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Redactioneel

Redactiewijziging

Maar liefst twaalf nummers mede gemaakt
door redactieleden Jan Lieuwe Terpstra en
Jan de Jong. Jan Lieuwe was de meester van
de penning bij de redactie en had een
kritische blik op de zaken. Jan de Jong was
samen met Erik de interviewer en schrijver
van het bedrijfsinterview. De redactie bedankt
hen voor de inzet en hopen dat ze nog veel
leesplezier hebben met de Op ‘e Hichte. Op
20 juli hebben we met een BBQ afscheid van
hen genomen. Dankzij de tent van Marten
Schotanus hadden we goed onderdak en
zouden we de zwaarste buien hebben kunnen
overleven...
Na de oproep voor kandidaten voor de
redactie hebben vier personen zich gemeld.
Drie hiervan zijn door de “zware screening”
gekomen en namen bij het begin van het
derde nummer zitting. Dit zijn Rianne Raap,
Ankie Viguurs en Jacob de Vries. Jacob
neemt het penningmeesterschap van Jan
Lieuwe over. Ankie en Rianne zullen zich o.a.
Met interviews bezighouden. Samen met hen
is dit nummer tot stand gekomen.
Schrijven voor de krant?

Naast ‘De Stikelstekker’, Reinder H. Postma

en Yvonne te Nijenhuis, Brand de Jager en
Bearn Bilker kunt óók u schrijven voor de
krant. Eerder schreef Berber Planting over
haar gemaakte reis. In dit nummer schrijven
Bert Schudde en Erik de Vries over hun
Poolse vakantieavonturen.
't Hoeft natuurlijk niet over een vakantie te
gaan, zo treft u in dit nummer een artikel over
de bejaardenhuisjes aan. Staat in het
volgende nummer úw verhaal?<<<

Raad waar het staat of ... hangt?

Raad waar het staat...
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Nys fanút Doarpsbelang

Op het moment dat ik het Nys fanút
Doarpsbelang schrijf is het zomervakantie en
hebben wij de afgelopen weken kunnen
genieten van prachtig zomerweer met op een
aantal dagen temperaturen boven de 30
graden. Ik ga het in deze Nys fanút
Doarpsbelang kort houden en in de volgende
editie van de Doarpskrante ga ik nader in op
de actuele onderwerpen.
Het enige dat ik in deze Doarpskrante wil
aansnijden is het ophalen van het 'Oud
Papier' in Aldwâld. Op de oneven maanden
van het jaar werd het 'Oud Papier' door
muziekvereniging 'Blaast de Bazuin'
opgehaald. Deze vereniging is gestopt en
haalt dus het 'Oud Papier' ook niet meer op.
De afspraak die gemeentelijk breed is
gemaakt is dat bij het stoppen van een
vereniging in een dorp het ophalen van het
'Oud Papier' overgaat naar Doarpsbelang.
Het bestuur van Doarpsbelang heeft besloten
om ten eerste: de coördinatie van het 'Oud
Papier' op zich te nemen en ten tweede: ook
andere Verenigings en Stichtingsbesturen uit

Aldwâld te mogelijkheid te geven om het 'Oud
Papier' op te halen. Verenigings en
Stichtingsbesturen uit Aldwâld kunnen zich
via de mail dorpsbelangen@aldwald.nl
aanmelden vóór 15 oktober 2012. Het bestuur
van Doarpsbelang gaat op basis van het
aantal aanmeldingen een schema, vanaf
november 2012, voor het ophalen 'Oud
Papier' maken. In september haalt
Doarpsbelang samen met de
muziekvereniging het 'Oud Papier' op.
Complimenten aan de muziekvereniging
'Blaast de Bazuin' dat zij voor een goede
overdracht zorgen en zich daar ook heel erg
verantwoordelijk voor voelen.
Aldwâldmersyl, 25 augustus 2012
Foarsitter Doarpsbelang Aldwâld,
Sj. Hoekstra<<<

