 
voor of tegen. Durft niemand zijn mening te geven? Er zijn wel debat
ten in de Kamer, maar wat is de mening van de gewone man? Schrijf 
gewoon eens je eigen mening. 
We hopen op een snelle oplossing, . want we willen graag naar huis. 
Volgens Albert zijn we met het herstel van de Republiek (Indonesië) 
een verkeerde weg opgegaan, en bouwen we daar nog steeds op voort. 
Albert schrijft niet hoe het dan wel moet. 
Of iemand heeft gereageerd op Albert zijn schrijven, weet ik niet. 
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Het volgende schrijven van Albert is gescand en hierna onverkort 
opgenomen. Hij geeft daarmee een goed overzicht van de situatie op 
dat moment. 

Meindert Pieters Tadema, schrijft op 9 maart 1948 dat hij een brief 
kreeg met het verslag van de discussie over het onderwerp "verhouding 
Friesland-Nederland", dat is besproken op de jaarvergadering van de 
JV. Naar zijn mening had het beter kunnen gaan over de verhouding 
Nederland-Indië. "Allicht zullen er meer van jullie hier naar toe komen 
en dan weten ze misschien nog iets van dit land. In dienst wordt toch 
niet gevraagd naar de verhouding tussen Fries en Hollander. Ze moeten 
in de strijd samenwerken en dat doen ze ook." 
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Kees Pieters Tadema, broer van Meindert, is sinds oktober 1948 ook 
in Indië. Hij zit achthonderd meter boven zee, op de berg Slamat op 
midden Java. Het is daar koud, 's nachts zijn er drie dekens nodig. En 
het is er erg stil. Ze hebben met drieëntwintig man een gezellig huisje. 
Twee maanden later is hij verhuisd richting Semarang, honderd kilo
meter ten westen daarvan. "Het is hier nog aardig rustig, behalve 
gisteravond. Er moest een hinderlaag gelegd worden, van gisteravond 9 
uur tot vanmorgen 5 uur, maar gelukkig ook nog een vangst gehad. 
Vanavond weer op wacht tot morgenvroeg 9 uur. Maandag groot feest 
in Poerwokerto, Sinterklaas. Het blijft wel veel patrouille lopen, maar 
dat hoort erbij. De peloppers moeten wel weten dat we er nog zijn. Ze 
komen nu wat meer uit de bergen zetten, want ze krijgen honger, het 
spaart ons lopen en klimmen. Maandag was er een auto op een mijn 
gereden, vier licht gewonden". 
Een verwijt van de meisjesvereniging dat de jongens beter moesten 
schrijven en niet op een manier van de meisjes stil houden, beantwoord 
Kees als volgt: "er zijn jongens die hebben absoluut geen tijd hebben 
om te schrijven en die kunnen alles niet schrijven. Maar ja er zijn 
mensen die alles willen weten van wat wij hier beleven, en jongens 
jullie weten zelf wel, dat kunnen we niet doen. Kees moest een week 
naar een buitenpost, helaas miste hij daardoor een inleiding op hun JV 

van een majoor, die zou gaan over het onderwerp 'de verhouding 
tussen een jongen en een meisje', jammer! 
Intussen is het augustus 1949 en is er een "Staakt het Vuren" inge
steld, zelfs samen met de peloppers op de foto. Kort geleden schoten 
we nog op elkaar. 
Kees heeft de meeste brieven geschreven. De brieven gaan meer over 
Birdaard, de JV en de MV, de veldpredikers, de bondsdagen en de inlei
ders op de verenigingen dan over Indië. Heimwee? Hij refereert aan 
alle nieuwe leden en gaande leden. Tot zover Kees Tadema met het 
record van vijftien brieven. 

Eeltje Hans' Terpstra is vijf maanden geleden uit Nederland vertrok
ken met de "Volendam", nu april 1948. Hij kwam terecht op Zuid 
Celebes, in een kampong, zesenzestig kilometer van Makassar. Met 
veertien man zitten ze op een vaste wachtpost. Het is een bergwereld, 
dichte bossen, mooie omgeving, maar eenzaam. 
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Eeltje heeft gewoond onder Jislum bij het poldergemaal en is wel een
zaamheid gewend. Met een klein ploegje in de rimboe is als kamperen. 
Alles zelf doen. Koken, kleren wassen, sokken stoppen, enz. Tot nog 
toe is het er ru?tig, er is in die streek nog nooit iets te doen geweest. 
Ze moeten drie keer per week een wacht van vierentwintig uur opknap
pen bij kazernes, kampen, gevangenissen en enkele gebouwen, zoals 
banken. Erg vervelend, maar in de stad is het nog wel leuk, veel aflei
ding met de stadsdrukte om je heen. 

Ruim een half jaar zit Eeltje op Sumatra. "Een rimboeland. De tijd moet 
hier toch om, je moet je aanpassen en de zaak niet te donker inzien. 
Maar je hebt altijd wel eens een ogenblik dat je denkt was ik maar weer 
thuis. In de polder was er ook niet veel drukte, net als hier. De 
toestand op Sumatra is op het ogenblik wel rustig. Op patrouille wordt 
er nog wel eens een verdwaalde "plopper" in de kuif gepikt. Er is nog 
niet geknokt, nog geen pech gehad. Het is wel spannend en je moet 
wel steeds op je hoede zijn". Een paar weken later is Eeltje weer 
verhuisd, naar een plek ten zuiden van Padang. Ook daar is het rustig. 
In maart 1949 zit hij weer op een andere plek aan de westkust van 
Sumatra. "Er is wel verandering gekomen, wat actie betreft, momenteel 
hebben we een veel groter gebied waar we de plopperjacht kunnen 
uitoefenen, maar er valt niet veel te vangen. De toestand met de 
politiek van de hoge heren gaat mijn petje te boven. We leven nu op 
een buitenpost, 35 km van Padang. We moeten hier veel patrouille 
lopen, soms 24 uur lang en dan ben je bekaf als je in het bivak terug 
komt. Niet getreurd, we houden de moed erin, de grammofoon op tafel 
en de zoveelste keer een plaatje draaien en een sigaretje roken. Wie 
doet je wat. Je raakt er aan gewend maar ik zal blij zijn als we straks 
naar huis kunnen. Eind dit jaar zijn we 15 maanden hier." 
En 6 april 1949 is het eindelijk zover, Eeltje gaat met een Engels schip 
terug, de "Dunbalk Bay", waarmee ze vermoedelijk eind april in Neder
land aankwamen. 
"Veel dank voor de vele moeite met schrijven en verzenden van de 
brieven. Hoop op een spoedig weerzien in het Heitelàn". 

Bauke van der Laan zit na Batavia in januari 1948, bij Pasai Besang, 
25 .km ten noorden van Padang, aan de weg naar Fort Cock, bij een 
verkeersbrug en spoorbrug. 
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"Geregeld patrouille lopen, 24 uur achter elkaar, dat is dan een hele 
dag bergbeklimmen. Soms moet je je aan boomwortels bij de rotsen 
optrekken of laten zakken. Soms door kali's, tot je borst door het 
water. Door sawah's met 10 cm water en over glibberige dijkjes. Er is 
een mooie natuur, o.a. azalea's en orchideeën. 
Vannacht wat kampongs doorzocht en ongeveer 100 onbetrouwbare 
opgepakt." 
Een paar weken later zit Bauke bij Makassar. "We passen hier op 
Jappen en extremisten in een gevangenkamp. De laatste groep heeft 
zich verleden week over gegeven, skorum, helemaal ziek en smerig." 
Bauke geniet hier van de natuur en ook wel van de mensen, hij mag ze 
wel met hun kleurige sarongs. Hij is blij dat hij hier gekomen is en ziet 
meer dan een hoop mensen. 
Oktober 1948 zit Bauke nog bij Padang. "De wachten zijn inspannend 
en vooral de nachtpatrouilles zijn moeilijk. Vanmorgen op patrouille 
geweest en veel apen gezien. Dat we een dikke naar beneden hebben 
geschoten heb ik maar niet aan de MV verteld. Onder ons gezegd en 
gezwegen, wij zijn het sterke geslacht, maar je kunt toch wel eens echt 
bang zijn hoor. Iedereen heeft zoiets wel eens meegemaakt denk ik op 
één of andere manier, soms maar heel even. Hier is het net eender. Je 
staat op post midden in de nacht, je hoort geluiden om je heen, je ziet 
alles bewegen. Je denkt dat het ploppers zijn en wordt bang. Soms is 
het direct over als je het wapen schietklaar maakt en het in aanslag 
houdt, maar het is toch zo inspannend dat het telkens terugkomt. 
Iedereen beleeft dat verschillend, maar eerlijk jongens wat is het voor 
mij, voor ons gelovigen, dan heerlijk te kunnen denken dat zonder 
Gods wil geen haar van je hoofd krenkt. Dat woord heeft me vaak 
geholpen en het leek alsof ik overal toe in staat was. Nee het geloof is 
geen loos gedoe". 
In Batavia heeft Bauke een keer Andries en Kees ontmoet en ook sprak 
hij even met Haring. Met alle drie was het pico bello in orde. Ook Eeltje 
Terpstra heeft hij een paar keer gesproken. Die zit op 5 km op een 
neven post. 
In januari 1949 schrijft hij: "Ik heb persoonlijk mogen deelnemen aan 
het vervullen van onze plicht tegenover Indië. Gelukkig! Dat gelukkig 
klinkt jullie misschien raar in de oren, dat doet 't mij ook wel eens. We 
weten allemaal wel dat met het vervullen van onze plicht methoden 
gebruikt worden, die ieder normaal mens verafschuwt. 
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En daar zou ik dan ook geen "gelukkig" van kunnen zeggen. Van die 
methoden: oorlog zou ik dan heel wat kunnen vertellen ook al zat ik op 
een weinig genoemd plekje op Sumatra's westkust. We hebben gevoch
ten en oorlog met z'n wel (helaas een onduidelijke zin, Auke), maar 
hoofdzakelijk wel meegemaakt. Er waren bange mensen, mensen die 
graag hadden gewild dat ze op dat moment sterven zouden. Er waren 
gemene wezens die tegen de erg onterendste dingen niet opzagen. Er 
waren gewone mensen die in alles berustten en er waren moedige 
mensen die alles aandurfden. Er waren dode mensen .... 
Met het begin van de Aktie, toen we oprukten met honderden, met 
auto's, tanks en moderne wapens, toen hadden we geen last van de 
TNI, alleen veel wegversperringen. Later toen we op posten met een 
klein ploegje lagen werd het minder. We gaan op patrouille op een 
sawah met voor een bergkam. Een paar schoten, we horen fluitjes. 
Alles tegen de grond en vuur terug geven, niet weinig. De ene helft 
schieten, de andere helft lopen, de eersten weer lopen, de anderen 
weer schieten. Als we bij de tot (?) zijn niets meer te zien. Elke dag 
weer, twee keer bleef er een van de jongens liggen, gesneuveld. Een 
keer eentje gewond. We hebben ploppers gevangen, we hebben er ook 
doen sneuvelen. 
We zijn vermoeid geraakt en afgelost om naar rustiger gebied te gaan. 
Daar zijn we nu, en ik heb gelukkig meegedaan. Ik heb daadwerkelijk 
de Inlandse bevolking eten en vrijheid gebracht." 
Juli 1949. Bauke ergert zich aan de houding van de mensen die zo 
nodig met vakantie moeten, dus geen JV. Het korfballen boven JV 
stellen, enz. "Weten jullie dat iedereen zich hier geestelijk traint, van 
welke kerk of geen kerk hij ook is. Waar ook, altijd wordt er hier over 
onderwerpen gepraat, geloof, politiek, kinderbeperking, zo leren we 
veel en kunnen meepraten als we weer in Holland zijn. 
Oktober 1949. Bauke heeft het wel gehad met de politiek, laat de RTC 
(Ronde Tafel Conferentie van 23 augustus 1949 tot 2 november 1949) 
maar beslissen. "Hoe eerder ik naar huis kan hoe beter. Zo denken veel 
jongens er hier over. Maar toch vind ik het niet goed. We zitten nu in 
een vissersplaats op ca. 70 km ten noorden van Padang aan de 
Westkust. We hebben het plaatsje zelf gezuiverd en bevrijd van de TNI. 
Na tien maanden zichtbare verbetering, de mensen lopen nu fatsoenlijk 
gekleed, hebben goed te eten en medicijnen van het Rode Kruis voor 
de vele ziekten". 
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Vertrouwen in de toekomstige leiding heeft hij helemaal niet. 
De RTC is geweest en er zijn besluiten genomen. De jongens concen
treren zich nu in grotere eenheden. Ze hebben gesprekstof genoeg om 
te discussiëren, hun gemeenschap is zeer verscheiden met veel 
verschillende meningen. Het sexuele vraagstuk staat hoog op de agen
da, hier nog meer dan in Holland. We kunnen er hier openlijker over 
praten. 
Maart 1950. "We liggen nu in een kamp, 15 km achter Buitenzorg, bij 
het begin van de Poentjak pas, van waaruit we direct naar de boot 
gaan. Eind maart of begin april." 

Gabe de Vries schrijft juni 1948: we zijn hier in Semarang 19 maart 
aangekomen. De grote steden hier maken een Europese indruk. Gabe 
was en is nog steeds in opleiding voor radiotelegrafist. September zit 
Gabe op het vliegveld, verbinding houden met vliegtuigen en de staf. 
Vier maanden later zit hij in Poerwokarto op een radiowagen, contact 
onderhouden met jachtvliegtuigen. Tijdens de Actie (19-12-48 tot 5-1-
49) was hij ingedeeld met bijna uitsluitend Ambonezen en zijn ze opge
rukt naar Magelang. Waar het nodig was werd de hulp ingeroepen van 
vliegtuigen om iets van de vijand in de poeier te gooien. Met de 
radiowagen doe ze mee met zuiveringsacties waar vliegtuigen aan te 
pas moeten komen. Zo komen ze in een groot gebied en maken veel 
mee. "De infanterie heeft het hier zwaar, wij blijven op de wagen zit
ten en hoeven dus niet te lopen. Het is hier berg op berg af, door kali's 
en de koperen ploert boven je hoofd. Het valt werkelijk niet mee voor 
die jongens op een buitenpost, en niet de geringste ontspanning. Wij 
hebben wel een afwisselend leven met de radiowagen. Het is hier nog 
lang niet rustig, vannacht twee uren schieten hier bij de stad". 
Juni 1949, Gabe is nu ongeveer vijftien maanden van huis, tot eind 
1950??. Ze hebben te weinig telegrafisten. Veel KNIL militairen, 
ongeveer twintig gaan demobiliseren en er is geen nieuwe instroom. In 
dé- stad is het wel rustig, maar in de omgeving is het uitkijken. Er zijn 
pas weer vier jongens vermoord. 
"Volgende week hebben we een "cease-fire", ik stel me er niet veel van 
voor, want die bendes gaan gewoon door. 
Ik beschouw het hier als afgelopen, maar ze proberen het nog wat te 
rekken. 
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Dit jaar krijgen ze zelfbestuur, dus dan bieden wij onze diensten aan de 
TNI aan Qm ze bij te staan. Het is wel wat al te komisch, ik ben niet 
pessimistisch maar ook niet optimistisch". 

October 1949. Gabe kwam in de gelegenheid om in Solo te kijken, 
voordat het overgedragen werd. "Dit zal wel niet lang meer duren, nog 
een of twee maanden denk, de buitenposten zij al ontruimd. Het is hier 
zeer rustig en hier wordt niet meer geschoten. De discipline bij de TNI 
valt dus niet tegen. Nederlandse militairen mogen ongewapend vrij in 
de stad Solo lopen. De bevolking is zeer vijandig tegenover ons., we 
zijn gewoon lucht" Voor Gabe geen nieuws, "want de Javaan moet niks 
van de Hollander hebben. Misschien is het in de buitengewesten wat 
anders. 
Er wordt veel spul weggehaald en naar Semarang gebracht, ons laatste 
bolwerk op Midden Java. De demobilisatie gaat vlug. Veel groeten en 
tot ziens". 

Overzicht van de belangrijkste politieke gebeurtenissen die de 
belevenissen van de militairen hebben beïnvloed: ' 
Het uitroepen van de Republiek Indonesie door Soekarno op 17 
augustus 1945. 
1e Politionele Aktie van 21 juli 1947 tot 5 augustus 1947. 
2e Politionele Aktie van 19 december 1948 tot 5 januari 1949. 
Ronde Tafel Conferentie van 23 augustus 1949 tot 2 januari 1950. 
Souvereiniteits overdracht 27 december 1949. 

Brief van Minne de Jong naar de militairen in Indië. 
De volgende tekst is een kopie van een brief van Minne Pieters de Jong. 
Minne woonde in Wanswerd, hij was een boerenzoon en werkte toen op 
de boerderij van zijn ouders. Minne kon erg goed schrijven. Hij heeft 
deze brief geschreven in mei 1949 voor de militairen in Indië. Hij was 
zeer onder de indruk van de bijeenkomst bij de overdracht van de 
oorlogsgedenksteen op de viersprong, waar de steen aanvankelijk werd 
geplaatst. Als mede bijwoner van deze overdracht, kan ik niet anders 
zeggen dan dat het een geweldig mooie en gevoelige beschrijving is 
van de sfeer van die avond. 
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Tot slot. 
Tot slot, als enig commentaar enkele cijfers, een kaartje van Indonesië 
en een huidige foto van Jakarta. 
Het land had rond 1950 ongeveer 80 miljoen inwoners en heeft nu 
ongeveer 250 miljoen inwoners, het land bestaat uit een eilandengroep 
van ongeveer 17.500 eilanden en beslaat 190 miljoen km2. 
Ter vergelijking: Nederland telde rond 1950 circa 9 miljoen inwoners en 
telt nu ongeveer 16,7 miljoen inwoners en beslaat 41.500 km2. 
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Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 
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J. de Jong (Jouke) 
' Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

· Internet website 
www. a ld bu rdaa rd. n I 

i Donatie 

- Voorzitter 
(0182) 613 603 
auke.kinqma1@qmail.com 

- Secreta ris 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 
joukedeionq@chello.nl 

' Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezen
ding van de Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van 
onze Stichting. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opge
ven bij één der bovenvermelde bestuursleden. De donatie 
bedraagt € 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

· bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Vijfentwintigste uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
september 2013 

Zoals toegezegd komen wij terug op de 
reacties op de geplaatste foto van het reisje 
van bejaarde Burdaarders in 1950. Nog niet 
alle per:sonen zijn herkend ... 

In deze Furde verder aandacht voor 'elf 
generaties, allemaal boeren', een artikel van 
Klaas Greydanus en Auke Kingma. Daarnaast 
vraagt Wieger Jellema zich af wie allemaal op 
de foto van de Burgerwacht staan. Uw hulp 
wordt gevraagd! 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Voor de goede orde, het boek 'Drie eeuwen 
Burdaard' is nog steeds verkrijgbaar. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Elf generaties, allemaal boeren 

. Aanleiding 

Zo maar een leuk gesprek, mailt Klaas Greydanus. Dit naar aanleiding 
van een vraag of ik ooit bij hen in het hooi geslapen had, met mijn 
vader. Ze woonden toen in de Wieringermeer. Nee, dat was ik niet, 
maar wie wel? Dat bleek mijn vader te zijn geweest met twee jongere 
broers van mij; ze maakten in 1955 een fietstocht rond het IJsselmeer. 

De vader van Klaas en mijn vader kenden elkaar als dienstplichtig 
militair, in 1923 gelegerd in Assen. Ze komen beiden voor op een foto 
gemaakt voor de kazerne, zijn vader Auke (1) staat op de achterste rij 
helemaal rechts en mijn vader Albert (2) op de onderste rij, tweede van 
links. Voer voor Wieger Jellema met zijn fotorubriek. 

De mannen hebben daarna heel lang contact gehouden. Auke 
Greydanus woonde in Marrum, maar wist later Birdaard ook te vinden, 
want in 1935 trouwde hij met een boerendochter uit Birdaard, Neeltje 
Reitsma, dochter van Klaas Reitsma en Maaike Talsma. 
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In mijn boek Drie eeuwen Burdaard staat op pagina 359 de boerderij 
van de Reitsma's afgebeeld. De stelpboerderij is pas gebouwd, dat is 
duidelijk te zien aan de kale tuin . 

Op die foto staan er mensen voor het 
huis. Dat is de familie Bauke Scheffer, 
de brugwachter. Dochter Janke 
Scheffer was vriendin van Neeltje. 

Op bijgaande foto staat het huis, 
Steenendamsterweg 10, jaren later in 
de begroeiing. 

In de bovengenoemde mail van Klaas kwam nog zoveel informatie naar 
boven dat dit voor mij aanleiding was om het reilen en zeilen van de 
familie Reitsma/Greydanus in relatie tot Birdaard en Wanswerd eens 
nader te bestuderen. 

Kaartje Burdaard, Wirdsterterp bij Wänswert en Reamskûtel bij 
lislum 
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Periode overzicht 

Het resultaat daarvan is het volgende verhaal. Twee vroegere terpen, 
de Wirdsterterp en de Reamskûtel, spelen een belangrijke rol. 

In het verhaal worden vier periodes zichtbaar. Per periode wordt 
beschreven welke boer waar gewoond heeft met een korte beschrijving 
waar dat relevant is. 

De hoofdbewoners worden aangeduid met letter en nummer. 

Periode 1 (van voor 1740 tot 1814), Britsum/Damwoude. 

Het begin, zoals nu bekend, ligt in Britsum. 

Dl Jan Pieters trouwde met Saakje Symens, hun eerste kind werd 
gedoopt in Britsum. Bij het dopen van dit eerste kind Baukje in 1738 
werd vermeld dat ze woonden op de pastorieplaats in Britsum. Bij de 
latere vijf kinderen werd dat niet meer vermeld. Het tweede kind was 
Symen, geboren in 1740. 

02. Symen lans trouwde in 1771 in Britsurn met Aaltje Eelkes. Ze 
verhuisden een paar jaar later naar Murmerwoude, waar na het eerste 
kind nog negen kinderen werden geboren. Het derde kind is Eelke, 
geboren in 1777 en het vierde kind is Pieter, geboren 1780. Deze beide 
kinderen trouwen op dezelfde dag, 11 mei 1800, de dag voor dat de 
huren ingaan (in die tijd altijd de 12e mei). 

Vader Symen Jans heeft in 1812 de familienaam Van der Woude laten 
registreren, naar de regio van herkomst in dit geval de Walden. Vanaf 
de tijd van registratie worden de kinderen van Symen Jans ook 
allemaal met Van derWoudeals familienaam genoemd. 

Periode 2 (1814 tot 1935), Wirdsterterp. 

De beide jongens Eelke en Pieter met hun vrouwen trokken veel samen 
op en verhuisden in hetzelfde jaar 1814, Pieter van Murmerwoude naar 
Wanswerd, de Wirdsterterp en Eelke naar Birdaard, de Reamskûtel. 

4 

Ze huurden de plaatsen, grote boerderijen, van de familie Du Tour van 
Bellinchave, een familie die actief was in de provincie Friesland en in de 
landsregering. Ze werden rond 1800 aangeduid als Gereformeerd/ 
Hervormd (Waals Hervormd). 

Eelke, getrouwd met Ykje Rintjema, ging wonen op de Reamskûtel. 
Deze familie is uitgebreid beschreven door Joke Zandstra uit Harderwijk 
in haar boek over de geschiedenis van de familie Van der Woude, 
uitgegeven in 1994. Ook in het boek Drie eeuwen Burdaard is daar veel 
over terug te vinden met betrekking tot het dorp Burdaard. Volledig
heidshalve nemen we aan het eind ook nog een kort overzicht op van 
Eelke van derWoudeen de opvolgers van hem op de Reamskûtel. 

Wl. Pieter Symens van der 
Woude was getrouwd met Jelske 
Ypes Viersen, uit Rinsumageest. 
Pieter en Jelske kwamen wonen op 
de boerderij op de Wirdsterterp 
even ten westen van Wanswerd. 
De naam van de terp is verbasterd 
tot Wilsterterp (een wilster is in het 
Nederlands een plevier). Het huis/ 
de boerderij stond toen even ten zuiden van de huidige boerderij, in 
1870 werd de oude boerderij afgebroken en vervangen door de huidige 
kop-hals-romp boerderij. Het bijgevoegde kaartje van de Wirdsterterp 
is ontleend aan de kadasterkaart uit 1832. 
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Toen Pieter en Jelske hier 
kwamen wonen was Pieter 
al vierendertig jaar en zeker 
al een volleerd en ervaren 
boer. 

Pieter en Jelske kregen 
minstens zeven kinderen. 



Pieter kwam terecht op een grote boerderij met veel grond. Hoe hij het 
voor elkaar kreeg om deze boerderij te kunnen huren zullen we 
waarschijnlijk nooit te weten komen. Pieter had een grote belangstel
ling, vooral in religieuze zaken en misschien is daar een link te vinden 
met de landheer. Waarschijnlijk was de landeigenaar kapitein Marc 
Cornelis Willem du Tour van Bellinchave, die ook diverse functies in het 
Provinciebestuur bekleedde. 

Pieter werd lid van de toenmalige Hervormde Gemeente van Wans
werd/Jislum (de grutte tsjerke) en ook ouderling. Hij raakte onder 
invloed van ds. H. de Cock van Ulrum. Het leidde uiteindelijk tot de 
stichting van de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Wanswerd en 
Birdaard. Dat kostte hem veel geld aan boetes. Ook doneerde hij veel 
geld voor de bouw van de eerste kerk van de afgescheidenen in 
Birdaard. 

Pieter bleef op de boerderij tot 1842 en verhuisde toen naar een 
woning in Wanswerd aan de Streek, naar het pand Ds. R.H. Kuipers
straat 1, het pand waar later de Boerenleenbank zou worden onderge
bracht. Pieter had dit pand gekocht om ds. De Haan te huisvesten voor 
de Afgescheiden Gemeente. Toen die vertrok is Pieter gestopt met de 
boerderij en met zijn vrouw in dit huis getrokken. Er was achter het 
huis nog een schuur gebouwd en hij kon hier nog een aantal beesten 
onderbrengen. Pieteroverleed hier in 1854. Zijn weduwe Jelske bleef er 
wonen tot 1865. Pieter en Jelske hadden goed geboerd. Een notarieel 
dossier geeft aan dat bij de boedelscheiding in 1855 er een onroerend 
goed van 25.800 gulden te verdelen was. 

De boerderij werd voortgezet door hun zoon Eelke. 

W2. Eelke Pieters van der Woude was geboren in 1820, en nam de 
boerderij over toen zijn vader en moeder verhuisden naar de Streek. 
Eelke was toen nog maar tweeëntwintig jaar. Hij was in 1842, getrouwd 
met Jantje Willems de Jong. Mogelijk had hij een slechte gezondheid, 
want zestien jaar overleed Eelke. In de korte tijd van hun huwelijk 
kwamen er zeven kinderen. Zijn vrouw bleef na zijn dood de boerderij 
beheren tot haar jongste zoon Symen trouwde en de boerderij over
nam. 
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Tijdens haar beheer is in 1870 de oude boerderij afgebroken en her
bouwd. Ten opzichte van de oude situatie lijkt de huidige plaats 180° 
gedraaid. Het lijkt dat het woonhuis aan de oostkant van de boerderij 
was, maar vanaf 1870 is de kop van de kop-hals-rompboerderij aan de 
westkant. Een afgraving van de terp of de bereikbaarheid van het boer
derijgedeelte zou de reden kunnen zijn van de herbouw. 

W3. Symen Eelkes van der Woude werd geboren in 1856 en 
trouwde in 1879 met Grietje Rinses Sinia. Symen was de jongste van 
de zeven kinderen. Met zijn drieëntwintig jaar ook al weer jong om zo'n 
grote boerderij over te nemen. 

Het echtpaar was minder vruchtbaar dan de voorgaande gezinnen. Zelf 
kregen ze twee dochters, Trijntje in 1880 en Jantje in 1883. Rond die 
tijd hebben Symen en Grietje Maaike, een nichtje van Grietje, in hun 
gezin opgenomen. Deze Maaike was een dochter van Wybren Jenses 
Talsma en Neeltje Rinses Sin ia en werd geboren op Tergracht nr. 27. 
Ze was vijf en een half jaar toen haar moeder stierf. 

Trijntje (Nienke) trouwde met Jan Renses Poortinga in 1902. Na twaalf 
jaar elders kwamen ze te wonen op Steenendamsterweg nr. 12, waar 
Jan kort daarna overleed. Het paar was kinderloos gebleven. Trijntje 
bleef eigenaar van het pand, haar zwager Dirk Renses Poortinga heeft 
het nog tot 1930 van haar gehuurd. 

Symen Eelkes en Grietje maakten het goed op de Wirdsterterp. Ze 
konden de kinderen goed behulpzaam zijn met het vinden van een 
boerderij. Trijntje was al onder gebracht met haar Jan, hierna beschre
ven onder Sl. 

W4. Jantje Symens van der Woude trouwde in 1908 met Lieuwe 
Pieters Meindertsma, geboren in 1884. Waarschijnlijk hebben ze bij 
haar ouders ingewoond op de Wirdsterterp tot de ouders verhuisden 
naar het dorp Wanswerd. Lieuwe en Jantje hebben de boerderij voort
gezet tot 1945. Ze werden opgevolgd door hun zoon, Symen. 
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WS/53. 5ymen Lieuwes Meindertsma, geboren in 1911, was 
getrouwd met Siebrigje Couperus in 1939. Ze hebben de eerste jaren 
gewoond op Steenendamsterweg 10, van 1939 tot 1945. Ze vertrokken 
in 1945 naar de Wirdsterterp, waar ze gewoond hebben tot 1968. 

Het paar heeft het niet eenvoudig gehad. Symen was, wat nu heet 
mantelzorger, voor één dochter, geestelijk gehandicapt en een vrouw 
met MS. 

Er was op de Wirdsterterp geen opvolging meer. 

Dat was het einde van de familie Van der Woude/Meindertsma op de 
Wirdsterterp. 
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Periode 3 (van 1915 tot 1970), Steenendamsterweg. 

51. Trijntje 5ymens van der Woude getrouwd met Jan Poortinga 
was de eerste in de familie die aan de Steenendamsterweg kwam 
wonen. Helaas hebben ze hier maar een jaar kunnen wonen van 1917 
tot 1918. 
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Jan overleed toen en Trijntje ging verhuizen. Trijntje hertrouwde maar 
kreeg geen kinderen meer. 

52. Maaike Wybrens Talsma, de pleegdochter van Symen Eelkes van 
der Woude trouwde met Klaas Reitsma. Klaas was geboren in 1873 in 
Janum. Klaas en Maaike trouwden in 1899. In 1915 konden ze de pas 
gebouwde stelpboerderij Steenendamsterweg nr. 10 huren van Maaikes 
pleegvader. Maaike is in 1921 overleden en Klaas is er blijven wonen 
tot 1939. Klaas is toen op zijn vijfenzestigste vertrokken en gaan 
inwonen bij dochter Neeltje en haar man Auke Greydanus in Slootdorp, 
in de Wieringermeer polder. 

53/WS. 5ymen Lieuwes Meindertsma (1939 tot 1945) en zijn 
vrouw verhuisden in 1945 naar de Wirdsterterp als bovenvermeld en 
droegen het beheer van de boerderij aan de Steenendamsterweg over 
aan broerPieteren zijn vrouw Dina . 

54. Pieter Lieuwes Meindertsma (1945 tot 1976) was getrouwd in 
1941 met Siebrendina Rosier, geboren 1919 in Broek onder Akker
woude. Samen kregen ze vijf kinderen. Piet en ook Dina waren erg 
actief in de kerkenraad. Ze zijn opgehouden met de boerderij in 1976, 
Piet was toen vijfenvijftig jaar. Geen van de kinderen is hen hier opge
volgd. Piet heeft nog twintig jaar als landtaxateur gewerkt. 

Periode 4. 1935 tot heden Noord Holland 

NHl. Neeltje Klaas Reitsma, trouwde in 1935 met Auke Klazes 
Greydanus uit Marrum. Zij vertrokken direct daarna naar Slootdorp in 
de Wieringermeer polder. Daar kregen ze twee dochters en twee zonen. 
De polder was vijf jaar daarvoor drooggevallen en in cultuur gebracht. 
Ze deden mee met de eerste verpachting en hadden het geluk uitgeko
zen te worden. Het was hoofdzakelijk een akkerbouw bedrijf, met een 
stuk of zes koeien, met jongvee en twee paarden. 
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NH2. Klaas Aukes Greydanus trouwde in 1965 met Inge. Enkele ja
ren later volgden ze hun ouders op. Ze kregen vier dochters. Niemand 
nam de boerderij over, zodat het boerertoestaan van de familie eindig
de in 2005. 

Tijdschema 
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Boerderij Auke Greydanus, Wieringermeerpolder, voor en na 1945 
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Het volgende is een goed overzicht van het wel en wee van de 
familie Greydanus in de Wierigermeer polder, van de hand van 
Klaas Aukes Greydanus: 

Auke Greydanus had thuis nog 4 jongere broers. In die tijd was het niet 
eenvoudig, voor allemaal een boerderij te vinden. Met het aannemen 
van de Zuiderzeewet kwam er meer perspectief voor vader Auke en zijn 
jongere broers. Auke volgde met meer dan gewone belangstelling het 
gevolg daarvan, het aanleggen van een dijk van Friesland naar Noord
Holland en het inpolderen van de Wieringermeer en later de andere 
polders. Allereerst werd begonnen met de aanleg van de dijk om de 
Wieringermeer en toen ze daarmee bezig waren met de AFSLUITDIJK. 
De Wieringermeer was in 1930 droog en de AFSLUITDIJK was in 1932 
klaar. Auke Greydanus heeft toen in 1933 gesolliciteerd en werd goed 
bevonden. Hij hoorde bij de eerste serie pachters, nadat het land in 
cultuur gebracht was. De pacht ging in op 1 november 1934 voor het 
land en 1 mei 1935 voor de gebouwen. Auke kreeg een boerderij van 
28 ha aan de Molenweg 16, in Slootdorp. Bijgaand een foto uit 1935 
toen ze hier pas woonden en alles nog kaal was. Vereist was toeptertijd 
dat je een verloofde of vrouw had, anders zeker geen boerderij. Auke 
Greydanus had na zijn diensttijd in Assen kennis gekregen aan Neeltje 
Reitsma uit Burdaard, van de Steenendamsterweg 10. Een broer van 
Auke Greydanus heeft ook een bedrijf in de Wieringermeer gekregen. 
De twee jongste broers bleven op het ouderlijk bedrijf in Marrum. Het 
was eerst wel wennen in de kale Wieringermeer, maar als je het druk 
hebt went het gauw. Iedere dag acht koeien melken met de hand en 
dan verder aardappelen en bieten en tarwe en haver en vlas om schoon 
te houden. In 1939 kwam Neeltjes vader, pake Klaas Reitsma, die toen 
65 jaar was en weduwnaar naar de Wieringermeer, omdat hij geen 
boerderij en geen werk en onderdak meer had. Auke Greydanus en 
Neeltje Reitsma kregen 2 dochters en 2 zonen, Maaike, Sjoerdtje, Klaas 
en Piet. Op 17 april 1945 werd de Wieringermeerdijk opgeblazen en 
moest de hele Wieringermeerbevolking, ruim 7000 bewoners en onge
veer 2000 onderduikers, vluchten voor het water. Wij kwamen in een 
schuur terecht vlak bij Lutjewinkel en hebben daar twee en halve 
maand gewoond, totdat we een huis in Lutjewinkel kregen. Auke 
Greydanus moest al die tijd op de fiets naar de Wieringermeer, we 
hadden nog geen auto, die kwam pas in 1951 een Ford Prefect. 
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Onze eerste trekker kwam in 1947, een Ford Dearborn van 20 pk. Voor 
de koeien was een noodstal gebouwd. Begin 1948 kwamen we weer 
terug naar de Wieringermeer, in een woning tegenover de boerderü. 
Het woonhuis van de boerderü lag plat en de muren van de schuur 
waren ook weg. Pas in 1951 konden we de boerderü gebouwen weer 
betrekken. Op 1 november 1967 hield de pacht op voor Auke 
Greydanus, ze hadden in 1965 in Slootdorp een huis laten bouwen. 
Zoon Klaas was in 1965 met Inge Oskam getrouwd en in Slootdorp 
komen te wonen. Begin 1968 kwamen Klaas en Inge op de boerderü 
wonen en vader Auke en moeder Neeltje kwamen in Slootdorp 
wonen. Vader Auke kwam tot zün 77e jaar alle dagen naar de 
boerderü, daarna af en toe even. Klaas en Inge hielden geen koeien. In 
1973 kwam er 14 ha bü en hadden we 42 ha. We verbouwden toen 10 
ha aardappelen en 10 ha suikerbieten, verder graan en nog wat tulpen 
verhuur. We teelden de aardappelen voor de frites industrie, bewaren 
tot april-mei . 

Wü, Klaas en Inge, kregen 4 dochters, die samen 1 0 kleinkinderen 
voortbrachten. Van de dochters en schoonzonen wilde niemand 
opvolgen, zodat voor ons de pacht op 1 november 2005 ophield en wü 
toen een huis in Schagen gekocht hebben. Twee van onze kinderen 
wonen ook in Schagen en 5 kleinkinderen. Auke en Neeltje kregen 14 
kleinkinderen. 

Auke Greydanus geboren 6 juni 1903 in Marrum en overleden 1 mei 
1998 in Slootdorp, zü trouwden 25 april1935. 
Neeltje Reitsma geboren 6 mei 1903 in Wanswert en overleden 8 
november 2002 in Wieringerwerf. 
Klaas Greydanus geboren 1940 in de Wieringermeer en Inge Oskam 
geboren 1942 in Lopik, gehuwd 1965 in Lopik. 

Naschrift. 

Klaas Greydanus staat aan de basis 
van dit artikel, vanwege de relatie 
van zijn vader Auke met mijn vader 
Albert Kingma in de jaren negentien
honderdtwintig. 
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Boerderij Greydanus na de herbouw 

Het verschijnsel dat het boeren kennelijk in de genen zit van deze 
familie over zo lange periode is zeer bijzonder. 

Hulp van de ouders was in het verleden vaak nodig om kinderen aan 
het werk te helpen. In deze familie komt dat heel duidelijk naar voren. 
In welke mate dat.het geval was is en blijft de vraag. Verder onderzoek 
is voor de liefhebber, met dit artikel als aangever. Er is zeker nog veel 
informatie te vinden in specie en reëel kohieren, kadaster, notariële 
dossiers, gerechtelijke stukken, gekopieerde krantenartikelen etc. 

Voor de duidelijkheid volgt hierna een overzicht van de familie 
Van der Woude van de Reamskûtel. 

Hoewel niet behorend tot de kern van het verhaal hieraan voorafgaand 
is het voor de duidelijkheid goed om ook het verloop van Pieter 
Symens' broer Eelke Symens kort te beschrijven, met beperking tot de 
Reamskûtel. 

In het boek "Drie eeuwen Burdaard" is onder het adres Iedyk 8 ~en lijst 
met bewoners en hun bewoningperiode opgenomen, die hier niet wordt 
herhaald. 

Pieter en Eelke Symens verhuisden beiden in 1812. Eelke naar een 
terp, ten noorden van Burdaard, die later de bovengenoemde naam 
kreeg. De terp is ook beschreven in het boek en later uitgebreid in de 
Furde, nr 21. 

Eelke Symens van der Woude, geboren 1777, was getrouwd met 
Ykje Harmens Rintjema uit Rinsumageest. De gekozen familienaam 
wijst weer op dorp of regio. Eelke en Ykje hebben hier dertig jaar 
geboerd op de door hen benoemde boerderij, de Reamskûtel, daarna 
verhuisden ze naar Wanswerd? 

Symen Eelkes van der Woude, hun zoon geboren in 1820, trouwde 
in 1842 met zijn nicht Baukje, dochter van Pieter Symens. Als jonge, 
nog bijna kinderen, volgden ze in dat jaar hun ouders op als boer op de 
Reamskûtel. 
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Het huwelijk duurde maar zestien jaar, ze kregen in die tijd zeven 
kinderen. Het vierde kind, intussen de oudste zoon en toekomstige 
opvolger, Ype was pas acht jaar toen vader overleed. Moeder hertrouw
de zeven jaar later met Wieger Hettema, maar dat huwelijk duurde ook 
maar kort, zeven jaar. Moeder bleef nog zeven jaar op de boerderij en 
verhuisde toen naar de Ds. Kuipersstraat 14, een pas gebouwde 
stelpwoning. Haar zoon Dirk kwam bij haar inwonen en had hier een 
prachtige gelegenheid voor zijn kaashandel. Dirk is in 1901 vertrokken 
naar de Verenigde Staten. Symen en Baukje hebben geen Van der 
Woude nakomelingen meer in Nederland zo lijkt het. 

Ype Symens van der Woude trouwde in 1872 met Tjitske Rienks 
Spriensma. Beiden waren toen tweeëntwintig jaar. Ook nu weer erg 
jong om zo'n grote boerderij te leiden. Het werd nog erger toen Tjitske 
15 jaar later haar man moest missen en verder moest met elf kinderen, 
waarvan ook al enkele waren overleden. 

Tjitske trouwde in 1891 opnieuw, nu met Sjuck Offringa, boer in 
Janum, er waren toen nog zeven kinderen over. Sjuck nam vier van zijn 
kinderen mee naar de Reamskûtel, twee andere kinderen bleven in 
Janurn op de boerderij. 

Tjitske en Sjuck kregen samen nog een dochter Tjitske, geboren 1893. 
Sjuck overleed in 1904. Opnieuw weduwe, verhuisde Tjitske, gehard in 
de loop van de tijd, naar het dorp, Ds. Kuipersstraat 15/16. Haar 
jongste dochter Tjitske, ongetrouwd, verhuisde mee en bleef bij haar 
wonen tot de oude Tjitske overleed in 1947. Tien dagen later overleed 
ook de jonge Tjitske. 