Zaterdagavond 14 juli konden
paardenliefhebbers hun hart weer ophalen in
Aldwâld. Voor de 21e keer organiseerde
Doarpsbelang Aldwâld het ‘rinkjeriden’. Een
evenement dat vanaf 1988
door Doarpsbelang wordt georganiseerd en in
de afgelopen 24 jaar is uitgegroeid tot een
begrip onder de vele paardenhouders die
deze regio rijk is.
Ook dit jaar was er weer een groot
deelnemersveld. Maar liefst 26 combinaties
en 5 ruiters waren te bewonderen. Er werd
gestreden in een drietal categorieën, namelijk
paard met aanspanning, pony met
aanspanning en ruiters. Vanaf 19.00 uur
denderden de prachtige rijtuigen met
daarvoor de Fryske hynders, KWPN’ers,
Haflingers, Welshpony’s, Shetlanders, en wat
al niet meer over de heringerichte Jan
Binneswei. Om zeven uur begon de strijd om
de prijzen. Fanatiek daverden de wagens
over de Jan Binneswei, de eerste ringen
werden gestoken. Na drie rondes was het tijd
voor een pauze en konden de rijders even bij
komen onder genot van frisdrank met koek .
Hierna werd het tijd voor de vierde en laatste
ronde . De steeksters deden hun uiterste best

21 e ringrijderij Aldwâld

opnieuw zeer geslaagd
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om de ringen te steken. De wedstrijd zelf
bleef spannend tot het eind. Winnaar bij de
categorie paard met aanspanning werd Louw
van der Zwaag met steekster Tineke
BloemsmaHoekstra uit Aldegea en de
winnaar van de categorie pony met
aanspannning werd Nico Steringa met
steekster Cicilia Streekstra uit Broeksterwâld.
Bij de categorie ruiter moest voor de eerste
en tweede plek nog een barrage worden
gereden door Janke Thea Veenstra en Inge
Terpstra, beide uit Aldwâld. Tijdens deze
barrage haalde Janke Thea Veenstra de
meeste punten en pakte daardoor de eerste
plek in deze categorie. De 'pechprijs' ging
naar Sigrid Haagsma. De prijs voor het
schoonste geheel ging naar Bram van der
Weg met steekster Hinke Jelsma uit
Kollumerzwaag. De combinatie van het fryske
hynder Andries van Sin en Wille, de friese
sjees en de prachtige friese klederdracht was
een prachtig gezicht. De prijsuitreiking vond
plaats in MFC Hústerwâld. Met het droog
weer, een groot deelnemersveld en veel
publiek kan Doarpsbelang Aldwâld weer met
tevredenheid terugkijken op een bijzonder
geslaagde ringrijderij 2012. Een evenement
dat ook dit jaar weer mogelijk is gemaakt
dankzij de hulp van vele vrijwilligers en de
donaties van een groot aantal sponsoren.<<<

Categorie paard met aanspanning

1. Louw van der Zwaag met steekster Tineke
BloemsmaHoekstra uit Aldegea;
2. Kees van der Veen met steekster Nynke
van der Veen uit Kollumerpomp;
3. Oebele Tiekstra met steekster Willy Bouma
uit Drachten.
Categorie pony met aanspanning

1. Nico Steringa met steekster Cicilia
Streekstra uit Broeksterwâld;
2. Frouwkje Turkstra met steekster Annie
Mulder uit Aldwâld;
3. Ebbo Ludophie met steekster Machteld van
der Zee uit Aldwâld.
Categorie ruiter

1. Janke Thea Veenstra uit Aldwâld;
2. Inge Terpstra uit Aldwâld.
Schoonste geheel

1. Bram van der Weg met steekster Hinke
Jelsma uit Kollumerzwaag;
2. Leontine Vlasma met steekster Jildou de
Boer uit Aldwâld;
3. Janke Thea Veenstra uit Aldwâld<<<

Uitslag deelnemers ringrijden

Oudwoude 201 2

Vrijdag de 13e een
Trekkerbehendigheidswedstrijd organiseren is
gewaagd en dat bleek of toch niet! In eerste
instantie leken de watergoden ons niet goed
gezind. Een paar dagen voor vrijdag de 13e
werd het complete parcours met feesttent in
het weiland opgebouwd. Toen kwam de regen
en het leek erop dat de
trekkerbehendigheidswedstrijd niet door kon
gaan omdat het weiland te nat was. Flink
balen voor de commissie maar de oplossing
lag dichtbij. De commissie besloot om de
wedstrijd op het parkeerterrein van WTOC te
houden. De feesttent met de
commissie optillen en versjouwen naar het
parkeerterrein. Het parcours verplaatsen en
de wedstrijd kon beginnen. De watergoden
waren tijdens de wedstrijd niet thuis en het
werd een prachtig droge avond. Er werd
gestreden in twee categorieën, de heren en
dames. Bij de heren een 29 deelnemers en bij
de dames 6 deelnemers. Een mooi breed
deelnemersveld met zeer kleine en zeer grote
tractoren die streden om de eerste prijs. Bij
de heren heeft Joop Dijkstra zijn titel van 2011
goed verdedigd en werd wederom winnaar bij
de heren in 2012. Bij de dames werd Paula
de Jong de winnares. Hieronder is op veler

Trekkerbehendigheidswedstrijd

Aldwâld wederom een TOPPER
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28. Pieter Johan Wijbenga 7.01
29. Hielke Hoekstra 8.56
Dames

1. Paula de Jong 4.11
2. Ingrid Hoekstra 5.33
3. Esther Hoekstra 5.56
4. Anette Hoekstra 6.30
5. Sigrid Haarsma 7.03
6. Annemieke Wijbenga 7.10<<<

verzoek de totale uitslagenlijst voor de heren
en dames met de tijden weergegeven.
Heren

1. Joop Dijkstra 3.01
2. Andries Boersma 3.10
3. Klaas Lieuwes 3.43
4. Wieger Bosma 3.45
5. Jintje vd Veen 3.47
6. Hans Douwe vd Boon 4.05
7. Auke Nauta 4.22
8. Rienk Sjoerd Fennema 4.22
9. Henri Timersma 4.24
10. Jacob Schotanus 4.28
11. Peter van Kammen 4.40
12. Bas van Goethem 4.50
13. Jilles Bijlstra 4.53
14. Arjan Lieuwes 4.54
15. Kiempe Veenstra 5.03
16. Ruurd Lieuwes 5.04
17. Lieuwe Jan Sangers 5.04
18. Pieter Veenstra 5.11
19. Andries Minnema 5.22
20. Gerrit Minnena 5.23
21. Alle Klaver 5.34
22. Jan Minnema 5.43
23. Jorn Turkstra 5.57
24. Jasper Steringa 6.02
25. Jitze Dijkstra 6.02
26. Berend Jan Veenstra 6.30
27. Hans Visser 6.30

Plaats: Oudwoude
Waar: Kantine v.v. W.T.O.C.
Aanvang: 20.00 uur
Tel: 0511 451676
Seizoen 201 2 – 201 3

Vrijdag 21 september
Vrijdag 5 oktober
Vrijdag 19 oktober
Vrijdag 2 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 30 november
Vrijdag 14 december
Vrijdag 28 december
Vrijdag 11 januari
Vrijdag 25 januari
Vrijdag 8 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 8 maart
Vrijdag 22 maart
vrijdag 5 april
Vrijdag 19 april

Klaverjassen W.T.O.C.

Seizoen 201 2 - 201 3
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Aldwaldemers om ûtens

Zittend achter de pc ga ik op Google
Oudwoude opzoeken. (Het bloed kruipt waar
het niet kan gaan.) Al zoekend kwam ik het
tijdschrift “Op ‘e Hichte” tegen met een
verhaal van Ljibbe Rekker. Hij noemt daar
enkele namen die mij alle bekend voorkomen.
Allen klasgenoten van de lagere chr. school.
Ik kan er zo nog enkele aan toevoegen:
Willem Tjoelker, Harry Dijkstra, Sjoukje
Westra, Boukje de Jager, Janny Bosma (jong

overleden).
Wat ik mij herinner van de lagere school is dat
wij in het begin maar enkele uren les hadden.
Er was niet genoeg brandstof om de school te
verwarmen, het was in 1945, net na de
oorlog. Wij hadden de school heel dichtbij,
een paar minuten lopen, terwijl andere
kinderen van ver moesten komen, onder
meer van de Wouddijk en dan op klompen
door de weilanden. Schoolreisjes hadden we
in die tijd niet.
In zo’n dorp moet je ook zelf heel goed
vermaken, we gingen in de zomer leren
zwemmen in de kleigaten of in het kanaal de
Zwemmer. ’s Winters schaatsen op de ijsbaan
aan de Voorweg. Ook konden we in de winter
spannende boeken lenen bij Wiep Sangers,
onze buurman, hij had een bibliotheek aan
huis. Door de week werden er fietsen
gerepareerd. Op zaterdag was de bibliotheek
open. Mijn broer Jan Visser bezit nog enkele
boeken uit die bibliotheek.
Na de lagere school ging ik onder andere met
Jouke van der Ploeg en Willem Tjoelker naar
de Mulo in Kollum. We begonnen in klas I met
40 leerlingen, na 2 jaar verlieten verschillende
kinderen de school. De leerplicht was tot 14
jaar en hun ouders hadden het geld hard
nodig.
Willem Tjoelker en ondergetekende mochten
de school afmaken en we zijn beiden