Rienk Ypes van der Woude, het tiende kind van Ype en Tjitske werd 
geboren in 1886. In 1908 trouwde hij Johanna Maria Hania uit 
Bornwerd, ze namen het bedrijf over en moeder Tjitske verhuisde naar 
het dorp. Beide jongelui waren toen tweeëntwintig jaar en ook alweer 
jong om zo'n bedrijf te leiden. Ze hebben dat echter goed gedaan, 
kregen elf kinderen, deze keer bleven veel in leven. 
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Rienk was zeer actief in de 
kerkelijke gereformeerde 
gemeente, de burgerlijke 
gemeente, zuivelfabriek, 
meelfabriek, boerenleen-
bank, begrafenisvèreniging, 
muziekvereniging, school
en polderbestuur. Niet een 

van de vele kinderen wilde 
hem opvolgen en met 
Rienks vertrek naar het 
dorp eindigde de Van der 
Woude periode op de 
Reamskûtel. 

Een aantal kinderen bleef 
nog wonen in het dorp 
maar uiteindelijk zijn ze 
allemaal vertrokken. 

De Reamskûtel 

Er is nog meer duidelijkheid gewenst omtrent nog andere Van 
der Woude's in Burdaard, de familie van der Woude, nu Iedyk 
10, ook wel Klein Bornemeer. 

Dit overzicht is aangereikt door Wiebrig Reitsma-de Boer, die uit 
bescheidenheid nooit haar naam noemt en haar activiteiten voor de 
Furde. Wiebrig verzorgt het drukken van de Furde en schrijft het 
voorwoord. Op verzoek heeft ze even in haar hobby, stamboomonder
zoek, gekeken. En het kon haast niet missen dat haar voorgeslacht 
terug te vinden is in het bijgaande tijdschema. Ze is een directe nazaat 
van W2, Eelke Pieters van der Woude, getrouwd met Jantje Willems de 
Jong. Het paar heeft in de korte tijd van hun huwelijk gezorgd voor 
zeven kinderen, één van hen was Eelke. Achtereenvolgens werden door 
Wiebrig genoemd: 



Pieter Eelkes van der Woude, haar betovergrootvader, geboren 1844, 
Eelke Pieters van der Woude, haar overgrootvader, geboren 1878, 
Sytse Eelkes van der Woude, haar grootvader, geboren 1909, 
Saapke van der Woude, haar moeder, getrouwd met Sijtze de Boer. 

Nu beheert haar broer Thomas de boerderij, de vroegere kerkeplaats 
van de Nederlandse Hervormde Kerk van Wanswerd, maar sedert 1971 
eigendom van de familie. 

Nog meer boeren. 

Tergracht, ook Tergracht 1 valt niet in de tijdschema's, maar is 
indirect wel verbonden. In 1878 vestigt Pieter lans Meindertsma 
getrouwd met Neeltje Rinderts Tolsma, zich op de boerderij Eestein. Ze 
krijgen elf kinderen, de oudste en jongste waren dochters en de andere 
negen waren jongens, allen toekomstige boeren? De oudste zoon was 
Jan, de vierde zoon Meindert en de zevende zoon was Lieuwe. 

Oudste zoon Jan trouwde met Teatske Hiemstra en volgde zijn 
vader op in Tergracht in 1917. Jan en Teatske kregen twee zoons en 
een dochter. 

Zoon Pieter trouwde met Antje Gerrits Kingma, woonde in het huis 
naast de boerderij van zijn ouders en overleed daar in 1949. 

Zoon Rindert heeft het bedrijf van zijn vader voortgezet in 1947, tot 
1977 en Rinderts zoon Hessel aansluitend tot 2002. Hessel heeft 
intussen nieuw gebouwd aan de zuidkant van de weg. 

Vierde zoon Meindert trouwde met Grietje, een dochter van 
Foppe Oostenbrug en kwam daarmee terecht op Hollebrandsje, 
Wiereweg 16. Schoonzoon Foppe Alberts Douwes zette het bedrijf voort 
en later zijn zoon Albert, vervolgd met de weduwe van Albert. 

Zevende zoon Lieuwe begon op de Wilsterterp in 1908, als eerder 
omschreven. 
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Overgenomen uit het Fries Dagblad, 31 mei 2006: 

Echtpaar Meindertsma uit Damwoude 65 jaar getrouwd. 
"Wy hawwe altyd in protte skrept". 

Sippie Miedema 

Damwoude. Zelf denkt hij, Piet Meindertsma, wel eens dat hij zijn 
vrouw Siebrendina tekort heeft gedaan. In zijn jongere jaren zat hij 
bijna in elke commissie die er maar te bedenken viel, de kerkenraad, 
het schoolbestuur, de ruilverkaveling. Meindertsma was bijna overal bij 
betrokken. "Ik wie hast naait thûs". Maar zijn vrouw stond er blijkbaar 
achter, want deze week vierden ze hun 65-jarig huwelijksfeest. 

Het echtpaar Meindertsma is al ongeveer zeventig jaar samen. Piet 
Meindertsma had al eerder zijn oog laten vallen op Siebrendina Rosier 
uit Blije. "mar se hat it eerst mei een pear oaren besogt'~ grapt hij. Na 
een feestje in Dokkum raakte het aan. 

Na drie jaar verkering verloofden ze zich. Het huwelijk liet ech~er even 
op zich wachten. De oorlog stond het paar in de weg. "der wie neat te 
krijen'~ herinnert hij zich nog. Het huwelijk in 1941 was dan ook sober. 
Op de melkkar ging het bruidspaar naar het gemeentehuis en de kerk 
en om tien uur 's avonds waren de gasten alweer naar huis. "Wy 
hawwe nog efkes neipraet yn in lokaal fan de tsjerke en doe nei hus. 
Dat maast fan de Dutsers en wy wiene fansels ek bang". 

Het jonge paar kreeg van heit Meindertsma een paar hectare grond, vijf 
koeien, een pink en twee kalveren. Us mem tocht dat we omkomme 
soene fan de earmoede. Mar it foef ta. We hawwe altyd skript en doe 't 
we 35 jier /yn de p/eats aan us soan oerdienen, hiene we 110 molkkij". 
Meindertsma is wat dat betreft erg trots op wat hij en zijn vrouw 
hebben bereikt. "It feeht!Jiderskip is swier. Mar myn frou hat der altyd 
etter stien'~ prijst hij haar. 
Uit het huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 
Piet stortte zich na zijn werk als boer op de ruilverkaveling. Tot zijn 
75ste was hij landtaxateur. Prachtig werk. Hij moest ermee stoppen 
toen ze van overheidswege achter kwamen dat Meindertsma al lang de 
pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. 
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Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van Klaas Greydanus, 
gebruik is ook gemaakt van het boek van Joke Zandstra uit Harderwijk 
over de geschiedenis van de familie Van der Woude van de Reamskûtel, 
uitgegeven in 1994. 

Veel informatie is ook te vinden op diverse websites op internet, 
waarbij grote voorzichtigheid geboden is met het ongecontroleerd over
nemen van feiten. 

Niet alle families zijn doorgezet tot heden, betreffende families kunnen 
de recente geschiedenis zelf invullen. 

Auke Kingma en Klaas Greydanus, juli 2013. 

Reacties op de foto van het reisje van bejaarde 
Burdaarders in 1950 

Op de grote foto van de bejaardenreis uit 1950 in de Furde nummer 23 
is enthousiast gereageerd! Bedankt! 
Er zijn enkele reacties binnengekomen en hieronder weergegeven: 

Van Dirkje Kingma-Epema komt de volgende correctie: nr 49 is Minke 
Kingma-Bosch, beppe van haar overleden man Hendrik Lykles Kingma, 
beppe Minke was getrouwd met Willem Geerts Kingma, hier op nr 45. 

Van Dukke Kingma-Hoekstra kregen we eveneens nr 45 door: Willem 
Kingma was een tijdje haar buurman toen ze nog bij haar ouders 
woonde op Wanswerterdyk 14. 

Van Jacob van der Laan komt nr 53, zijn buurvrouw en tante, Aukje 
Sikma-Bergsma, toen wonende op Jislumerdyk 9. 

Van mezelf, Auke Kingma: nr 44 moet zijn Rigtje Piekstra in plaats van 
Pekstra. 

Van één van onze thuiszorgdames in Waddinxveen komt de bevestiging 
dat nr 2 haar overgrootvader Uilke (vaak Ulbe of Ubele genoemd) de 
Vries is en nr 66 is haar overgrootmoeder Jeltje de Vries-de Vries. Uilke 
was vanaf 1911 dertig jaar lang de smid naast het doktershuis. 

Voor alle duidelijkheid nogmaals de foto en de gecorrigeerde 
namenlijst: 

1 Auke Jansma 15 Dirk Tamminga 
2 Uilke de Vries 16 Jet(ske) Aalbers (Thomas Jetske) 
3 Evert van der Werk 17 Gerlof Botma 
4 Jelte Hoekstra 18 Klaas Hoitsma 
5 Kees Tadema 19 Halbe Halbesma 
6 Murk Kingma 20 Jantje Poortman-van der Ploeg 
7 Siebe de Boer 21 Harmen Poortman 
8 Edzer Struiksma 22 Anna Verbeek 
9 Sytse Kroodsma 23 Willem Timmermans 

10 Ype Viersen 24 Meindert de Boer 
11 Maaike Kroodsma-Akkerman 25 Aant A. Kingma 
12 Hotze de Jong 26 Harmen Wondaal 
13 ?? 27 Grietje Kuipers-van Dijk 
14 Wieger Th. Jellema 28 Jitske van der Werk-Hoekstra 
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29 Aafke Hoekstra-Swart 52 Anne C. Plantinga 
30 Gooitzen de Vries (directeur 53 Aukje Sikma-Bergsma 

Concordia) 54 Haringje (Haike) Boonstra-van 
31 ?? Oosten 
32 Aebele van der Woude 55 Aaltje Jansma-de Jong 
33 ?? 56 Wybren Jansma 
34 Arnoldus Ernst 57 ?? 
34 ?? 58 ?? 
35 Rinze van der Wal 59 Rinske Ernst-Botstra 
36 Jacob Bosma 60 Janke Tamminga-Bijlstra 
37 zuster Middelkamp 61 Rinske Jansma-Noordenbos 
38 mevrouw Elgersma 62 Aaltje de Vries-Veenstra 
39 mevrouw Johanna Snoek-Westra 63 Pietje Offringa 
40 Folkert Snoek 64 Ba ukje van der Woude-Sinnema 
41 ?? 65 Sytske de Jong 
42 Bouwen (Bauke) Boonstra 66 Jeltje de Vries 
43 Marten Piekstra 67 Trijntje Buwalda-de Vries 
44 Rigtje Piekstra-Verhaag 68 Jacob B. Kalma 
45 Willem Geerts Kingma 69 dokter H. Simanides 
46 ?? 70 Durk Sj. Offringa 
47 Hendrikje Bosma-Boersma 71 Jan Douwes 
48 Minke Kingma-Bosch 72 Wiebe Cuperus 
49 Antje van der Velde 73 Eelke Buwalda (Jislum) 
50 Catr. van der Wey 74 Willem Terpstra 
51 Nynke Visser 

Ten overvloede: Het boek "Drie eeuwen Burdaard", nog steeds 
verkrijgbaar bij Jouke de Jong, geeft de toenmalige adressen van bijna 
alle personen als eigenaar en als bewoner in Burdaard. 

Dit geldt ook voor de personen die op de volgende foto van de 
Burgerwacht staan met dank aan Wieger Jellema, die de foto en de 
namenlijst uit zijn dossier aanleverde. 
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Foto van de Burgerwacht van Birdaard/Wanswerd àan de 
Streek, met vaandel opschrift Afd-BW-Birdaard, ca 1938. 

Van links naar rechts, alleen de goed zichtbare personen zijn opge-
nomen. 
1 Wijbren Viersen, met vaandel 11 Piet Kuipers 
2 Douwe van der Wal? 12 Aldert van der Werk? 
3 Thijs Laupman (directeur 13 Albert C. Kingma 

Eendracht) 14 ? 
4 Jan van der Wal 15 Jakobus K. Plantinga 
5 Regnerus Kamminga 16 ? 
6 Hendrik Timmermans 17 Willem Belgraver 
7 Gerben Heslinga 18 Taeke Visser 
8 Lijkle Kingma 19 Sijbren Louwsma 
9 Bauke de Vries 20 ? 

10 Gosse Tiesma 21 Yde Leistra (met pet) 

De rest is onbekend, maar misschien dat er lezers zijn die nog wat 
namen kunnen invullen. 
Het lijkt erop dat de burgerwacht werd gesponsord door de Frico. 
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, Bestuur 
I A. Kingma (Auke) 

Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

vacature 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

- Voorzitter 
(0182) 613 603 
auke.kingma1@gmail.com 

- Secretaris 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 
joukedejong@chello. nl 

Internet website 
I www.aldburdaard.nl 

Donatie 
Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezen
ding van de Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur van 
onze Stichting. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opge
ven bij één der bovenvermelde bestuursleden. De donatie 
bedraagt € 7,- per jaar en kan worden betaald op onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Zesentwintigste uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
november 2013 

Deze Furde is een (onverwacht) vervolg op 
Furde nummer 24. Door het tevoorschijn 
komen van een doos met brieven van de 
Indiëgangers is besloten nog een nummer te 
wijden aan deze brieven om zo ook recht te 
doen aan alle schrijvers. 

In de volgende Furde gaan we verder met de 
oude foto's. Hebt u ondertussen nog kunnen 
bedenken wie op die oude foto's staan? Laat 
het ons weten! 

In het colofon vindt u het banknummer waar
op u uw betaling kunt overmaken. Tevens ziet 
u daar de namen van bestuursleden bij wie u . 
altijd terecht kunt met uw vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Van Indië naar Indonesië 
Dit is een onaangekondigd en onverwacht vervolg op het verhaal in de Furde 
nummer 24. 

Er kwam nog een doos met brieven van de Indiëgangers te voorschijn uit de 
nalatenschap van mijn broer Aant. De inhoud van die brieven is van dien 
aard dat er nog een nummer van de Furde aan de brieven moet worden 
gewijd en ook dat tevens recht moet worden gedaan aan alle schrijvers. Een 
kort verslag van deze brieven volgt hierna. 

De correspondentielijst van Aant is aangepast. Het blijkt nu dat praktisch 
iedereen wel heeft geschreven en sterretjes bij de namen, als in Furde 24, 
zijn dan ook niet meer nodig. 

De herziene lijst van de jongens overzee 

Dit is de lijst van de jongens die naar Indië werden gestuurd en waarmee 
volgens mijn broer Aant correspondentie is gevoerd. Aan de namen heb ik de 
vaders naam zoveel mogelijk toegevoegd voor de herkenbaarheid. 

1 serg. Petrus Klases Woudsma, 

2 sold. Jacob Aiderts van der Werk, 

3 Huzaar Haring Riewald, 

4 sold. Willem Hendriks Kingma, 

5 korp. Aebele Rienks van der Woude, 

6 sold. 1 e klas Meindert Pieters Tadema, 

7 serg. Maj. Jacob Klases Woudsma, 

8 sold. 1 e klas Lieuwe Lieuwes Verhaag, 

9 sold. Jense Freerks Leystra, 

10 sold. 1 e klas Bauke Lippes van der Laan, 

11 sold. Klaas Thijses Bolhuis, 

12 sold. Eeltje Hanses Terpstra, 

13 korp. Jacob van der Vies, 

14 sold. 1 e klas Jan van der Vies 

15 sold. 1 e klas Dirk Sybrens Louwsma, 
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16 Wachtmeester Klaas Rienks de Jong, 

17 serg. Albert Haayes Talsma, 

18 2e luit. Rinse Harmens Leystra, 

19 korp. Cor Riewald, 

20 sold. Kees Pieters Tadema, 

21 sold. Andries Klases Woudsma. 

Enkele andere namen die bij het doornemen van de correspondentie naar 
voren komen zijn: Gabe de Vries (al in de vorige Furde genoemd), Kerst van 
der Vies, Rein van der Woude, J. Hospes, Klaas Steensma en Jan Berghuis. 
Deze namen zijn niet in de lijst van Aant opgenomen. Maar het waren ook 
Indiëgangers. 

De binnenkomende brieven worden hierna vervolgd 

Andries Woudsma 
Pemalang, 29 october 1948. Na het vertrek uit Amsterdam op 27 august.us is 
dit de eerste van vele brieven, meer dan dertig in twintig maanden. Andries 
heeft betrekkelijk weinig van Indië gezien, hij blijft op Midden Java, rond 
Semarang. Hij zit eerst in het stadje Pemalang. De militairen hebben hier 
weinig te doen, tijd om je met kerk en JV bezig te houden, en brieven te 
schrijven, en zelfs een gedicht over het krijgen van post. Het eindigt met: 
"Het woordje post is voor de tropensoldaat,niet meer loom, niet meer traag, 
maar paraat". Maar het blijft niet zo rustig. Het peloton van Andries is 
intussen van Noord Java naar Zuid Java verhuisd. Met de trein door de 
bergen, over ravijnen en kali's, het werd zelfs plotseling donker, een tunnel! 
Er is veel gebeurd intussen. De aktie (de 2e politionele aktie duurde van 19 
december tot 5 januari) is intussen voorbij. "Aan de aktie heb ik niet 
deelgenomen. Nu de zuivering bezig is komt er natuurlijk veel werk voor ons. 
Zo'n aktie gaat nogal wat gemakkelijker dan zuiveren. Dit gaat hoofdzakelijk 
gemotoriseerd en de grootste plaatsen worden ingenomen, oké bezet. 
Maar daarmee zijn de ploppers nog niet weg, nee nu komt het ergste nog, de 
zuivering en dat is hier heel moeilijk." 
Intussen weer naar noord met de trein, in een mooie villa bij Pekalongan. 
Daar heeft Andries zijn oude vriend Kees Tadema nog ontmoet. "Nu lig ik in 
een buitenpost daar, onder een dak met aan de zijkanten bamboeschotjes. 
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's Nachts zwerven hier overal bendes, die we maar niet te pakken kunnen 
krijgen, dus twee nachten op de krib en dan weer een nachtje wacht lopen. 
Vooral in de bergen is het terrein zo moeilijk dat ze haast niet te vinden zijn. 
Vrienden hoe het allemaal nog komen zal? Er is Eén die dit weet". 
Ze hebben op het ogenblik (januari) een zware dienst, groter gevaar dus 
1,50 gulden meer per dag. De buitenpost is weer ingeruild voor Pekalongan 
en verder naar Koedoes. 
Via noodbruggen, de andere waren vernield door "de zwarten". De stad ziet 
er nog knap uit, maar je kan toch merken dat de TNI er heeft huisgehouden, 
slecht onderhouden land en lege winkels. 
Het gebied is nog lang niet gezuiverd. Het zijn zware dagen, haast alle dagen 
zijn jongens op stap met wat KNIL jongens, gevechtswagens en zwaar 
geschut. Bijna geen nachtrust en zondagsrust. "Juist zulke dagen vrienden 
zijn het slagveld van de Satan. 
De vorige zondag leidde ik nog een soort kerkdienst, omdat er anders niks 
was, en nu ben ik op het slagveld gevallen door eigen zwakte. Vrienden wat 
jullie alleen kunnen doen en doe het veel: bid voor ons. Ik hoop de volgende 
keer een beter bericht te schrijven". 
13 februari 1949: "Twee weken later is er nog niks verbeterd, geen rust, als 
dit zo doorgaat gaan we lichamelijk maar ook geestelijk kapot. De dienst 
vraagt hier geweldig veel. De voorafgaande week ging het dag aan dag op 
patrouille. 
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Een nacht wacht, een nacht op patrouille, een morgen op patrouille, een dag 
patrouille in de bergen, klimmen tot 750 m hoogte, nog een dag patrouille. 's 
Nachts kun-]e niet slapen omdat je oververmoeid bent. Nee wat mij betreft 
maar gauw uit dit gebied, hier blijf je geen mens. Er zijn al mooi wat jongens 
die ziek zijn, maar als ze zo aanhouden komt de heleboel wel in het hospitaal 
terecht." 
6 maart 1949: "De bevolking is hier op onze hand en door hun meewerking 
en onze spionnen worden veel wapens opgeruimd". 
13 april 1949: "Het is zelfs zo rustig intussen dat we lopen op patrouille alsof 
we door Birdaard lopen. Het is alleen nog geen Zwartewegsend, ik loop 
helaas met een bren (wapen) onder mijn arm en geen meisje". 
18 mei 1949: "Een weekje verlof gehad en naar Bandeeng geweest, broer 
Jap gezien na 2 1/2 jaar en broer Pé na 3 1/2 jaar, ze kenden mij allebei niet 
meer. Met Jap in de jeep door de bergen geraced. Wat is het daar mooi, nee 
dan had ik nog geen moois van Indië gezien. En boven in de bergen in Jap 
zijn werkplaats is het 's avonds zelfs koud, kacheltje aan en onder drie 
dekens slapen. Later nog een keer met de jeep door Batavia met z'n drieën." 
5 en 19 juli 1949: Weer de bergen door naar het noorden, naar Pekalongan, 
nu in de stad. Maar Andries zit liever op een buitenpost. Hij ontmoet hier wel 
Kees Tadema, die op zijn beurt broer Meint Tadema hier ontmoette. "Vellig is 
het hier niet, de spuit moet altijd mee. Nee jongens het is weer heel wat 
waard als we aanstonds weer terug mogen komen en rustig en veilig kunnen 
lopen. Wat zal het ons raar aankomen, geen spuit, geen handgranaat, geen 
militaire kleding." 
1 augustus 1949: "Ja Aant, als we over de politiek van Indonesia beginnen, 
wordt het je eerst blauw en grijs voor de ogen. Daar snap je nou net niks 
van hè. Ik zeg altijd maar zo, die mannen die hier een rol in voeren, zijn 
tenslotte ook geen stumpers. Maar wel moeten we zeggen, dat ze weinig 
naar Gods wil vragen." 
15 augustus 1949: verhuisd naar Paningaran ten zuiden van Bandeeng in de 
bergen op 875 m hoogte. Patrouille lopen zal zwaar zijn in de bergen, het .is 
er nu heel rustig. 
Thuisvaart? "De Republiek en de Nederlanden reiken elkaar de hand, als ze 
nu aan beide zijden woord houden, dan kan het nog wel niet zo slecht zijn. 't 
Is voor ons natuurlijk moeilijk om met die ploppers samen te werken. We 
zitten hier op een post, waar 14 dagen geleden een luitenant, een korporaal 
en zes jongens door die ploppers zijn vermoord, dan is het moeilijk om die 
mannen aanstonds de hand te reiken dunkt me." 
26 augustus, 20 september en 5 october 1949: alle brieven vanuit 
Paningaran in de bergen. Het is er steeds rustig, ze lopen kleine patrouilles in 
de directe omgeving, anders lopen ze nog kans in een TNI kampong te lopen. 
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Het terugtrekschema loopt door tot in 1951. Vanuit Birdaard hoort hij dat er 
nogal wat mensen onderduiken die met de boot mee moeten naar Indonesië. 
18 october 1949: weer verhuisd nu naar Kajan (oost Java), zo 
langzamerhand wordt terug getrokken op de grote steden. "De peloppers 
stonden ons na te wuiven. Maar ja we vinden het allemaal wel goed. Wij zijn 
het verslagen leger als het ware. Hoe de RTC eens zal aflopen?? Wij allen 
hopen van harte dat het geen knokken weer wordt. Dit is ook te begrijpen 
want de TNI staat nu ook aardig sterk, ze hebben zich nu goed 
georganiseerd, het is vee/ meer een eenheid". 
7 november 1949: "Even een politiek praatje. De RTC is goed geslaagd, 
waar wij militairen natuurlijk heel blij mee zijn. 30 december heeft de 
soevereiniteitsoverdracht plaats, dat voor ons ook veel betekent. Dan hebben 
wij als Nederlandse militairen niks meer te vertellen en zijn we hier ten 
gunste van de TNI. Volgens de legercommandant Buurman van Vreden zijn 
we zes maanden na de overdracht het land uit". 
6 december, 30 december 1949: "We moeten weer model draaien, als 
kwattasoldaatjes, modelwacht etc. De TNI rijdt je voorbij, voor een officier 
moet je in de houding springen, maar het ene pootje wil niet zo best naar 
het andere toe. Ja nu we dan gasten zijn, willen we ook niet meer naar huis. 
De klanken van "Merdeka" doen ons goed". 
Andries heeft een goede Kerst kunnen vieren, wel in een mannenmaat
schappij. Andries hoopt voor volgend jaar echter wel met vrouwen er bij. 
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17 januari 1950: Andries schrijft al minder, krijgt drie maanden heropleiding 
en volgt een cursus Engels, "daar is mijn toekomst mee gemoeid". 
18 februari 1950: De "Turk" wordt vermist op het ogenblik. Andries hoopt 
maar dat hij zich een beetje koest houdt, "wij verlangen meer naar het 
burgerpakje en een Hollandse Blonde, dan een partijtje met Westerling 
knokken". 
19 maart, 2 april 1950, geen bijzonderheden. 
26 april 1950: Er zijn intussen al weer een aantal Birdaarders thuis gekomen. 
Opschieten maar, Andries wil nog even in de hooiïng. Hij hoopt maar dat de 
nieuwe voorganger een jeugdman is, "dan krijgt hij misschien de 
tropenaapjes ook nog op de JV. Dat de gerepatrieerde jongens niet zo vlug 
komen zal de oorzaak wel zijn van niet willen inburgeren. Als men in de 
diensttijd niet met die dingen bezig is geweest, sta je er eerst vreemd 
tegenover". 
"We zijn weer verhuisd, nu in de stad Semarang. De stad heeft zijn voor en 
tegen. Je moet hier wel een bezigheid hebben. Een groot deel jongens heeft 
dat niet en dan is zo'n rotstad een bederf. Wordt hun een bezigheid geboden, 
dan wordt het niet aangenomen. Over het algemeen een slappe houding 
tegenover de geestelijke dingen. Vrienden bid voor ons allen en in 't 
bijzonder voor het sexuele gevaar, vooral nu in deze laatste maanden i·s het 
gevaar groot". 
9 mei 1950: "wacht lopen of zitten aan de verkeersweg, alles komt langs Ris
militairen met lef, ouwe Tani's, Bedja's, lachende baboe's, die je was willen 
doen, chinese meisjes met biggenoogjes, halfbloedjes die graag mee willen 
naar Holland, blank en bruin passeert me, alle soorten kleuren van de 
regenboog". 
19 mei 1950: Andries heeft zijn laatste wacht in Semarang. Maandagmorgen 
per trein naar Batavia. Daar is het stel Birdaarders compleet, Corrie Riewald, 
H.L. Kingma, mijn broer Jap, Kees Tadema en ik. 3 juni met de Kota Inten 
terug. Laatste brief. 

Durk Louwsma 
Durk schreef zijn eerste 
brief op 5 december 1947. 
Hij was vertrokken met 
De Groote Beer, een 
bekend troepentransport
schip. De overtocht 
duurde drie weken. 
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Gelijktijdig arriveert ook de Volendam, waarmee Bauke van der Laan en ook 
Eeltje Terpstra de overtocht maken. De eerste haven voor de schepen was 
Sabang. Enkele dagen later vaart Durk door naar Balik Papan op Borneo. 
Willem Kingma ligt in de buurt, 150 km zuidelijker, in Bandjermasin. 
Ze liggen in frisse, nieuwe gebouwen. Een ritje door de bergen is nieuw voor 
Durk. 
's Zondags is er kerk, maar er zijn maar heel weinig burgers aanwezig. 
In een volgende brief meldt Durk dat hij met nog vier jongens bij de militaire 
Inlichtingen Dienst zit. Ze wonen in een groot BPM-huis, hebben een jeep 
maar hebben weinig te doen. Hij heeft het gevoel dat hij al bijna een jaar 
aan het kamperen is op Borneo. 
Op 5 october 1948 schrijft Durk 
vanuit Sanga-Sanga: "Waar we 
zitten is een olie terrein van de 
BPM, zodoende zijn er ook 
Hollandse families. Het is er 
rustig, de laatste akties hier 
waren januari 1947. Nu is de BPM 
weer volop aan het werk, de 
koelies zijn tevreden en de 
verdere bevolking ook. Wel zijn 
ze Rood-Wit georiënteerd maar 
ze wachten het komende jaar af 
en verwachten dan hun Merdeka. Alleen degene die een beetje meer 
ontwikkeld zijn dan de gewone werklui, de intellectuelen zijn wel wat lastig. 
Ontspanning hebben we hier niet veel. De bioscoop die al bijna twee jaar in 
de maak is, komt nu volgende week klaar. Zo nu en dan is er een toneel- of 
een dansavondje. Toneel ga ik wel heen, maar de dans nog niet. Misschien 
dat ik, als ik hier lang genoeg blijf, ook nog wel eens ga dansen. Je krijgt hier 
tenminste wel een wat ruimere opvatting, zegt men. Maar zolang wij nog 
eigen kerkdiensten organiseren en ik daar wel fungeer als dominee(!), zal ik 
nog wel niet gauw tot dansen overgaan. Wel ben ik enigszins van gedachten 
veranderd ten opzichte van de dans. En ik zou er ook niks in zien om in 
intieme omgeving, waar je elkaar kent, en het is een feestje "onder ons", te 
gaan dansen. In gedachten hoor ik al kritiek." 

In een aantal volgende brieven is er alleen sprake van de rustige omgeving, 
de ontvangen post, de kerkdiensten, waarbij Durk soms als dominee 
fungeert, de gespreksclub enz. 
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Er heerst nog steeds grote rust, de mensen werken rustig bij de BPM de 
anderen zijn bezig in de tuin, elke week is er film, een avond voor burgers en 
militairen en vier avonden voor Indonesiërs. Durk volgt er een cursus voor 
het Middenstandsdiploma. 
Augustus 1949 gaat Durk eens nadenken over de toekomst in Holland. Aant 
dacht dat het nog wel mee zal vallen met het vinden van werk. Durk was 
anders al van plan om te solliciteren bij de BPM. Maar ja hij weet niet of hij 
een kans maakt. Hij heeft alleen maar Mulo en typen, voor boekhouden is hij 
gezakt en ervaring heeft hij ook nog niet veel. En dan heb je natuurlijk ook 
nog of je vrouw hier wel naar toe wil. 
In Durk zijn brief van september 1949 komt de politiek aan de orde: 
"We weten nu allemaal wel, dat Indië voor ons verloren is. Indië zijn we nu 
kwijt. En nu vragen we ons af, waarvoor zijn die twee akties geweest en 
waarvoor zijn onze vrienden nu gevallen of verminkt. Waarvoor zitten er nu 
nog zoveel jongens in Indië en moeten er ook nog nieuwen heen. 
Maar jongens, laat me dit zeggen, - dit alles is niet vergeefs geweest -. Het 
heeft alles zijn doel gehad. En misschien zien jullie dat niet, maar wij weten 
toch ook, dat God met alles zijn bedoeling heeft! Ook met dit!!! 
Kijk eens, na de oorlog '45 of zelfs al in de oorlog wisten we, dat we Indië 
niet zo zouden terug krijgen als voorheen. En dat was ook de bedoeling niet 
van de Nederlandse Regering. Denk maar aan de rede van 7 december 1942 
van onze toenmalige vorstin! De Soevereiniteit zou eenmaal worden 
overgedragen aan de Indonesiër zelf. Maar dit alles is nu zo raar gegaan. En 
ik ben het ook helemaal niet eens met de handelswijze van de Republiek. En 
ook niet met onze Regering. We zijn veel te slap geweest." 
Tot september heeft Durk gezeten in Sanga Sanga, bijna een jaar lang dus. 
In november is het verhuizen, naar Bandjermasin. Hier ligt hij zelfs bij 
Willem Kingma op de kamer in een oude school. Redelijk opgeknapt, maar de 
kazerne is voor het KNIL en de KL, omdat ze toch binnenkort vertrekken 
naar Holland. De Kniliers zijn meestal getrouwd en wonen met gezin in de 
kazerne. 
In december zijn Durk en Willem verhuisd naar Bondowoso op Java in 
afwachting van terugkeer naar Holland. Met de trein vanaf Soerabaja naar 
Bondowoso, ontdekt Durk pas hoe mooi Indië kan zijn. 

Jap (Jacob) Woudsma 
12 februari 1948: Soemedang, West Java. De dominee kon een paar weken 
niet komen vanwege de ploppers, maar die zijn nu geëvacueerd. Zondag 
morgen kwamen er 500 TNI-ers uit de bergen, ze stonden hier bij een beli 
(bailley) brug. Kleding hadden ze haast niet meer aan, weinig wapens, 
zonder munitie en geen leiding of organisatie. 
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De ploppers werden afgevoerd met de Hollandse wagens, de inlanders 
stonden hen toe te juichen en merdeka te roepen. Daarmee had de bevolking 
wel afgedaan voor Jap. 
De afgelopen week is het peloton van Jap Woudsma verhuisd naar 
Tjilemphir, het plaatsje is nog kleiner dan Jislum. Ze reden 300 km door de 
bergen, ze liggen hier in een oude rijstpellerij, er is daar geen licht en 
electriciteit. Batavia ligt op 60 km, Jap is daar geweest en heeft daar zijn 
broer Pé ontmoet, ze hebben in de stad gegeten bij de chinees. 
Een half jaar later zit het peloton in de buurt van Bandoeng in Pengalang, 
ook weer k)einer dan Jislum. Weer later nog verder op Oost-Java in de buurt 
van Soerabaja. 
In zijn brief van 1 februari 1949, probeert Jap uit te leggen wat er zo 
bijzonder is aan de militaire dienst en speciaal in Indië. "Het militaire leven is 
op zichzelf al onbegrijpelijk en in de dienst wordt meestal niet naar 
persoonlijke gevoelens gevraagd, wat wel eens afkeurenswaardig is. Veel 
jongens worden uit de gezinnen, hun dorpslevens, hun verenigingsleven weg 
geroepen. In Holland ging het nog (bij de opleiding) en kon men contact 
bewaren door nu en dan naar huis te gaan. Hier gaat het anders. Vooral de 
jongens die bij de infanterie en andere niet gemotoriseerde onderdelen 
zitten, hebben soms zware dagen. De band met thuis is voor persoonlijk 
contact misschien al een hele tijd verbroken. Men is blij met een brief, altijd 
weer. Maar volgens mij wordt deze scheiding per briefwisseling steeds 
groter. In de gezinnen wordt er over de jongens gesproken, er wordt voor 
hen gebeden enz. Maar diezelfde jongen ondergaat iets heel anders dan het 
dagelijkse gezinsleven. Hij is met een peloton opgeleid waar hij thans nog 
bijzit, 's morgens en 's nachts, alle uren van de dag moeten ze hun taak 
doen. Ze staan op zoals het hier vaak is. Geen drinken, een hapje droog 
brood, en het veld in. Na de hele dag te hebben rond gezwalkt komen ze 's 
avonds thuis. Wat wacht er hun? Dezelfde kamer welke ze 's morgens met 
elkaar verlieten. Het eten, nou het gaat . Men wast zich, gaat lang uit liggen 
op bed, slaapt direct, of ligt te lezen. In ieder geval hiermee wil ik aanduiden 
dat er jongens zijn, welke zo'n dagje er op hebben zitten en in hun kampong 
komen midden in de rimboe daar niets hebben. 
Dit is geestdodend, velen heb ik er meegemaakt welke altijd buiten zitten op 
posten. De een zit hiermee de ander daarmee. Ze doen hun werk, maar niet 
meer met plezier. Het enige wat hun interesseert is terug naar Holland. In dit 
stadium verkerende, kunnen ze even niet een brief met plezier schrijven en 
doen het zuiver uit verplichting. Beste vrienden een van de vele gevallen, 
welke hier wel onder de jongens voorkomt, maar met goede moed verder is 
onze leus. 
Mag ik jullie allen het beste toewensen, Gods Zegen, jullie vriend Jap". 
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Pé (Petrus) Woudsma 
Vlak voor zijn terugkeer naar Holland schrijft Pé nog een brief. Ze zitten nu 
op Midden Java en verwachten dat het Bataljon Friesland in juni naar huis 
mag. Maar Pe gaat niet mee. "Ik wens in Indië te blijven als burger, in 
verband hiermee wordt ik in mei overgeplaats naar Batavia. Mocht ik niet 
slagen naar wens dan zit ik in juni in een BM-er op het Sneekermeer, reken 
maar. Dus Indië-gast nr 1 uit Birdaard keert waarschijnlijk voorlopig nog niet 
op zijn basis terug." 
In maart is Pé een week op verlof geweest, na acht maanden in de rimboe. 
Hij had een pracht week, wel 1500 km gereden met zijn broer Jap in z'n 
jeep. Ook broer Andries zit al in Indië. 
Pé moet zijn abonnementen afschrijven en geeft daarbij een tip, geen Friese 
Kerkbode meer, maar een geïllustreerd tijdschrift, gaat er beter in. 

Willem Hendriks Kingma 
Oelin (is vliegveld Bandjermasin), Borneo, 8 februari 1948: "Het bevalt me 
hier niet slecht, maar het leven is me hier te ruw. Je zit hier midden tussen 
de jongens van de wereld en dan heeft een christelijke jongen het moeilijk. 
In Hooghalen ook al, maar nu zie je hier het kwaad met de dag toenemen". 
"Vandaag is de dag des Heren en de jongens zijn voor hun plezier de .bergen 
in, nu al zou ik dan nooit de bergen inkomen, op zondag ga ik niet. 
Binnenkort gaan we twee maanden op patrouille. Dat wordt een zware tijd, 
maar dat is ook weer eens wat anders, want hier beleef je de laatste tijd 
nooit wat. Het is hier altijd maar wachtkloppen. Het is alleen jammer dat er 
geen veldprediker meegaat." 
2 maart: morgen gaan we naar Kandagan". Willem dacht 1948: " dat het 
rustig was, maar in de krant leest hij dat Generaal Spoor waarschuwt: 
"Weest op uw hoede". 
19· april 1948: Van Djambi naar Palembang. 
29 april 1948: Willem heeft intussen twee weken in een rusthuis gezeten om 
bij te komen. 
Daarna gewacht in een doorgangshuis op vervoer terug naar Palembang en 
daarna door naar Djambi. "Ons peloton zat nog steeds in Kuala Tangkal, in 
de tijd dat ik er niet was was daar al een sergeant majoor van ons 
gesneuveld. Dat is al de tweede uit onze compagnie. Maar zoiets wordt je 
wel anders van hoor, toen de jongens hem dan ook naar het kamp 
terugbrachten, ontzagen ze ook niets. Ieder huis dat ze voorbij kwamen 
gaven ze een paar vuurstoten met de lichte mitrailleur er door heen. De stad 
zelf wordt niet meer aangevallen, maar bijna alle patrouilles van onze 
jongens worden beschoten. De majoor was ook op patrouille gesneuveld. 
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Intussen van Djambi naar hier, het BPM gebied Kuali Asam. Het is hier goed 
en nog rustig, en een nieuwe kazerne." 
Oelim, 3 october 1948: hij is weer terug in Oelim. Nu in training voor een 
mobiele eenheid, het is een harde training. Op vijf minuten van Oelim 
vandaan is een Amerikaans kamp, met acht amerikanen moeten ze Borneo in 
kaart brengen." 
27 october 1948: nu moet er wacht gelopen worden bij het Amerikaanse 
kanip. Het is hier rustiger dan in Kandagan, waar tegenwoordig telkens weer 
actie is. Willem zou daar ook wel naar toe willen om eens wat in die bendes 
om te ramaaien. Ze hebben nog even Gen Majoor Opzomer en Adj Gen Alons 
moeten ontvangen in de stromende regen. De dag daarop vond de opening 
plaats van het Ereveld Zuid Borneo. Gister was de plechtige herbegrafenis 
van de gevallen slachtoffers tijdens de Japanse bezetting. 
27 november 1948: een oefening met 50 prauwen achter een landingsboot, 
een mooi reisje van vier uren heen op de kali. 
27 december 1948: een week op actie geweest naar Kandagan en Barabai, 
waar het de laatste dagen erg onrustig was. "Wij hebben daar circa 100 man 
gevangen genomen. Geen verliezen van onze zijde, drie gesneuveld van 
vijandelijke zijde. Daarna heeft het KNIL nog contact gehad met één van de 
bendes, een uur gevochten tot de vijand geen munitie meer had. Het KNIL 
had twee gewonden, van de bende sneuvelden 17 man." 
27 januari 1949, Djambi, Borneo. "Zo straks kwam er bericht binn~n dat op 
de verste buitenpost de KNIL was ingesloten door ca 3000 ploppers en dat 
hun munitie bijna op was. Daar moest versterking heen. Ik had best mee 
gewild, want vechten zit er nu bij ons wel in. 
Bij aankomst in Djambi niet 
veel tegenstand gehad, "maar 
toch hebben we de gruwel van 
de oorlog meegemaakt. We 
hebben die eerste nacht hier 
net buiten Djambi op een 
viersprong gelegen, waar de 
para's die voor ons opgingen 
eerst hadden gevochten. Wij 
zijn daar nog een paar keer 
beslopen, maar gelukkig geen 
verliezen. God heeft ons 
bewaard en hem komt de dank 
toe". 
De TNI heeft hier nogal veel verliezen geleden, meest door luchtaanvallen. 
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Maar ook nu, nu de aktie is afgelopen, is het uitkijken, ze zitten in de rimboe 
en zoeken elkaar weer op. Na enkele weken weer in Djambi. De TNI heeft 
een groot gedeelte van Djambi in brand gestoken, een hoop mensen zijn 
dakloos. Ook de oliebronnen op Kenali-Assam stonden in brand. De BPM is 
alle dagen bezig met blussen. 
27 februari 1949, Djambi. Willem ligt al veertien dagen in het hospitaal met 
malaria en oorontsteking. Een komt bericht van vier vermoorden in een 
kampong. Met een landingsboot er naar toe, het bleek een hinderlaag te zijn. 
Bij het huis· van de kepala kampong (dorpshoofd) werden vier wachten 
gestationeerd. Na een uurtje kwamen er drie man uit de kampong. Eén van 
de wachten vertrouwde het niet, knipte zijn lamp aan, maar tegelijk schoten 
ze hem neer. "Dit was de eerste van de Compagnie en daar word je wel 
anders van." 
27 maart 1949, Djambi. Op 8 maart met de boot naar een buitenpost, Kuala 
Tungkal, geweest. Ze kregen meteen 's nachts een aanval, een week later 
weer, gelukkig geen eigen verliezen. "Geen wonder, de ploppers komen met 
alleen klewangs en een paar pistolen. Eerst gaan die lui naar de moskee en 
worden ze door een Hadji zg onkwetsbaar gemaakt. Dan komen ze met zo'n 
500 man en gaan biddende de stad bestormen van alle kanten tegelijk. Het 
is enorm hoeveel verliezen ze elke keer hebben". 
Willem is niet bang voor die aanvallen, maar het leven is hard en ruw en erg 
ongezond vanwege het moeras. Willem ligt weer met 40 graden koorts een 
paar dagen in het hospitaal en gaat daarna naar Tandjong Enim bij 
Palembang, een verlof centrum voor zieken. 