geslaagd. Een verzoek van de directeur aan
mijn ouders om mij naar de Kweekschool te
laten gaan werd afgewezen. Dat was
financieel niet mogelijk.
Ik ben toen gaan werken en wel op een
kantoor in Groningen. Elke dag, maandag tot
en met zaterdag met de trein. Na twee jaar
(1958) ben ik vertrokken naar Den Haag. Om
de 14 dagen kwam ik het weekend thuis. Je
gaat dan al meer afstand nemen van je
geboorteplaats. Maar vergeten doe je het
nooit.
Mijn ouders Jan en Anke Visser gingen later
in Kollum wonen en zijn daar overleden. Nu
liggen ze begraven bij de kerk in Oudwoude,
een enkele keer komen we daar eens kijken.
Soms komen we met de trein naar
Buitenpost, huren dan een fiets en gaan dan
richting Kollum en Oudwoude. Het is fijn om in
deze omgeving weer eens rond te fietsen en
herinneringen op halen. Momenteel lees ik de
boeken van Reinder H. Postma. “De oorlog
een gezicht geven”. Heel interessant om deze
boeken te lezen. En wat kom je dan veel
tegen, zoals namen van mensen die ik
gekend heb. Uiteraard weet ik zelf niet zo
veel van de oorlog (mei 1939 geboren). Wel
herinner ik me nog heel goed de evacués uit
Limburg. Zij werden op een zaterdagmiddag
op een boerenkar rondgebracht naar diverse
adressen. Bij ons was een jonge vrouw (Mien
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heette ze) uit Roermond. Haar moeder was bij
Anne en Sietske van der Meulen, onze buren.
Dan de bevrijding, Canadezen reden door
Oudwoude en deelden sigaretten en
chocolade uit. Ik ruik het nog. Het
bovengenoemde boek maakt veel bij mij los
en dan voel je toch weer een stuk
betrokkenheid bij je geboorteplaats.
Na Den Haag ben ik vertrokken naar
Enschede, waar onze dochters Marjet en
Annemiek zijn geboren. Nu wonen we als
sinds 1972 in Hengelo. Ook hier kom ik nog
wel Friezen tegen, onder andere uit Kollum.
Onze oudste dochter woont nu in Heemstede.
De jongste dochter woont in Amersfoort. Zij
heeft een tweeling en daar zijn we ook heel
trots op!
Mij is gevraagd een en ander op papier te
zetten voor “Op ‘e Hichte”. Dit is dan mijn
bijdrage geworden Oudwoude blijft voor mij
de plaats waar ik geboren en getogen ben en
waar heel veel herinneringen liggen en waar
ik graag af en toe heel even vertoef.
Met vriendelijke groeten
Sieger Visser,
Brederostraat 95 7552 KC Hengelo
Email adres: S.Visserkaq@kpnplanet.nl<<<
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Jeu de Boules 't Tichtsteby'

Het is al weer een tijdje geleden dat we zijn
gestart met Jeu de Boules. Om precies te zijn
7 mei. Daarvoor is er veel werk verricht om
deze prachtige baan te realiseren, met dank
aan de vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt
hebben. In het bijzonder, zonder anderen te
kort te doen, Sjoerd Fennema, die er haast
dagelijks te vinden is.
Tijdens de officiële opening door
burgemeester Bearn Bilker waren er een
kleine honderd personen aanwezig die onder

het genot van een gratis
hapje en drankje kennis
namen van een, voor ons
dorp, bijzondere sportieve
ontspanning.
Tijdens deze opening werd
ook de naam bekend
gemaakt. Een bijzonder
originele, door Joukje
Smeding bedachte naam:
´t Tichtsteby.
Dat we een baan hebben die
er mee door kan, bleek
tijdens een partij die we
speelden tegen Holwerd.
Ondanks de stromende
regen waren ze vol lof over deze baan. In
Holwerd spelen regelmatig, ook in
competitieverband, ongeveer 35 personen.