29 juli en 4 september 1949. Benkulen, West Sumatra. Geen nieuws. Begin 
augustus weer naar Djambi. Op Borneo is nog steeds grote onrust. Willem is 
twee weken in de bergen geweest, het is een groot ploppergebied. Overal 
hinderlagen en versperringen. De weg lag steeds bezaaid met bomen, 
telefoondraden kapot en bruggen eruit. In de stad werden geregeld brandjes 
gesticht. De bevolking was mede onder druk, voor de ploppers. Willem moest 
een hoge TNI officier ophalen, Hasan Basni, die voorheen op de lijst stond 
van gezochte ploppers, beloning 10.000 gulden. Er was een bespreking 
samen met generaal Soehardjo van de TNI op Java. Daarna moesten de 
heren nog hun troepen inspecteren, zodoende stond Willem midden tussen 
de ploppers. Alle commando's werden in het Japans gegeven. Hasan werd 
bevorderd tot officier van de TNI en is daarmee verantwoordelijk gesteld 
voor de terreur die er nog heerst. "Op 16 september zal hier de order Staakt 
het vuren worden afgekondigd. Of het helpt zullen we wel zien." 
Willem staat op wacht bij het Oelim Hospitaal buiten de stad. Durk Louwsma 
zit nu in Oelim en ze spreken elkaar zo nu en dan. 
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14 december 1949. Intussen vertrokken uit Borneo, gelukkig, en over 
gevaren naar Soerabaja. Met de trein zijn ze door gereisd naar Bondowoso, 
een aardig plaatsje en rustig. Met Durk Louwsma op een kamer. 
21 februari 1950, Djatisolo. Na twee maanden verhuisd, prachtig mooie reis. 
Laatste eind net Holland, aan een kant het kanaal en aan de andere kant de 
spoorlijn. 
Ze zitten nu op een grote suikeronderneming, een van de grootste van Oost 
Java. Er wonen hier 60 Hollandse gezinnen, maar Willem gelooft dat ze de 
militairen liever zien gaan dan komen en om er dan mee in contact te komen 
valt niet mee. De thuisvaart komt in zicht en dan in Holland proberen een 
beetje aan de slag te komen. 

Corrie Riewald 
Op 6 maart 1949 schrijft Cor dat ze op Java zitten, aan de rand van Bantam. 
Hier zitten nog veel peloppers. Ze nemen nu deel aan een zuiveringsaktie, 
met geschut en wagens. De bevolking heeft zo goed als geen kleren aan het 
lijf en is mager. Ze schreeuwen langs de weg van tabe toean, maar een week 
later bij het teruggaan was er niemand te zien. Ze staan onder druk van de 
pel oppers. 
Er zijn drie jongens van het regiment gesneuveld en elke dag sneuvelen er 
nog meer jongens, nu nog meer dan voor de aktie. "Dat noemen ze dan: 
staakt het vuren. In het begin had ik nog hoop, maar de heren beginnen 
weer te praten, al die vuile politiek die ze op het ogenblik voeren in Indië 
daar zit een luchtje aan". 
Op 21 maart, twee weken later, zijn ze verhuisd. De eerste vier maanden 
zaten ze in de bergen op west Java , nu in midden Java, de hete laagvlakte. 
De aktie is afgelopen, maar voor Cor en zijn maten niet. In de omgeving 
zitten 1400 man, op de buitenposten worden ze bijna elke nacht beschoten. 
Ze zijn nu al twee keer op aktie geweest, de eerste aktie duurde drie dagen, 
ze moesten de infanterie steunen met geschut. Intussen beschoten 
peloppers het kamp. Voor de aktie was het hier een chaos, maar het werd 
met de dag slechter. "Het is zo jammer dat de Nederlandse bevolking geen 
flauw idee heeft hoe de toestand hier is. Ik kan nog wel meer schrijven over 
de toestand, maar jullie geloven het toch niet, want wij geloven het soms 
zelf niet eens en toch weten we dat het de waarheid is." 
Uit de brief van 23 oktober 1949: 
"Veertien dagen geleden heeft zich hier een vreselijk drama afgespeeld. Een 
drama waar het Nederlandse volk niet in geloofd. Maar ik heb het zelf 
meegemaakt. Vandaag veertien dagen geleden; zondagmorgen was het nog 
rustig, zondagavond kregen we bericht dat zeven jongens niet terug 
gekomen waren. Nou alles stond op de kop. 
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We moesten direct met de carrier uitrukken en patrouilles het veld in. Na 
lang zoeken hebben we twee jongens teruggevonden of wel een orang tani 
(boer) vertelde waar ze begraven lagen. We hebben ze direct opgegraven, 
maar ze waren niet meer te herkennen, ze waren afgeslacht ja, totaal in 
stukjes gesneden. Maandagmorgen zijn ze begraven. Maar toen waren er 
nog vijf jongens vermist, van de TNI kregen we bericht dat wanneer we de 
TNI-ers los lieten dan zouden ze onze jongens los laten, en dat is gebeurd, 
maar er zijn maar twee jongens levend terug gekeerd, de andere drie waren 
al gestorven aan de schotwonden. Ja en met dat volk zitten ze te praten. Je 
moet er niet goed over nadenken, want anders zou je ze. Ik snap niet dat de 
Nederlandse regering nu nog vertrouwen in dat volk heeft. En kan de 
Nederlandse regering nu de verantwoording op zich nemen, dat dit volk 
overgeleverd wordt aan chaos en terreur? Dit zijn allemaal vragen die wij ons 
hier dagelijks stellen. Na drie jaar praten is de wereld nog blind voor wat zich 
hier afspeelt. 

9 februari 1950, na elf maanden in Cheribon "we hebben het verlaten, ja we 
moesten het verlaten, het moet overgedragen worden aan onze zwarte 
broeders. 
We zitten nu in de buurt van Bandoeng, hoog in de bergen, lekker koel. We 
kunnen hier wat bijkomen voor dat we naar Nederland gaan. Want we' zijn er 
daar in Cheribon niet beter op geworden. We zullen hopen dat we niet zolang 
meer op onze thuisvaart hoeven te wachten, want de TNI wordt erg lastig 
met weg versperringen en papiercontrole. De heren van de Republiek zijn 
behoorlijk bang geworden na de aktie van de heer Westerling". 
22 mei 1950, "Ik lig al een tijdje in het hospitaal en we gaan over twee à drie 
weken de boot op". 

Aebele van der Woude 
7 oktober 1948, Madjenang. "De laatste weken is het weer allesbehalve 
rustig op Java. Niet alleen in de Republiek, waar communisten en 
nationalisten elkaar te lijf gaan, maar ook daarbuiten o.a. in de buurt waar 
wij zitten. Niet dat het zo heel erg is, maar toch wel heel wat slechter dan 
het een half jaar lang geweest is. Dat komt hoofdzakelijk doordat de laatste 
tijd weer hopen bendes over de demarcatielijn trekken, die de buurt onveilig 
maken. Ruim een week geleden is een groepje uit ons peloton behoorlijk 
beschoten, maar het is gelukkig goed afgelopen. Begin deze week hebben ze 
een paar mortiergranaten afgeschoten, die midden in Madjenang terecht zijn 
gekomen. En gisternacht werd een rubberonderneming, waar soldaten van 
ons als bewaking zitten, door ca 50 man aangevallen". Gelukkig afgeslagen, 
ze zijn gevlucht en achtervolgd, tevergeefs. 
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18 februari 1949, Goeboeg. De tweede Politionele Aktie begon 19 december 
en duurde tot 5 januari. Toen begonnen de zuiveringsakties, patrouilles. Een 
erg zware en spannende tijd, en nog steeds verkeren ze dagelijks in de 
grootste spanning. Hun peloton is intussen via via terecht gekomen bij 
Bojolali, een verwoest stadje 27 km ten westen van Solo. Hun taak was daar 
het veilig houden van de hoofdweg van Solo naar Semarang. Nu zitten ze in 
een kampong 30 km ten oosten van Semarang. Ze zitten nu aan onze kant 
van de voormalige lijn (demarkatielijn?). Het is er erg rustig, alleen 
treinbewaking. 
24 augustus1949, Goudang, 40km ten westen van Solo, tot nu toe erg 
rustig. Ze zitten op een suikerfabriek en liggen in stenen huisjes. 

Rein van der Woude 
27 augustus 1949, Batavia. Rein doet dienst bij het KMG, het maga~ijn, 
onderdelen uit het buitenland ontvangen en weer uitgeven aan de 
legeronderdelen. Ze hebben weinig met de dienst te maken, ze hebben zelfs 
niet eens een wapen. 

Jacob van der Werk 
1 maart 1948, Madjenang. Jap is nu ruim een jaar in Indië, maar heeft nu 
wel heimwee. Heel weinig mensen gaan hier naar de kerk, maar er zijn ook 
genoeg die voor hun geloof uit komen, "maar naar de kerk? Dat kan wel 
weer als we thuis zijn". "Ja als je de wereld in gaat dan zie je pas wat er in 
omgaat en hoe groot of de verleidingen zijn en vooral in dit land, met een 
misse stap kun je je leven lang ongelukkig wezen". "Ik zal blij wezen dat ik 
weer thuis ben en naar de JV kan. Het zal wel niet zo lang meer duren, dan 
zullen de eersten wel thuis komen. Het verlangen naar huis kan soms sterk 
zijn". 
12 maart 1949, Parigi. Het is een rustig gebied. Tot nu toe is er geen schot 
gevallen. Jap had gedacht dat hij misschien wel de eerste zou wezen die 
terug zou komen, maar dat zou zijn vriend Haring Riewald wel zijn, die is een 
maand geleden al vertrokken. 
27 april 1949, Parigi. Jap komt helaas nog niet naar huis. Het wordt nu wel 
oktober, daarmee wordt het drie jaar in plaats van twee jaar, maar ja moed 
houden. 
18 september 1949, Batavia. Het staat nu vast dat het peloton 12 oktober 
gaat varen. Het wordt tijd, 's avonds als ze de stad ingaan zijn er vaak 
vechtpartijen, de haat is groot onder de jongens. 
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Rense Leystra 
28 oktober 1948, in de bergen bij Palembang, Martapura, Sumatra. Enige tijd 
later in de buurt van Padjoe aan de Musi. Hier is Jense Leystra bij hem 
geweest. Volgende week gaat Rense naar Lakat, als de dominee tenminste 
met de jeep gaat. Dan passeren ze het detachement van Jan Berghuis. Ook 
trof hij kort geleden Lieuwe Verhaag. Allemaal Birdaarders in dezelfde buurt. 
14 mei 1949, in de buurt van de Goenoeng Tempo geweest, de hoogste berg 
van Indië. 
16 januari 1949, voortdurende verhuizingen, nu in Tjimali, volgende week 
naar Semarang. " 't Wordt tijd dat we naar huis gaan, twee jaar in de tropen 
als soldaat dat gaat nog, maar langer dat wordt funest, elk zijn deel, stuur 
dan maar vervanging". 
28 juli 1949, Semarang: "Over enkele dagen hoop ik naar Batavia te 
vertrekken, van daaruit nog enkele dagen naar Bandeeng en dan zal het niet 
lang meer duren voor ik aan boord zit". "Veel nieuws valt er niet te melden. 
Het is het oude liedje van oorlog en ellende en het is soms onbegrijpelijk dat 
er, gelukkig, nog een heleboel mensen een heleboel plezier in het leven 
hebben". 

Jense Leystra 
28 januari 1948, Batoeradja. 
Jense is chauffeur, ziet een 
mooie omgeving, bergen en 
heuvels. Jense ziet veel wild, 
o.a. varkens en herten. Ook 
hebben ze een panter gescho
ten, en apen plentie. En de 
leguaan, een soort hagedis, 
maar dan wel anderhalve 
meter lang. Batoeradje zelf 
ligt in de bergen in de buurt van Palembang, Sumatra. Het is aardig rustig, 
de inwoners handelen op de markt. 
15 februari 1948, Er is nu wapenstilstand, maar je kunt niet veel op die 
extremisten aan. Het is niet druk met auto rijden, benzine en onderdelen 
sparen. Naar buitenposten rijden door de heuvels is mooi. 
Jense zou wel eens weer terug willen naar Engeland, daar was het ook 
heuvelachtig. Niet veel meegemaakt van de aktie, maar toch een keer 
beschoten onderweg, vanuit een hinderlaag. 
28 maart 1948, nog steeds Batoeradja, al tien maanden nu. Het is er nog 
steeds rustig, met een beste dominee, catechisatie en een soort 
JV /bijbelclub. 
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24 en 27 maart 1949, een jaar later dus, maar nu uit Batavia. Jense is over 
gegaan naar de Koninklijke Marine en is nu dus matroos. Jense heeft 
tussendoor nog een breuk-operatie ondergaan in Soerabaja. Hij is nog bij 
zijn zuster Pietje geweest, zij is verpleegster in het Hospitaal. Intussen was 
de Politionele Aktie geweest en die heeft hij dus niet meegemaakt. De 
zuiveringsakties duren nog voort en het is direct ook nog niet afgelopen en er 
sneuvelen maar jongens, ook bekenden van Jense. Zo het nu staat vertrekt 
hij in mei naar Holland voor verdere opleiding. Hij heeft Rein van der Woude 
ontmoet hier in Batavia, die was net aangekomen en moest door naar 
Bandoeng. Het laatste nieuws uit Jislum gehoord. 

Haring Riewald 
11 februari 1948, Tjileungsir op Java, 70 km van Batavia. Mooie omgeving 
met rubberplantages. Die zijn veel vernield tijdens de Japanse bezetting. Nog 
altijd is het onveilig door de rampokkers. Er is hier in de bergen een groep 
van twee honderd man gemeld. 
11 november 1948, Wanasari. Al weer vier maanden hier, mooie omgeving, 
rustig. We wachten op het resultaat van het praten, wanneer? 

Klaas Bolhuis · 
Klaas heeft één brief geschreven, nee getypt. In februari 1948. Hij werkt bij 
een administratieve eenheid in Soerabaja. Het bevalt hem reusachtig in 
Indië. Of dat zo gebleven is weten we niet. 

Jacob van der Vies 
5 maart 1948, Garoet. Het is nu hier weer rustig. Ze hebben wel 4000 man 
moeten evacueren, het was wel wat een ontmoedigend gezicht, toeschouwer 
te zijn en behulpzaam te zijn aan je vroegere vijanden. 

Jan van der Vies 
7 oktober 1948, Tjikalahang. Het is nu rustig, maar enige tijd geleden kreeg 
een post van ons 800 man, goed bewapend, op hun dak. Ze konden het nog 
redden tot er versterking kwam, met slechts één gewonde liep het nog goed 
af. Terug naar Holland lijkt dichterbij te komen, afwachten. "Nog een klein 
rukkie mannen en we zijn er". Dat blijft ons parool. 

Klaas de Jong 
12 september 1948, Tjipoe, bij Semarang. Het is hier de laatste tijd rustig na 
de Cease-fire overeenkomst. We zullen hopen dat het zo blijft. De 
demobilisatie is nu in volle gang, de eersten zijn al vertrokken richting 
Holland. 
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8\december 1948, Semarang, in de stad. Een extremist of een plopper heb ik 
nog nooit gezien. Nog steeds geen voortgang bij de besprekingen, waarvoor 
zit ik eigenlijk nog hier. 
26 maart 1949, Semarang. Nog steeds rustig hier. Hopelijk ook overal, dan 
begint de demobilisatie misschien weer. 

Lieuwe Verhaag 
6 februari 1948, Penaloppa. Lieuwe ligt even in het hospitaal. Er is veel 
veranderd sedert de besprekingen in Rinfield zijn afgelopen, grote stukken 
zijn er prijs gegeven. 
2 maart en 10 maart 1948. Radja. We zitten nu een half jaar in de rimboe en 
dat gaat vervelen. De compagnie moest parade lopen in Penaloppa, Lieuwe 
reed de jeep met de baas. 
14 oktober 1948, Bandeeng. Op Java is het nog lang niet rustig. Over enkele 
dagen weer naar Sumatra.11 november 1948, Lahat, Zuid Sumatra. Hier is 
het weer rustig, maar niks aan, ja een geit voor de jeep gehad. 30 januari 
1949, Rimboe. De rust is voorbij. Al vijf mannen van het bataljon zijn 
gedood. Lieuwe had niet meer op deze aktie gerekend, maar de Nederlandse 
regering heeft zich niet meer aan de Veiligheidsraad gestoord en zodoende 
zijn we erop los gegaan. 

Op. de volgende bladzijde de lijst van de verliezen in januari 1949, uit de 
Leeuwarder Courant. 

· 12 februari 1949, Rimboe. De akties zijn ook hier begonnen. De tweede dag 
met de jeep op stap, met een rubberpontje de rivier de Musi over. Onder 

· vliegtuig bescherming verder, met de jeep met vier man en een bren plus 
een carrier met 16 man. 
24 mei 1949, Rimboe. Lieuwe schrijft over wat zich hier had afgespeeld. 
Met de jeep naar de verste post. Lieuwe moet de jeep klaar maken, "wij 
gaan een contact patrouille maken met anderen, met twee jeeps en drie 
drie-tonners. Bij een brug op 11km van Tjeeroep de jongens van de wagen 
af, het was niet vertrouwd om daar over te rijden. Toen lieten de pioniers 
zien wat ze konden en sloegen in twee uren tijd een hulpbruggetje, waar we 
met de jeeps over konden. Drie km verder lag er weer een brug uit. Daar 
moesten we weer uit de jeeps en verder te voet lopen. We bleven achter met 
de twee jeeps en acht man bewaking om later mee terug te gaan. Deze 
bewakers hadden hun stellingen ingenomen en maar wachten. Om twaalf uur 
hoorden we schieten. 
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Eén van de jongens was gaan zitten 
in een stelling van de ploppers met 
zijn stengun en was gaan wachten. 
Tot er twee ploppers aan kwamen, 
die nergens erg in hadden. Waar
schijnlijk waren ze van plan om in 
de stelling te kruipen en te wachten 
op de Blandas tot die terug zouden 
komen, om dan hun handgranaten 
tussen onze jongens in te gooien. 
Onze man liet ze komen tot op tot 
op acht meter, hij neemt ze op de 
korrel, trekt, maar de sten weigert. 
De ploppers horen een klik en gaan 
er gelukkig van door. Toen heeft hij 
er nog wat kogels achteraan 
gejaagd. Het bleef verder rustig en 
de patrouille kwam om tien uur 
terug. Onderweg hadden ze ook 
vuur moeten afgeven. De luit vroeg 
de jongens die bijna niet meer 
konden lopen maar naar de andere 
brug te brengen en dan gezamen
lijk terug. Tussen de bruggen kre
gen we te maken met een trekmijn, 
toen twee handgranaten en kruis
vuur boven op een heuvel, over de 
jeep heen. We zijn gelukkig goed 
aan gekomen, niemand gewond, 
dat dan zien we ook weer dat God 
ons allen bewaard heeft." 
5 augustus 1949, Rimboe. Lieuwe is 
bang dat het voor het voor 
Nederland een verloren zaak is. 
"We weten niet wat Gods wil is, 
maar naar de mens gesproken zijn 
wij Indië kwijt. Een hoop schuld ligt 
bij Amerika. Ook is Holland er zelf 
niet vrij van. 
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De stemming onder de jongens is ook niet zo goed meer, want ja we zien het 
voor onze eigen ogen. Djokja hadden we nooit prijs moeten geven, en 
Soekarno hadden ze niet moeten gevangen nemen, want dat is de drijfveer, 
die hier alles in de hobbel heeft gejaagd". 

Ma!eysia 

Natuna Sea 

29 augustus 1949, Benkoelen. "Er zijn al goed vier jaar verstreken toen ik 
voor het laatst het burgerpak droeg. Wel heb ik veel gezien en veel meege
maakt. Mooie dingen, maar ook minder mooie. Denk aan deze laatste aktie I 
waar we niet zonder doden uit gekomen zijn. Deze jongens zijn gevallen, 
maar vaak komt de vraag bij ons op waar zijn ze voor gevallen, en dat blijft 
een vraag of niet een vraag als gelovigen, want ja het is Gods wil geweest en 
God heeft er een bedoeling mee. 
19 september 1949. "Het is hier nu staakt het vuren, het is een groot voor
recht, ze houden zich er goed aan. Het voelt goed als je nu de weg op gaat. 
Het was een zenuwslopend leven toen we geregeld vuur kregen. Terug naar 
Holland, dat is wat we allemaal graag willen en we hopen zo gauw mogelijk. 
14 december 1949, "We voelen ons zwaar bedrogen en verslagen. Afgelopen 
zaterdag moesten we ons gebied afstaan aan de mannen die we begin dit 
jaar nog verjaagd hebben en die vrienden bij ons weg geschoten hebben. We 
moesten ze zelf met onze wagens hier halen. We gaan naar Batavia, zodra 
we alle wagens hebben ingeleverd. 
Toen onze jongens op de boot gingen in Benkoelen om naar Batavia te gaan 
was het net een verslagen leger. 



Enkele afkortingen: 
KL Koninklijke Landmacht 
KNIL= Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
TNI = Tentara Nasional Indonesia (voor juni 1947 TRI = Tentara Republik 

Indonesia) 

Auke Kingma, oktober 2013 
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Na lezing van de vorige Furdes heeft 
Jacques Slegtenhorst uit Gouda een verslag 
geschreven over zijn verblijf in kamp Tjmahi. 
Dit verslag is onverkort opgenomen. 

Naast dit verslag zijn nog herinneringen van 
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Verslag Jaques Slegtenhorst kamp Tjimahi 

Inleiding 

Dit nummer gaat voor een deel nogmaals over Indonesië. Ik ben bevriend 
met Jacques Slegtenhorst in Gouda. Jacques heeft ten tijde van de Japanse 
bezetting van Nederlands Indië vast gezeten in het jongenskamp, kamp 
Tjmahi. De Jappen scheidden jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Ik 
heb hem Furde 24 en 26 laten lezen. Het hierna volgende verslag van hem na 
lezing van de Furdes is onverkort opgenomen. 

De periode na de overgave van Japan tot en met ongeveer 1946 wordt de 
Bersiap periode genoemd. Hoewel de Burdaarder jongens daar erg weinig 
over schrijven, is deze periode mede de directe aanleiding geweest tot hun 

uitzending naar Indië. 

In het machtsvacuüm na de Japanse overgave heeft een deel van de 
bevolking, veelal jongelui, zich uitgeleefd op buitenlanders in Indië, Neder
landers, Europeanen, Molukkers, Chinezen, enz. Het waren plunderaars, 
rampokkers genoemd, en ze hebben duizenden moorden gepleegd, sommi
gen spreken van meer dan twintig duizend. Officieel was Nederland 
verantwoordelijk voor rust en orde in Indië. De Nederlandse overheid heeft 
met de beperkte middelen, die ze had kort na W02, geprobeerd die taak te 

vervullen. 

Kamp Tjmahi 

Op 23 augustus 1945 werden alle kampbewoners van Baros 6 in Tjimahi 
(West Java) op de appèlplaats geroepen en deelde de kampleider, de heer 
Schotel officieel mee dat Japan had gecapituleerd. De Japanse commandant 
liet zich niet zien. Na een korte toespraak hesen we de Nederlandse vlag en 

zongen het Wilhelmus. 

Het was aan de poort de laatste dagen toch al opvallend stil; Jappen waren 
helemaal niet te zien, alleen Heiho's (door Jappen aangestelde Indonesische 
hulpsoldaten om de rust te bewaren) met hun houten geweren. 

Enkele brutalen waagden zich naar buiten, maar werden nauwelijks 
gehinderd, buiten een waarschuwing door een Heiho het niet te doen, omdat 

dit niet veilig was. 
Het eten werd wel van de ene dag op de andere een stuk beter; veel meer en 

vlees! 
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\Om ons rantsoen nog verder uit te breiden begonnen we weer door het gedèk 
(afscheiding van gevlochten bamboe) te handelen; de inlanders toonden zich 
nu veel minder schichtig en Han (tweelingbroer van Jac) en ik ruilden goela 
djawa (palmsuiker) tegen zakdoeken. Daar hebben we niet lang van genoten, 
want toen we even niet opletten, waren de rollen suiker ineens weg: gestolen 
achter onze rug, terwijl wij bezig waren! 
Sommigen waagden zich in de dagen na 23 augustus toch buiten de poort en 
konden ongestoord naar de pasar en naar Kamp 9 of 5 om hun vader of 
anderen te bezoeken. 
Het kampleven begon ons steeds meer te vervelen en wij verlangden danig 
naar huis. Toen wij hoorden dat verschillende jongens gedrosst waren, met 
taxi naar Bandoeng en zelfs met de trein naar Batavia, besloten Han en ik de 
sprong ook te wagen. Het was al een eind in september en het leven werd 
steeds onrustiger. Schotel kon de zaak steeds moeilijker onder controle 
houden; ieder deed maar wat. 
Pa was niet meer in Tjimahi, dat wisten we nu wel zeker. Wij hadden gehoord 
dat hij naar Midden-Java was gegaan. Onze brief naar Ma in kamp Tjideng in 
Batavia bleef onbeantwoord. 

De treinreis naar Batavia 

Op een vroege ochtend namen wij de trein naar Batavia. Het was een oud 
geval; geen eerste klas en alleen wagons met banken langs de kant. Het was 
goed druk, maar wij vonden een plekje bij een raam, waar je lekker in de 
frisse lucht zat. 
We genoten van het uitzicht op de Preanger met al zijn groen en rivieren. De 
reis schoot goed op, hoewel er vaak werd gestopt om mensen in- en uit te 
laden, met al hun plunje en handel. 
Pas toen we op de laagvlakte kwamen ging het steeds langzamer. Op de 
perrons waar we stopten was het vaak erg druk en onrustig. De politie die op 
de perrons stond probeerde alles zo goed mogelijk te regelen en lawaaiige 
figuren buiten de trein te houden. De agenten op de balkons van de trein 
hadden gezegd dat we de luiken maar beter konden sluiten, zodat we geen 
zicht meer hadden op wat er buiten allemaal gebeurde. 
Op een gegeven moment werd het op een stationnetje niet ver van Batavia 
erg onrustig. Er liepen knapen rond die naar binnen wilden om te 
"inspecteren". De politie trachtte de knapen te overtuigen dat alles 'in orde' 
was binnen en gaf ons, Hollandse jongens, aan om ons zoveel mogelijk schuil 
te houden, op de grond en onder de banken, tussen de benen van andere 
passagiers. Gelukkig begon de trein al snel weer te rijden en bleef het bij een 
hoop "Merdeka"-geschreeuw, (ook van de politie!) en bonzen op de luiken. 
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De reis van hier af door de stad schoot niet op; eindeloos mensen die in- en 
uit wilden, met al hun spullen en veel stilstaan. 
Pas tegen 6 uur bereikte de trein het eindstation, Kota. Wij liepen naar de hal 
en wilden buiten, op het plein eens kijken hoe wij het kamp Tjideng konden 
bereiken, maar werden gewaarschuwd niet naar buiten te gaan, maar in de 
hal te blijven. Transport, zoals sado's of betja's (soorten fietstaxi's) zagen wij 
niet. 
Aan de overkant van het plein, bij een groot bankgebouw liepen Engelse 
militairen en een paar knapen uit de trein waagden zich daarheen; het was 
toch al bijna donker. Zij waarschuwden ons toch vooral binnen te blijven en 
ons ook daar zo min mogelijk te laten zien; overal zaten ploppers. De 
Engelsen zouden zorgen voor transport. 
Het duurde eindeloos, maar uiteindelijk verschenen er een paar Engelse 
legertrucs met militairen, die ons snel inlaadden en naar Tjideng reden. 
Het was ondertussen al ver over negen uur, toen we daar aankwamen; een 
afstand van nog geen 10 km. Het was er donker en de poort was gesloten; 
wij mochten er niet in! 
De Engelsen droegen ons over aan Ghurka's die er de bewaking verzorgden. 
Zij stopten ons in een Europees huis met een verdieping, regelden matrassen 
en eten. Vooral dat laatste was belangrijk, want we rammelden. 
Zij zorgden er ook voor dat onze familie in het Tjideng kamp bericht kreeg 
dat wij gearriveerd waren en dat wij een pasje kregen en de volgende dag 
mochten we naar binnen. 
Dat pasje heb ik 
nog steeds, met 
officieel stempel: 
Commandant Depot 
Inheemse Paarden! 
Inderdaad staat dat 
in de rand van het 
stempel. In het 
kamp werden wij 
meteen aan het 
werk gezet bij de 
foerage, met een 
ploeg Japanse 
soldaten, groenten 
lossen en 
chocoladepoeder uit vaten distribueren met een schepje. De Jappen zagen er 
op 't laatst net uit als negers. 
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Bij de kamppoort stond ook een Jap op wacht, met geweer, om mogelijke 
ploppers buiten te houden. 
In het kamp kregen wij behoorlijk te eten en spekten we weer aan tot 
standaardgewicht. We namen het er ook van: ontbijt met 3 spiegeleieren van 
eendenei! 
In september kregen wij een brief van het Rode Kruis dat onze vader was 
overleden in kamp Bangkong, Semarang, op 17 augustus 1945, twee dagen 
na de Japanse capitulatie en op de verjaardag van mij en mijn tweelingbroer. 
Er was voor ons nu geen reden meer om in Indië te blijven, bovendien was er 
het risico dat wij bij onze 18e verjaardag zouden worden opgeroepen voor 
militaire dienst in het KNIL. Om de Europeanen zo snel mogelijk van Java 
weg te krijgen, de Bersiap greep steeds heftiger om zich heen, werd ieder 
beschikbaar schip dat in de buurt was, gebruikt voor evacuatie. 

De reis naar Nederland 

In oktober passeerde de "Venerable" een Engels vliegdekschip zonder vlieg
tuigen en dat werd meteen volgeladen met vrouwen en kinderen. We konden 
mee tot Colombo in Ceylon, waar we weer werden uitgeladen en opgeslagen 
in een oud kamp bij Kandy, waar in de oorlog generaal Montgomery nog 
heeft gezeten met zijn Imperia! Command. De Venerabie heeft nog onder 
Nederlandse vlag gevaren als "Karel Doorman". 
Het kamp was uitgeleefd en onder Engelse leiding kreeg je aanvankelijk te 
weinig eten en van magere kwaliteit. We hadden weer honger! Maar we had
den een luizenleven: geen school, dus steeds vakantie met zwemmen in de 
Mahawehli en 's avonds dansles op Engelse deuntjes. We legden het zwaar af 
tegen de Engelse soldaten die al onze (indo-)meisjes inpikten. Ja, in het 
kamp hadden wij géén dansles gehad, wel tandakken (trappelen) onder de 
Japanse knoet! 
Na 3 maanden ging de reis weer verder, nu van Colombo naar Southampton 
op de "Nieuw Amsterdam", die was omgebouwd tot troepentransportschip. 
Het zat al aardig vol met Engelse soldaten die vanuit Australië onderweg 
waren naar huis. Dat gaf met al die Hollandse vrouwen, die ook weer aardig 
bijgekomen waren natuurlijk wel rameh (groot feest)! Dan klonk er bijvooer
beeld over de scheepsradio ineens: "Willen de mensen die in sloep 25 zitten 
die onmiddellijk verlaten!" En wij maar hollen naar die sloep, waar dan twee 
rooie koppen uitkwamen. Wij kenden alle sloepnummers! 

Op 6 april 1946 kwamen wij dan vanuit Southampton in Rotterdam aan; een 
mistige koude dag, met de eerste sneeuw. Sneeuw?? Is dat fijne grijze stof 
op straat "sneeuw",? Ja, jongens, dat is sneeuw! 
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En wij maar denken aan grote witte plukken watten in een helblauwe hemel 
(van de kerstkkaarten)! 
Erg welkom voelden wij ons in dit koude kikkerland niet. Op straat werd je er 
meteen uitgepikt door je toch afwijkend taalgebruik en kleding (oud-militaire 
spullen en pakhuismode). Vragen als: "Heb je een apie meegebracht?" of 
"Dubbelvreters!" waren regelrnatig te horen in de tram of op straat (Wij 
kregen aanvankelijk dubbele bonnen van de Distributie). 
Wegens gebrek aan schoolruimte werden door de Duitsers verlaten gebouwen 
omgebouwd tot schoolruimten, vaak zelfs zonder ramen, kachels en licht. 
Leerkrachten waren ex-gerepatrieerden. 
"Overbruggings-HBS" heette dat. Het tempo werd bepaald door de schoollei
ding. Wij begonnen in klas1, dezelfde klas waar wij in 1942 eindigden door de 
Japanse invasie. 
Een jaar later (1947) zaten wij in klas 4. Degenen die een gemiddelde van 
boven de 7.5 hadden moesten naar het reguliere onderwijs om aan de lande
lijke eis te kunnen voldoen. Ik koos HBS-B op de 3e vd Boschschool in Den 
Haag. Eindexamen in 1948, (13 vakken) met gemiddelde van 7.2. 
Te laag voor een rijksstudiebeurs, (min. 7 .5). Had al een schuld van 10.000 
gulden opgebouwd en een nieuwe van 10.000 voor max 1 jaar "Leiden" leek 
mij te veel van het goede. 
Wie niet verder studeerde werd opgeroepen voor militaire dienst. Ik vroeg om 
plaatsing bij de Geneeskundige Troepen en kreeg mijn opleiding in Ede, met 
de aantekening dat ik bereid was als vrijwilliger naar Indië te gaan. Opleiding 
o.a. in Militair Hospitaal Muzenstraat Den Haag, op Eerste Hulp en OK. 
Biologie, anatomie, verpleegkunde, hygiëne enz. in Ede. 

Terug naar Indië 

Met de Groote Beer naar Batavia en vandaar geplaatst in Mil. Hospitaal 
Soekaboemie. In de interne organisatie, als tolk voor de artsen, want wij 
kregen meer inlanders binnen dan Nederlandse militairen! Na 3 maanden 
opname als patiënt in eigen hospitaal, wegens overspanning! Vandaar naar 
Garoet als hoofd van een klein herstellingsoord, 10 km buiten de stad, in de 
bergen. 
Een rustig leven, leek het, maar de patiënten kregen daar regelmatig bezoek 
van "kennissen", vriendinnetjes uit de kampung, zodat al snel een aantal 
patiënten naar het hospitaal in de stad terug moest voor venerische kwalen. 
Uiteindelijk werd het rustoord helemaal opgedoekt en ik keerde terug naar 
het hospitaal. Dit was een deel van het lokale burgerziekenhuis dat door het 
Nederlandse leger was bezet. Mijn opleiding voortgezet met dienst op de OK. 
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· Dacht hierna leiding te krijgen op de zaal Chirurgie, maar dat werd Interne, 
speciaal Geslachtziekten. Hier een knock-out ervaren na een "vriendinnetje" 
van een patiënt weg te zenden tijdens bezoek, wegens "intimiteiten". De 
knaap gaf mij onverwacht een dreun midden in mijn gezicht, waardoor ik in 
een hoek van de zaal belandde. Heb hem niet op appèl laten roepen, maar 
hem bij een medische inspectie van zijn jongeheer een dubbele concentratie 
jodium ingespoten, waardoor hij een halve dag heeft rondgedanst bij het 
plassen. Hij heeft mij hier nog voor bedankt; appèl had hem mogelijk voor de 
Krijgsraad kunnen brengen. 
Bepaalde delen van het ziekenhuis waren ook onder Nederlandse controle 
gebracht, zoals het laboratorium en de apotheek. Als in het Indonesische deel 
een patient penicilline moest worden toegediend, ging een Nederlandse 
verpleger daarheen om het in te spuiten, anders verdween het gegarandeerd 
op de zwarte markt. Onze "jongens" kenden de weg daarheen ook goed: 
Chinese toko obat winkeltjes waar zij het kochten om zichzelf in te spuiten na 
verdachte verschijnselen na "vriendinnetjes"-bezoek. De eerste verschijn
selen van resistentie werden al zichtbaar. 
Het hospitaal lag aan de rand van de stad, tegen sawah' s. Er was een 
stevige omheining geplaatst met prikkeldraad en vèrstralers, om ploppers 
weg te houden, maar toch schoten zij 's avonds op het hospitaal, ook op het 
Indonesië deel! Veel last hadden wij in Garoet niet van hen, dank zij een 
contingent Huzaren van Bareel met hun pantserwagens en brengun -carriers, 
zeer indrukwekkend. 
Na de Soevereiniteitsoverdracht in 1949 werden alle militairen op Batavia, nu 
Jakarta, teruggetrokken. Ons onderdeel landde in het grote Militair Hospitaal. 
Voor mij weer Interne Dienst, met zaken als dienstlijstjes voor verplegend 
personeel en appèls. De leiding van het hospitaal werd met officiële 
vlagwissel overgedragen aan het TNI, met een klein territorium voor de KL. 
Hier begon mijn zoektocht naar mogelijkheden om in Indië te blijven. Ik 
bezocht de BPM, Nederlandse Handelmaatschappij en een bank, maar ook 
Indonesische Ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken, maar al vrij 
snel kreeg ik door dat het allemaal geen zin had; ik was geen Indonesiër! 
Dus met hangende pootjes dan maar weer terug naar Nederland. Ruim twee 
jaar nutteloos verdaan en het vooruitzicht van zo'n 100.000 werkloze terug
keerders thuis. 

Patiënten werden regelmatig afgevoerd naar schepen met hospitaalvoorzie
ning, met bestemming Nederland. 
Bij één van die evacuaties, die ik begeleidde, kreeg ik aan boord van een 
scheepsofficier de opdracht niet van boord te gaan, maar mij 'beschikbaar' te 
houden. 
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Bij vertrek van het lege konvooi ontbrak ik dus, hetgeen wat verwondering 
verwekte. Men bleef wachten en roepen via de scheepsradio, maar ik hield 
mij gedeisd. Toen het schip aanstalten maakte om te vertrekken werd de 
Militaire Politie ingeschakeld, maar die moest van de kapitein weer van boord. 
Pas buitengaats bleek dat de verpleegafdeling aan boord zwaar onderbezet 
was en de kapitein wilde zo niet varen. 
Pas in Nederland kreeg ik al mijn spullen terug en de noodzakelijke gezond
heidsverklaring voor demobilisatie. Of ik door deze stunt van de kapitein nog 
een late bevordering heb gemist weet ik niet, maar de laatste aantekening in 
mijn soldatenboekje luidde: NIET BEVORDERD WEGENS OMSTANDIGHEDEN 
ONAFHANKELIJK VAN ZIJN WIL. 
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Jacques Slegtenhorst, december 2013 

Nog een kaart uit mijn 
privé verzameling, van 
Rense Harmen Leystra aan 
mijn ouders een paar 
maanden voor hij 
repatrieerde. Het beeld van 
de rivier de Moesi bij 
Palembang verschilde 
nogal van Rense zijn beeld 
van de EE bij Birdaard 

Herinneringen van Ate Tiesma, geëmigreerd naar 
Canada in 1951 

(de tekst van zijn Canadees Nederlands is letterlijk over genomen) 

Hier zijn een paar photo's van het model van de "Noord Fries", het beurtschip 
van de Kingma's tot 1968. 
De Noord Fries wekt vele herinneringen op. Wanneer wij vacantie hadden en 
wij mee mochten met de last naar Leeuwarden op de Vrijdag markt moesten 
wij om 4 uur 's morgens al klaar staan. Maar soms had ik moeite de avond te 
voren om te slapen en altijd was ik bang dat mem mij niet optijd wakker zou 
roepen want er was geen wachten op laatkomers. 
7 uur 's morgens moesten de koeien op de markt zijn in Leeuwarden. Van 
Birdaard naar Leeuwarden moesten vaak koeien en ander vee op de boot 
worden gebracht. Na de veemarkt naar het Zaailand waar veel te zien was en 
van alles te koop. 
Wat vooral aantrekkelijk was, was Slappe Douwe, die altijd wat een kostuum 
droeg en kon goochelen, vuur en zwaarden eten en vele andere dingen waar 
wij versteld van stonden. 
Met de boot naar Leeuwarden was altijd een hoogte punt van de v,acantie. 
Maar ook zijn we met de boot naar Dokkum gevaren waar 's woensdag 
middags markt was. En dan op Dinsdag naar Sneek. Dat was zowat 1 V2 uur 
varen. Ik kan mij herinneren dat mijn vriend Henk 0. Kingma en ik met Ype 
Kingma naar Sneek zijn geweest. Henk en ik waren de stuurlui want Ype zat 
meestal in de machine ruimte om te zorgen dat de grote Brons motor goed 
werkte. 
In de zomer en tussen de marktdagen werd de "Noord Fries" veranderd in 
een plezier boot voor groepen die een tocht wilden maken over de Friese 
meren en door de kanalen. Ik herinner mij zo'n tocht naar Eernewoude. Het 
was met een groep van Leeuwarden, de Practische Hulp, een organisatie 
denk ik opgericht vlak na de oorlog voor mensen met lichamelijke en 
geestelijke verstoring. Practische Hulp haalde papier en vodden op en dat zal 
dan wel verwerkt worden. De Practische Hulp ging een pleziertocht maken 
met de Noord Fries. 
In Eernewoude moest de boot helemaal gedraaid worden voor de terugtocht. 
Ik weet nog dat ik achter op de boot stond en naast mij zat een klein dik 
mannetje. Toen de boot begon te draaien zei hij tegen mij, "Kapitein varen 
we nu ter hel of ter hemel? Sommige dingen vergeet je nooit weer. 
Maar de tijden veranderen en de Noord Fries heeft zijn tijd gehad. Maar nu 
leeft een verkleinde (90cm lang en 20cm breed) Noord Fries in Canada. 

9 



Mijn broer Sieds Tiesma heeft een replica gemaakt zoals op bijgaande foto te 
zien is. Vele uren werk was nodig omdat er geen tekeningen waren van de 
boot. Met photo's en herinneringen kwam de boot klaar en ook met een 
motor. De Noord Fries heeft weer gevaren maar nu in een van de kleinere 
meren in Ontario. 

Aanvulling en reactie op de fotopagina Furde 25 

Eerst een korrektie op pagina 18 van Furde 25; beppe Minke was niet 
getrouwd met Willem Geerts Kingma, maar met Hendrik Geerts Kingma, 
beppe Minke is genummerd met nr. 48 i.p.v. 45 en Willem Geerts Kingma 
blijft nr. 45. De families Kingma staan in schema op pagina 158 t/m 161 van 
het boek "Drie eeuwen Burdaard". 

Over de foto van de Burgerwacht schrijft Jacob van der Laan, dat ook zijn 
vader Lippe lid was en in 1929 een medaille won bij het schieten. Ook mijn 
vader Albert Aants Kingma was lid en schoot een chinees theeservies bij 
elkaar. Beide heren staan niet op de foto, althans niet zichtbaar. 
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1 Hendrik Timmermans uit Washington reageert per email enthousiast want op 
de foto van de Burgerwacht in de Furde nr. 25 staan zijn beide pakes, 
Wybren Viersen is de vaandeldrager als nr. 1 en Hendrik Timmermans als nr. 
6. Op de foto van het Bejaardenreisje komt zelfs zijn overgrootvader, Ype 
Viersen voor. Hij staat aangegeven als nr. 10, maar dat moet zijn nr. 9. En 
Kroodsma is nr. 10 i.p.v. nr. 9. Op diezelfde foto staat dan ook nog even zijn 
omke Willem, aangegeven met nummer 23. 

Jouke Douwes, de Rottefalle, meldt dat de nr. 71 van het Bejaardenreisje niet 
Jan Douwes is, maar Jouke zijn pake Albert Douwes, vroeger bakker te 

Genum. 

Rectificatie op pag 16 van Furde 25 
Naar aanleiding van vragen van Jouke Douwes is de volgende rectificatie op 
pag 16 van Furde 25. Verwijder de een na laatste alinea van deze pagina en 
vervang deze alinea door de volgende tekst. Deze nieuwe tekst kan ook 
toegevoegd worden aan de beschrijvingen van de boerderijen vermeld op 
pagina 390 van het boek "Drie eeuwen Burdaard". 

Vierde zoon Meindert Pieters Meindertsma kocht in 1914 de boerderij de 
Toerle, nu Wiereweg 16, uit de boedelscheiding van Foppe Sytses Oosten

brug. 
Foppe had voor zoon Binne de boerderij, nu Wiereweg nr. 18, laten bouwen 
in 1911. Binne heeft daar het familiebedrijf voortgezet tot 1930. Binne bleef 
wel eigenaar, maar met een onderbreking van tien jaar heeft Binnes zoon 
Foppe deze boerderij bewoond tot 1970 en is toen verhuisd naar Jislumerdyk 
11. Foppes zoon Bennie bleef de boerderij daarna voortzetten. 
De oude boerderij, Wiereweg nr. 16, is bij de boelscheiding in 1916 
toegevallen aan Foppes schoonzoon Meindert Pieters Meindertsma en is in 
1968 verkocht aan Foppe Alberts Douwes, zoon van bakker Albert.Douwes te 

Genum. 
De nieuwe boerderij, Wiereweg nr. 18, werd bewoond door Binne tot 1940 en 

diens zoon Foppe volgde hem daar op. 

Uit de boedelscheidingakte blijkt dat Foppe Sytses Oostenbrug en Doetje 
Binnes Binnema vier kinderen hadden als erfgenamen: 
Grietje, getrouwd met Meindert Pieters Meindertsma, erfde Wiereweg 16. 
Sytse was veehouder onder Bergum. 
Binne was veehouder en erfde Wiereweg 18, waar hij al woonde sedert 1911. 
Theunis was veehouder in Suawoude. 
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Foto familie Greydanus uit 1935 
Onderstaand een nieuwe foto toegestuurd door Klaas Greydanus, zie Furde 
25. Voor hem zijn het veel bekende familieleden, in Burdaard geboren en 
vanuit Burdaard getrouwd. 
Moeder Neeltje had enkele vriendinnen, deze drie vriendinnen, Saakje 
Kingma (nr. 4), Haebeltje Kalma (nr. 6) en Trien Meidertsma (niet op de foto 
aanwezig) zijn ongetrouwd gebleven en komen op verscheidene foto's voor. 
Deze foto is gemaakt in 1935 op de trouwdag van Neeltje en Auke 
Greydanus. 

De dames Reitsma en andere dames 
1 Rens Greydanus, zuster van Auke, begraven te Marrum. 
2 Jetsche Greidanus verloofde van Jentje Greydanus te Marrum, later 

Slootdorp, broer van Auke. 

3 Wijbrentje (Wiep) Reitsma, jongste zuster van Neeltje, getrouwd met 
Willem Belgraver, timmerman,opzichter te Birdaard en na een paar jaar 
vertrokken naar de Wieringermeer, overleden in Dronten. 

12 

\4 Saakje Kingma, vriendin van Neeltje, zuster van Albert Aants Kingma, 
dienstkameraad van Auke, woonde Hoofdweg 4, later tot haar overlijden in 
1964 Hoofdweg 6. Ze verzorgde haar vader daar tot zijn overlijden in 1959. 

5 Janke Reitsma, zuster van Neeltje, is 9 mei 1933 getrouwd met Doeke 
Bolhuis uit Hantumhuizen, veehouder/akkerbouwer, begraven te Ternaard. 

6 Haebeltje Kalma, vriendin van Neeltje. Op latere leeftijd, in 1961 getrouwd 
met Jan Schaap, van Terschelling, overleden in 1993, 90 jaar oud, 
begraven te Wanswerd. 

7 ???? 
8 Dirkje Reitsma, op een na jongste zuster van Neeltje, trouwde 23 mei 

1935, ongeveer een maand na Neeltje, met Geert van der Bij, veehouder 
uit Rinsumageest. Ze zijn begraven in Rinsumageest. 

9 Sjoukje Visbeek, verloofde van Gabe Greydanus, broer van Auke. Sjoukje 
en Gabe zijn getrouwd in 1944. Gabe had een gemengd bedrijf in Marrum, 
ze zijn begraven te Marrum. 

10 Klaske Reitsma, dochter van Renze Reitsma, buurman woonde op 
Holbrantsje, geen directe familie, trouwde in 1939 met Catrinus Montsma 
en vetrok toen ook naar een boerderij in de Wieringermeer. 

11 Maaike Reitsma, dochter van Pi eter Reitsma, broer van Neeltje. Ze is in 
1949 getrouwd met Durk Postema, PTT beambte. Durk is overleden in 
1990 en begraven te Burdaard. Maaike leeft nog en woont in Leeuwarden. 

12Richtje Huizinga was in 1925 getrouwd met Pieter Klases Reitsma, Pieter 
werkte op een veebedrijf en woonde toen Hoofdweg 58. 

Info van Klaas Greydanus, Januari 2014. 

De meisjesvereniging in 1935 

De foto met namen op de achterpagina is ontleend aan "150 jaar Afscheiding 
in Birdaard Wanswerd", gepubliceerd in 1986. 
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1 Anna Timmermans Hendriks Tergracht 23 
2 Griet Poortinga Durks Steenendamsterweg 12 
3 Neeltje Reitsma Klaas Steenendamsterweg 10 
4 Aebeltje Kalma Sjoerds Wanswerterdyk 20 
5 Saakje Kingma Aants Hoofdweg 21oud 
6 Grietje Kingma Hendriks Wanswerterdyk 8 
7 Richtje Hoekstra Jacobs Eewal 9 
8 Siebrigje van der Ploeg Martens Klaarkampsterwei 31 
9 Klaske Plantinga Jacobus Hellingpad 10 
10 Marie Halbesma Halbes Beurboomweg 42 
11 Minke van der Meulen Hendriks Wanswerterdyk 10 
12 Anna Boersma Willems Eewal 37 
13 Jikke van der Laan Lippes Jislumerdyk 7 .. 
14 Trijntje Meindertsma Jans Tergracht 1 
15 Cataline van der Werk Aiderts Beurboomweg 30oud 
16 Joukje Talma Klaas Goslingaweg 8, Wänswert 
17 Trijntje Plantinga Jacobs Ds Kuipersstr. 5 
18 Minke van der Wal Botes Hellingpad 32 
19 Anna Kalma Durks Beurboomweg 33oud 

Auke Kingma, februari 2014 



Bestuur 
A. Kingma (Auke) 
Weidezoom 72 
2742 EW Waddinxveen 

vacature 

J. de Jong (Jouke) 
Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Internet website 
www. a ldbu rdaa rd. n I 

Donatie 

- Voorzitter 
(0182) 613 603 
auke.kingma1@gmail.com 

- Secretaris 

- Penningmeester 
(0519) 332 885 
joukedejong@chello.nl 

Wilt u onze activiteiten steunen en van geregelde toezen
ding van de Furde verzekerd zijn, wordt dan donateur 
van onze Stichting. U kunt zich telefonisch of schriftelijk 
opgeven bij één der bovenvermelde bestuursleden. De 
donatie bedraagt € 7,- per jaar en kan worden betaald op 
onze 

bankrekening 3433.80.366 
t.n.v. Stichting Ald Burdaard 
p/a Hoofdweg 136 B 
9112 HT Burdaard 

Achtentwintigste uitgave van de 
Stichting ALO BUROAARD 
september 2014 

In deze Furde dit keer een verhaal van Auke 
Kingma over 'verkeer en transport', een 
onderwerp waar men niet over uitgeschre
ven raakt. Er komen zoveel aspecten bij 
kijken! 
Bij het verhaal is natuurlijk ook weer foto
materiaal gezocht. 

In het colofon vindt u het banknummer 
waarop u uw betaling kunt overmaken. 
Tevens ziet u daar de namen van bestuurs
leden bij wie u altijd terecht kunt met uw 
vragen. 

Veel leesplezier toegewenst! 



Verkeer en transport 

Het w ater 

Dit onderwerp is al eerder besproken en belicht op verschillende manieren. In 
het boek " Drie eeuwen Burdaard" is een hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp, 
hoofdstuk 2-7, pagina 108 e.v. 

Het is niet de bedoeling hier een herhaling van te geven, maar er zijn zoveel 
aspecten verbonden aan dit onderwerp met betrekking tot Burdaard dat het 
voldoende reden is dit onderwerp nogmaals onder de aandacht te breng~!l· 

Waar nod ig zal worden verwezen naar eerdere publicaties, zonder in 
herhaling te hoeven treden. 

In eerdere verhalen lag het accent op het geologische aspect. Dit verhaal 
heeft sterk betrekking op de relatie Ee tot de mens. Wat heeft de mens 
gedaan met de Ee en waarom. In het machtsvacuüm na de Japanse overgave 
heeft een deel van de bevolking, veela l jongelui, zich uitgeleefd op 
buitenlanders in Indië, Nederlanders, Europeanen, Molukkers, Chinezen, enz. 
Het waren plunderaars, rampokkers genoemd, en ze hebben duizenden 
moorden gepleegd, sommigen spreken van meer dan twintig duizend. 
Officieel was Nederland verantwoordelijk voor rust en orde in Indië. De 
Nederlandse overheid heeft met de beperkte middelen, die ze had kort na 
W02, geprobeerd die taak te vervullen. 

Het grote belang van water, als vijand en als vriend voor de ontwikkeling van 
stad en land, is vaak beschreven. Eén van de meest interessante 
beschrijvingen is het boek "The Source" van James A. Mitchener en James A. 
Mitchener. Praktisch alle menselijke vestig ingen ontstaan aan het water. 

Burdaard is een heel goed voorbeeld van de ontwikkeling van een menselijke 
vestiging aan het water, het vervoer en de onderlinge contacten. Zonder 
water geen leven. Een overzicht van de ontwikkeling van het dorp begint in 
feite met de komst van het water. De komst van het water is in de loop der 
jaren duidelijk afgetekend in de grond waarop we ons bewegen (zie de 
beschrijving in Furde nr. 19) . 

Voor het gemak stellen we die ontwikkelingsperiode hier maar op tien 
duizend jaar, een nog enigszins voorstelbare periode. Dat is vijfmaal de tijd 
vanaf het beg in van onze jaar telling, En tweemaal de tijd van de bouw van 
de eerste- nog duidelijk zichtbare piramides . De niet direct zichtbare periode 
van vijf tot tien duizend jaar geleden is wel indirect zichtbaar door 
extrapolatie. 
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Voor nog oudere periodes zijn talloze andere methodes beschikbaar, maar die 
laten we hier in dit korte overzicht verder onbesproken. 
Bovenstaande grafiek geeft een tijdschema van de zeespiegelrijzing over de 
laatste tienduizend jaar, zeg zo'n 20 meter. 
In onze regio was de grond bijna helemaal vlak, uitgesmeerd als het wa re 
door zeewater, regen, sneeuw en ijs. Hier en daar wat zanderige duinachtige 
oneffenheden. En tussendoor stroomgeulen voor afvoer van regenwater en 
getijdenwater en plaatselijk weggespoelde veenlagen . Het landschapsbeeld 
zal niet veel anders geweest zijn dan dat van het huidige waddengebied. 
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De mens 

De mens was bij het begin van de beschreven periode zeker al aanwezig. 
Getuigen daarvan zijn volop aanwezig in de vorm van rotstekeningen, 

grafresten, werktuigen, terpen enz. 
Op het moment dat ik dit schrijf komt me een artikel onder ogen wat de 
menselijke aanwezigheid rond tien duizend jaar geleden in onze regio 
bevestigt. Zoals u weet wordt er bij Rotterdam gewerkt aan een grote haven 
uitbreiding. Het Havenbedrijf Rotterdam, Projectorganisatie Maasvlakte 2, 
heeft een boek uitgegeven "Schatten van het Mammoet strand". Annemieke 
van Roekei heeft een recensie geschreven en dit als redactrice van GEA, het 
t ijdschrift van de Stichting Geologische Activiteiten gepubliceerd in dit 
tijdschrift, maart 2014. Het artikel heeft ze me digitaal toegestuurd en het 

meest essentiële deel heb ik over mogen nemen: 

De zeebodem 
Opgravingen op de Tweede Maasvlakte bieden een bijzonder kijkje in het 
verleden. De oudste vondsten gaan terug tot de periode tussen 10.500 en 
8.500 jaar geleden, direct na de laatste ijstijd (het Weichselien). De mensen 
die in deze tijd - de Midden-Steentijd - in dit waterrijke gebied leefden, 

waren nog jager-verzamelaar. 
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Pas . duizend jaar later arriveerden de eerste boeren in 'Nederland'. De 
Midden-Steentijd - ofwel het Mesolithicum - was in ons land ook bijzonder 
omdat de moderne mens (Homo sapiens) in het noorden van Europa voor het 
eerst een relatief warm klimaat meemaakte. 
9000 jaar geleden leefden er nog maar vijf miljoen mensen op aarde. Tot een 
halve eeuw geleden dachten archeologen dat onze kuststreken aan het begin 
van het Holoceen - de moderne warme tijd - nog niet bewoond waren. 
Inmiddels is er voldoende bewijs dat het gebied destijds wel degelijk al 
bewoond was, al ging het niet om grote aantallen mensen. De kustbewoners 
leefden toen in een moerassig gebied, tussen wilde dieren als otters, bevers, 
hyena's en herten. Het natte westen van Nederland bleek een veel 
aantrekkelijker gebied voor bewoning te zijn geweest dan aanvankelijk werd 
gedacht. Er was veel voedsel en op de hoge, droge rivierduinen had men een 
goed uitzicht over het jaaggebied. Mensen trokken rond met kano 's en 
leidden een nomadisch bestaan. Hun voorgangers hadden in de voorgaande 
koude periode nog op mammoeten en andere steppedieren gejaagd. 
Over de bewoning door de mens in deze contreien komen we steeds meer te 
weten, niet in de laatste plaats dankzij de vele recente boringen en 
opgravingen door geologen en archeologen. Dat de bodem in dit deel van 
Zuid-Holland uitgebreid is onderzocht, is mede in gang gezet door de aanleg 
van Maasvlakte 1 en 2. Kansrijke plekken voor archeologisch onderzoek lagen 
in de Yangtzehaven. Ten tijde van de aanleg van Maasvlakte 2 was het nodig 
om deze haven te verdiepen en zo geschikt te maken voor toekomstige, nog 
grotere containerschepen die Maasvlakte 2 in de toekomst zullen aandoen. 

Rivierduin 
De opgravingen in de Yangtzehaven in 2011 vonden plaats nadat geologen 
door middel van boringen al hadden aangetoond dat hier een 10.000 jaar oud 
rivierduin in de bodem begraven lag, waarvan de top was geërodeerd door 
het oprukkende Noordzeewater. Ook was uit boringen duidelijk geworden dat 
tijdens warme perioden mensen op het rivierduin hadden gewoond. De kans 
was dus groot meer sporen en zelfs objecten uit die tijd op het rivierduin te 
vinden, wat inderdaad ook gebeurde. Ook in technisch opzicht was dit een 
bijzondere opgraving omdat het ging om een prehistorische 'landvindplaats' 
die onder water moest worden uitgevoerd. 
De graafactiviteiten in de Yangtzehaven leidden tot een 'oogst' van 316 'big 
bags ' (elk één kubieke meter) met sedimenten die laagje voor laagje van de 
havenbodem zijn afgeschraapt. De inhoud werd eerst gewassen met een 
zeefinstallatie, achtereenvolgens met mazen van 10 x 10 mm en 2 x 2 mm. 
Voor archeologen in deze regio is een bijkomend voordeel dat artefacten 
beter bewaard blijven in een natte bodem dan op de droge zandgronden. 
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Heel kleine vondsten - voor een leek bijna onopvallend - kunnen voor 
archeologen van grote betekenis zijn. De verschillende wetenschappers die in 
'Schatten van het mammoetstrand' werden geïnterviewd, vertelden 
enthousiast welke momenten in het onderzoek veel indruk maakten. Zoals de 
vondst van verbrande botten van een wild zwijn, die op de flank van het 
rivierduin werden gevonden. De plaats en datering zijn een schat van 
informatie: hier verbleven 8400 jaar geleden mensen! Behalve vlees van wild 
zwijn en herten aten de jagers veel soorten vis, bessen en knollen. De 
millennia erna wordt het rivierduin vaker bezocht, zo blijkt uit de 
opgravingen, waarna het voorgoed in de Noordzee verdwijnt. 
Al vrij snel in het Holoceen komt er een einde aan de vorming' van 
rivierduinen om een voor de hand liggende reden. Er kwam meer begroeiing, 
zodat het zand in de lege rivierbeddingen niet meer opwaaide. Ook veroverde 
de Noordzee steeds meer gebied en overspoelde grote delen van de delta van 
Maas en Rijn. De zeespiegel rees iedere eeuw met maar liefst één meter! 
Verschillende kaarten - die afkomstig zijn uit de in 2011 uitgegeven 'Atlas 
van Nederland in het Holoceen'- geven aan hoe veranderlijk de kustlijn was. 
Zoals de titel al aangeeft, gaat 'Schatten van het mammoetstrand' niet alleen 
over de periode ná de laatste ijstijd, toen de Noordzee oprukte. Ook de vele 
ijstijdfossielen, die met sleephopperzuigers verder weg op zee zijn opgezogen 
en ook regelmatig via vissers bij paleontologen terecht komen, krijgen een 
plek in het boek. De door de baggeraars opgezogen fossielen maken de 
stranden van de Tweede Maasvlakte nu - behalve voor surfers - ook populair 
bij fossielenzoekers. Het gaat vooral om overblijfselen van de grote 
zoogdieren die de mammoetsteppe - nu de Noordzeebodem - tot 
honderdduizenden jaren geleden bewoonden, zoals mammoeten, wolharige 
neushoorns, wisenten en hyena's. Hun omgeving was groen en bestond uit 
gras en lage struiken. 
De mens had op de steppe nauwelijks een rol van betekenis. Waarschijnlijk 
hebben slechts enkele honderden in kleine groepen op de Noordzeevlakte 
rondgedwaald. De veruit dominante diergroep moet - gezien het grote 
percentage fossielen van 90% - de mammoet geweest zijn. De helft van 
'Schatten van het mammoetstrand' gaat over de dieren van de 
Noordzeesteppe, waarvan het aantal soorten opvallend groot is geweest. Zo 
hebben er - blijkt uit in situ opgravingen op de Maasvlakte - in een 
tijdsspanne van honderdduizenden jaren drie soorten neushoorns geleefd en 
leefden er in warme tijden ook bosolifanten en nijlpaarden. Boringen verder 
op zee - in de huidige Eurogeul - laten nog meer soorten zien, zoals de 
muskusos en walrus. 
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De vele getekende en geschilderde impressies, foto's en extra uitleg (zoals 
van dateringen en veranderende fauna's) over puur Nederlandse geologie, 
paleontologie en archeologie maken 'Schatten van het Mammoetstrand' meer 
dan de moeite waard. 

•v-;f._~ 

<~ 

Zwervend langs de toenmalige kuststrook, is het zeer waarschijnlijk dat de 
mensen ook wel even onze Bult hebben aangedaan. Bed en Brögje moesten 
ze zelf voor zorgen, verse vis en konijnen, zand en riet om op te slqpen. Als 
de Bult nu ook zou worden afgeschaafd is het niet uitgesloten dat er ook nog 
wel wat te voorschijn komt. Bouwers opgelet dus voor vreemde botjes, 
voedselresten, gestookte vuurtjes, handwerktuigen etc. 
Hoe komt het tot de vorming van het dorp, zoals het in de loop van de tijd 
gegroeid is tot wat het nu is. Aan het water dus, in dit geval de stroomgeul, 
die net als op zoveel plaatsen in Nederland de algemene naam de Ee, of de 
Aa of de Ie kreeg. Meestal met de toevoeging van een streek of een 
plaatsnaam, of van een type naam, de smalle, brede, wijde, nauwe (het 
Nauw in de stad Leeuwarden). Zo heeft het water bij Burdaard de naam 
Dokkumer Ee opgespeld gekregen. Wanneer? Duidelijk bij het beschrijven 
van namen ten behoeve de cartografie, ter onderscheiding van andere 
plaatsen of wateren. Dus niet veel eerder dan met de oudste kaarten. Het is 
mij niet bekend of deze naam al volledig gebruikt werd door de oudste 
cartografen van de regio, de Romeinen. Schotanus gebruikte in 1665 geen 
naam maar de aanduiding trekvaart en dateert dus van na de aanleg van de 
trekweg in 1646. 

Documenten van voor de tijd van de kaarten zullen vast andere aanduidingen 
of namen vermelden, maar hierover is mij niets bekend. 
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De doorverbinding van de twee hoofdstromen van de Ee 
Het is duidelijk dat de afwatering van het kwelderplateau niet middels één 
stroompje gebeurde maar enkele hoofdstromen met zijtakken. Er zijn nu nog 
twee hoofdstromen te herkennen in het landschap, nu wel Noorder- en 
Zuider- Ee genoemd. 
Rond 10.000 jaar geleden was er op de plek van het toekomstige dorp een 
bult, de naam van heuvel of duin is niet geschikt voor wat ik gemakshalve 
maar een BULT noem. Het regen en getijde water zocht zijn uitweg naar het 
zuiden en liep tegen de bult aan en spreidde zich naar weerszijden. De bult 
was van het zand dat wij pleistoceen noemen en is beschreven in Furde 19, 
daarbij is gebruik gemaakt van de dissertatie van dr. J.W. Griede~'Het 

ontstaan van Frieslands Noordhoek", dissertatie uit 1978. '""-" __ ,..,....".........,...,. 

De bult was van hard zand, duizenden jaren verdicht en geplet door het 
gletsjer ijs tijdens de laatste ijsperiode. 
Wanneer was het dat het doorgraven aan de orde kwam. Het staat nergens in 
bewaard gebleven geschreven stukken. Daarom eerste enkele feiten en dan 
de logica. Het belangrijkste feit is dat er in Friesland een bouwfase was. Het 
kaartje hiernaast geeft een indruk van die bouwwerken, gebouwd in de 
periode van 1000 NC tot ongeveer 1200 NC. Er zijn in die periode talloze zg 
Romaanse kerken gebouwd, niets met romeins te maken gehad, maar zo 
noemt de moderne mens dit type bouwwerk nou eenmaal. Die kerken zijn 
niet voor hun of voor ons plezier gebouwd. Nee die waren nodig voor hun 
religieuze beleving. 
Het is ook niet te verwachten dat de toenmalige lokale bevolking dit allemaal 
even leuk vond. Sla ze dood die christenen, de brand erin. Wanneer was 
Bonifatius ook al weer het slachtoffer? Zo'n 200 jaar daarvoor, in 754 na 
Christus, Bonifatius was toen tachtig jaar oud. 
Tot overmaat van ramp pikten die nieuwkomers ook nog de mooiste, veiligste 
en best verdedigbare plekjes in, plekken door hun voorouders met veel zorg 
gemaakt, schep voor schep of nog met blote handen. 
Die kerken werden als forten gebouwd. Zo stevig en sterk dat ze er nu na 
1000 jaar nog staan. Het landschap veranderde als het ware Van een 
terpenlandschap in een kerkenlandschap. Het kaartje is een stukje van de 
z.g. Brusselse Atlas uit 1573. 

Terug naar de bult 
Verondersteld mag worden dat de bult als hoogste punt van Burdaard al lang 
bewoond was rond het jaar 1000 NC. De bevolkingstoename vroeg om betere 
beveiliging. Niet alleen tegen andere mensen, maar vooral tegen het 
verraderlijke water dat steeds maar hoger kwam door het smeltende gletsjer 
water. De bult, toen alreeds bewoond en meestal droog, zat eigenlijk alleen 
in de weg. Door de klimaatverandering, smelten van ijstijd gletsjers uit het 
poolgebied en de binnenlandse berggebieden, steeg het water. (Zie de 
grafiek). De droge delen kwamen veel vaker nat te staan. De eenvoudigste 
oplossing om de afwatering te verbeteren was om de noorder en de zuider Ee 
te verbinden en het water naar twee kanten af te voeren. Er moest daarbij 
natuurlijk om de bult heen worden gegraven, zowel aan de noordkant en/of 
als aan de zuidkant. Dat hebben onze voorvaderen echter niet gedaan. Ze 
groeven dwars door de harde zandbult heen. Welke wijsheid ligt hieraan ten 
grondslag, kortste weg? Tegenwoordig zouden we zeggen wat levert het 
meeste op of kost het minst. Toen misschien ook al. 
Er lag nog wel een obstakel in de weg, dat was de state, met singels, die 
later Bourboom heette. 
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Daar is dan ook keurig om heen gegraven, zie tekeningen en luchtfoto's. De 
state dateert dus van voor deze periode. 
Waar kon je zand krijgen. Vast wel op een aantal plaatsen, maar kon je 
daarbij komen? En wat koste dat? Waar moest het uitgegraven zand naar toe 
en hoe? 
Een paar vragen zijn wel te beantwoorden. Er werd in die periode gebouwd, 
dat is bekend. Dat waren de kerken, met hun zadeldak torens en de 
bijbehorende kloosters, binnen een straal van 10 km lagen de kloosters 
Klaarkamp, Bethlehem, Mariengaarde en Genesareth, zie bovenstaand 
kaartje. De Schierstins in Veenwouden behoorde tot Klaarkamp, gebouwd 
begin 1300, opgetrokken in gebakken steen, kloostermoppen. De afmetingen 
van deze kloostermoppen werden min of meer gestandaardiseerd tot 
28,5x13,5x8,5.cm. Het bakken van deze grote stenen van zouthoudende klei 
vereiste een aanpassing van de methode die de monniken in Italië hadden 
geleerd. 
Stins is een inkorting van stenen huis. Ook toen nog hadden de monniken 
beveiliging nodig. Alles werd aanvankelijk gebouwd in hout, licht m~teriaal, 
maar niet duurzaam en brandveilig. En ook niet bestand tegen vijandelijke 
aanvallen. Rond die tijd werd hout meer en meer vervangen door baksteen, 
nadat natuursteen toch te duur werd. Baksteen van gebakken klei en 
gemetseld met zand en kalk. Klei kwam in grote hoeveelheden vrij bij de 
graafwerkzaamheden, en zand als ze het tracé dwars door de bult zouden 
leggen. 

Met het graven werd als bijkomend voordeel meteen ook de aan- en afvoer
weg voor de schuiten gemaakt. Voor de passanten van noord naar zuid en vv 
werd het moeilijker. 
Passanten met wagens waren er nog weinig of niet. Een paard had ook vast 
niet iedereen, maar voor een grijpstuiver was er vast wel een 
paardenbezitter, die je een lift wilde geven op een plek waar het niet te diep 
was. De geulgravers hadden ergens wel een dammetje laten staan, diep 
genoeg voor passerende schepen en voor waterafvoer enerzijds en hoog 
genoeg voor passanten anderzijds. Zo'n dammetje of doorwaadbare plek is in 
het Nederlands een voorde en in het Fries een furde. Deze periodiek heeft 
dezelfde naam aangenomen. Dat dammetje lag op de plek van de huidige 
brug en is uiteindelijk weggegraven in 1777, tegelijk met de grote slatting 
van dat jaar en vervangen door een echte brug. De bedenker van die naam is 
onze voormalige huisarts, Joop Bouma. Hij heeft bij de herbergier ook nog 
even paard afgehuurd. 
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Van Furde naar brug 

De blijvende aanwezigheid van de Furde, de doorwaadbare plaats, werd na 
verloop van tijd toch hinderlijk voor scheepvaart en afwatering. De afwatering 
werd zodanig belemmerd dat in bronnen sprake is van versmalling en 
dichtgroeien van de doorvaart, wat leidde tot omvaren over de Murk. Er moet 
door de versmalling verminderde stroomsnelheid en verzoeting zijn 
opgetreden met aangroei aan weerskanten. Er is natuurlijk over gesproken, 
dat is ook gebleken uit documenten, maar zoals zo vaak in de geschiedenis 
het nemen van beslissingen is moeilijker. De politieke situatie moet er naar 
zijn om besluiten te nemen en de gelden daarvoor vrij te maken. Het kan zijn 
dat toentertijd, de roerige situatie, als gevolg van de strijd tussen 
Schieringers en Vetkopers besluiten tegen hield. Er moest een buitenlander, 
aangesteld als gezagvoerder, Hertog Albrecht van Saksen, aan te pas komen 
om de zaak weer op de rails te krijgen. 

WIKIPEDIA: Als betaling voor zijn diensten maakte Maxiruiliaan van Oostenrijk Albrecht 
in 1498 tot gouverneur (potestaat) van Friesland. Friesland, met inbegrip van de 
Ommelanden, maakte wel deel uit van het Heilige Roomse Rijk, maar zag zich als 
rijksonmiddellijk. Het had nimmer een heer gekend, althans een heer had er nimmer 
blijvend gezag weten te verwerven. De Friese landen waren aan het einde van de vijfti ende 
eeuw het strijdtoneel van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers. De stad 
Groningen leek in die conflicten de enige macht. 
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De verovering door Albrecht III van de Friese landen markeerde wel het definitieve einde 
van de Friese Vrijheid. Ook de Friese taal werd daarna als bestuurstaal vervangen door het 
Nederduits.sfactor die handelend kon optreden en breidde haar macht uit tot vrijwel geheel 
Friesland en Groningen. Om de macht van de stad in te dammen werd Albrecht door 
sommigen in Friesland met open armen ontvangen. Hij wist Friesland voor het grootste 
gedeelte onder controle te krijgen en werd ook door Groningen als heer erkend. 

Zodra hij was teruggekeerd naar Saksen-Meissen bleek zijn erkenning echter vooral een 
lippendienst. Groningen werd binnengevallen door graaf Edzard van Oost-Friesland. Kort 
daarna stierf Albrecht nabij Emden en werd begraven in Mei/3en. Hij werd opgevolgd door 
zijn zonen George en Hendrik. 

In 1506 werd een besluit genomen tot financiering van een grote slatting. Er 1 

was tevens sprake van het maken van een Tille (is brug) te Birdaard. 
Om te verzekeren dat het hoge water wel afvloeit naar buiten en niet weer 
terug loopt naar binnen, zijn op de beide uiteinden van het ontstane 
afwatering kanaal, z.g. uitwateringssluizen gebouwd. Dat zijn sluisdeuren of 
kleppen, die door het opkomende water worden dichtgedrukt en weer open 
draaien of vallen als het water zakt. 

Deze sluizen lagen te Leeuwarden en vlakbij Klaarkamp. Een nadeel is dat er 
geen schepen kunnen passeren. Er was dus voor schepen geen toegang 
mogelijk tot de Middelzee bij Leeuwarden en tot de zeearm langs Dokkum 
naar de Lauwerszee. 

Bij Leeuwarden lag de uitwateringssluis van de Weststroom vlak bij de 
Middelzee. 
De Ooststroom had de oudste sluis vlakbij Klaarkamp, later werden nieuwe 
sluizen gebouwd, steeds dichter naar zee toe. 

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat varen naar Dokkum aantrekkelijker was dan 
varen naar Leeuwarden, korter en breder. Temeer omdat ook bekend is dat 
de vaart naar Leeuwarden gedeeltelijk dichtgroeide, zodanig dat schepen 
werden omgeleid via de Murk. Het heeft geduurd tot 1777, dat de EE voor de 
eerste keer grootscheeps werd uitgebaggerd. 
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De trekweg 

_ ·" . Oude loop Ee 
"'"Diikeo . 

Zijlen en dijken ten westen van Dokkum 

Het duurde nog tot ongeveer 1640, het einde van de tachtigjarige oorlog 
kwam in zicht, dat de toenmalige overheid behoefte kreeg en de macht kreeg 
om het transport te verbeteren. Personen vervoer en ook stukgoederen en de 
post gebeurde in het binnenland met veerboten en trekschuiten, zeilend of 
getrokken door mens of paard. In 1640 werd besloten om een trekschepen 
route te maken van Rotterdam naar Groningen, gebruik makend van de vele 
waterwegen in het land. Het deel van de route Harlingen naar Groningen 
werd in delen uit gevoerd. 
De stad Harlingen nam het initiatief in 1640, "om met verdecte schepen den 
reijsende man van de ene stadt aen de ander over te brengen" 
De stad Dokkum nam Leeuwarden-Dokkum voor zijn rekening. Er is een heel 
dossier met beschrijving van de werkzaamheden en de financiering bewaard 
gebleven. In 1645 werd het besluit genomen en in oktober dat jaar volgde de 
aanbesteding. Al voor eind 1647 was dit traject klaar. Het deel Stroobosser 
trekvaart en door naar Groningen duurde wat langer, tien jaar later was het 
hele project klaar. 

14 



Er werden twaalf schuiten op diverse werven gebouwd, er werden paarden 
aangekocht en stallingen gebouwd. De trekweg was een puinweg, aan de 
noordkant werd voor de afwatering en voor plaatselijk vervoer van aarde, 
hooi, mest enz. een flinke sloot gegraven, toegankelijk voor de toenmalige 
pramen van 2,25 m breed. Voor de bereikbaarheid van deze sloot waren drie 
overbrugde toegangen gemaakt, één bij Tergracht, één over de opvaart naar 
de Doniaterp, en één er tussen in, de verdwenen zg Vrouw Lazarus brug. 

De ligplaatsen van de veerschippers van het dorp 

Hellingpad 34 oud. 

De veerschippers hadden hun eigen ligplaats in Sirdaard, meestal voor de 
deur van hun woonhuis. Hier volgen de drie meest bekende, soms was er nog 
wel eens een ander pand met wallekant korte tijd in gebruik. De oudst 
bekende ligplaats met woning was aan het huidige Hellingpad, het meest 
oostelijke pand. Dit zeer oude pand is afgebroken in 1981. Vanaf ca 1685 was 
eigenaar/bewoner Oege Aerns, overleden in 1713 en opgevolgd door zijn 
zoon Tjebbe Oeges. Tjebbe was geboren in 1690 en overleed in 1760. Hij had 
geen opvolger, zijn vrouw was jong overleden. In 1752, Tjebbe was toen 62 
jaar, trouwde hij nog eens met Antje Martens, een veerschippers dochter van 
de Mounewei. Antje was weduwe van Meinert Jans, timmerman/schuite
vaarder. Ze hebben daarna nog acht jaar samen gewoond op Eewal 29. Dit 
lijkt een puur zakelijk huwelijk en een veilig stellen van hun erfgoed met min 
of meer familiaire bindingen in de schippers wereld. Na dit huwelijk heeft 
Antje het nog eens gewaagd, nu met Tiete Willems, Tiete overleed in 1768. 
Nu verkocht haar dochter het pand voor zes honderd gulden, met de 
voorwaarde dat haar moeder gratis mocht blijven wonen, zolang ze leeft. 
Antje overleed drie jaar later. 
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Mounewei 1. 

Het pand was in erfpacht van Sernardus Swaluwe en werd al voor 1684 
bewoond door Sjoerd Gerrits. Dat weten we omdat hij niet bepaald een 
vriendje was van dominee Wilman, dominee had bij zijn aantreden verwacht 
dat hij gratis vervoer had bij Sjoerd, nee dus en later ook al niet bij zijn zoon 
Tjerk. 
Een dochter, Gertje, trouwde met Marten Franses in 1702. Ze kochten toen 
het huis met veerschip of snik voor 2.600 gulden en verkochten het weer in 
1712 aan Pier Ables, boer in Wanswerd op de Wilsterterp. 
In de prijs was begrepen: vrij veer, voors i en met drie seilen, seven 
teerkleeden, drie hondert en tien graansacken, paard, syle en lijnen, zadel, 
toom en tuig. Pier komt hier wonen en wordt schipper. In 1719 werd de 
veerdienst verkocht aan Jan Tjepkes, in de wandeling de Sirdaarder schipper 
genoemd. Tien jaar later werd de eigenaar/bewoner Tjebbe Oeges, Tjebbe 
was een zoon van Oege Aerns van het Hellingpad. Tjebbe bleef hier wonen 
tot 1760 en een paar jaar later verhuisde hij met zijn tweede vrouw naar 
Eewal 29. Pas in 1780 duikt de naam Oeds Sybrens op, zijnde schipper op dit 
adres. Na zijn ouders is Oeds veerschipper geweest tot 1838. Oeds had als 
familienaam Douma aangenomen. Na 1838 werd Jacob Ypes Viersen 
veerschipper, en ging er naast wonen later opgevolgd door zoon Wybren. De 
ligplaats was waarschijnlijk aan de westkant van de brug volgens de tekening 
uit 1780 van Sulthuis. 
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Eewal 21oud en 23 oud. 
Voor 1684 woonde Sjoerd Gerrits hier al en had hij hier zijn veerdienst tot 
1711, zijn zoon Tjerk kwam hier ook wonen en volgde zijn vader op. Het lijkt 
erop dat het een dubbel huis was, maar de foto's bekijkend van nr 23 past 
dat toch niet. Het type huis leent zich niet voor dubbele woning. Het is het 
boerderij-achtige type, zoals er meer waren in Birdaard. 

Het pand nummer 23 werd gesloopt in 1927, er bleef daar een grote tuin 
over waar nu de huidige bewoners nog van genieten. Van het pand nummer 
21 van voor 1880 zijn geen foto's bekend. Het fototijdperk was nog niet 
aangebroken. Eigenaar Albert Alberts Kingma liet een nieuw pand bouwen, 
gekocht van een boedel en volgens het oude ontwerp herbouwd. Hier zijn 
veel foto's van met de Noordfries voor de deur. Ook dit pand is intussen 
afgebroken . 

17 

Een bouwtekening van een trekschuit 

De trekschuit, deze of een vorige uitvoering is gekocht door Albert Alberts 
Kingma. Albert was geboren in 1831, zijn vader was jong overleden. Albert is 
een actieve baas geweest, in officiële stukken zijn als beroepen vermeld: 
belastingontvanger, cichoreidroger, schipper, winkelier, koopman en blauw
verver. Hij kreeg met Antje Straatsma zes zonen, die hij allemaal aan werk 
hielp. De beurtschipperij was voor Taeke, de vierde zoon, zijn jongere broer 
Aant stapte ook in het bedrijf. De stoomboten voeren al sedert 1875 op de 
Ee. Pas in 1896 waagde Kingma zich aan een stoomboot, de Tilly, 
turfgestookt. Dat bleek niet te voldoen . 

18 



In 1901 werd een nieuwe, oliegestookte stoomboot gekocht met de naam 
Noordfries. Het trekschip is blijven liggen tot ongeveer 1925. In 1937 werd 
de stoomboot ingeruild voor een motorboot. In 1968 werd deze motorboot 
verkocht. Voor het bedrijf was daarmee de beurtvaart afgelopen. Daarmee 
werd het bedrijf niet opgegeven, al in 1925 was begonnen de diensten ook 
met vrachtwagens uit te voeren. Naarmate het gebruik van de grotere en 
snelle boten toenam ontstond een steeds grotere erosie van de walkant, met 
het varen van een boot verplaatst het water zich van voor naar achter en 
veroorzaakt een sterke stroming en daarmee een aantasting van de wal. 

Vanaf ongeveer 1900 geven de foto's een beeld van de steeds aangepaste 
wallekant, als het ware de geschiedenis in beeld . 

Naschrift: Onafhankelijk van dit verhaal in deze Furde is er onlangs een boek 
verschenen van Erik Betten met de titel "Het boek van de Ee". Dat boek 
behandelt de Ee over de hele lengte van de stroom en is op dat punt 
uiteraard uitgebreider dan dit artikel. Op enkele noodzakelijke gegevens na, 
die nodig waren voor beider verhaal, zijn er geen opzettelijke of storende 
doublures opgetreden. 

Auke Kingma, Augustus 2014 
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