ELKE MAANDAGAVOND VAN 19.00 TOT
ONG. 21.00 UUR

EN
WOENSDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT ONG

16.00 UUR
vindt u een vast groepje enthousiaste
mannen en vrouwen op en langs de baan.
Dat ik hier schrijf `vast groepje` doet blijken
dat er best wat meer mensen bij kunnen. We

hebben vier banen en op elke baan kunnen
maximaal zes personen in teams van twee
spelen. Dus kunnen er wel 24 personen
tegelijk op de baan...
Het is ook veel spannender om er een
competitie van te maken.
Dus mensen schroom niet en kom. We
mogen trots zijn op wat hier gerealiseerd is.
Dus maak er gebruik van!!
Jan Smallenbroek<<<
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Nog even wachten

(al kunnen sommigen dat niet),

en dan staan ze er niet meer! ! !

Jawel, ze zijn (bijna) verdwenen, de
laagbouwwoningen, in de volksmond bekend
als bejaardenwoningen aan de Jan
Binneswei. In het fotoboek Aldwald van 2006
werd al gemeld dat er toen nog één echt
oudere bewoner woonde en verder alleen
jongeren. Ze waren in 2006 reeds
voorbestemd om te worden gesloopt. De
laatste jaren werden ze inderdaad alleen nog
gebruikt als tijdelijke huisvesting voor mensen
die even een onderkomen nodig hadden. Dat
waren voornamelijk jongeren. In nummer 4
van doarpskrante 'Op 'e Hichte' is door het

bestuur van het MFC ook al eens aandacht
gegeven aan deze woningen.
In 1968 zijn er midden in het dorp twaalf
woningen gerealiseerd in opdracht van
Stichting Bevordering Volkshuisvesting met
als doel een moderne huisvesting aan
ouderen te bieden. De woningen zijn later
ondergebracht bij Woningbouwvereniging
Kollumerland. Vele jaren hebben met name
de oudere bewoners hier met veel plezier
gewoond. Alles gelijkvloers met uitzicht over
een ruim grasveld met bloemperken. Bij mooi
weer zagen voorbijgangers de bewoners vaak
gezellig zitten op het kleine terrasje zitten, dat
vanuit de slaapkamer bereikbaar was. Bij
feest en hoogtijdagen wapperde de vlag aan
de hoge vlaggenmast op het gazon.

Het is al langere tijd bekend dat de
woningen hun langste tijd gehad
hebben en tegen de vlakte zullen
gaan. Kennelijk gaat het sommigen
niet snel genoeg en zijn er lieden
geweest die hebben gemeend zelf
maar wat voorbereidingen te
moeten treffen. Dat dit niet
zachtzinnig is gegaan, bleek de
volgend dag al snel: nagenoeg alle
ruiten waren gesneuveld, zelfs
complete sponningen waren uit de
gevel gerukt. Dit is geen

kattenkwaad van kinderen geweest. Om
dergelijke schades te veroorzaken, moet je
zwaar geweld gebruiken. Gelukkig is er geen
brand gesticht. Woningcorporatie en huidige
beheerder Thús Wonen moest, wegens de
onveilige situatie, in aller ijl
noodvoorzieningen treffen om verder
vandalisme te voorkomen. Hierdoor hebben
we weken tegen een groepje
dichtgetimmerde panden met stalen hekken
er omheen moeten aankijken. Dat zag er niet
uit! De daadwerkelijke sloop zal in de laatste
week van augustus beginnen. Bij het
uitkomen van deze dorpskrant zijn ze dus
vermoedelijk uit het straatbeeld verdwenen.
Maar het beeld van de dichtgetimmerde
woningen zal bij velen nog lang op het
netvlies staan.
Wat nog het meest verbaast, is dat er in het
dorp met geen woord gesproken lijkt te
worden over wie dit op zijn geweten heeft.
Wie zijn het geweest, komen ze uit het dorp?
Deze sloopdrift is niet geruisloos gegaan, dus
met name de buurtbewoners zouden iets
gemerkt moeten hebben, zou je denken. Zij
zwijgen echter als het graf... Toch steken hier
en daar afkeurende geluiden de kop op. Het
is bij veel inwoners slecht gevallen. Dit is
geen voorbeeld van hoe je met elkaar en met
elkaars eigendommen omgaat! Ook al
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stonden de woningen op de nominatie voor
sloop. Blijf er af!
Oudwoude staat bekend als een gezellig
dorp, met een prettige woonomgeving en een
actief dorpsleven, waar de gemeenschap wat
voor elkaar overheeft. Het tweejaarlijks
dorpsfeest bijvoorbeeld is hiervan een
voorbeeld. Deze vernielingen zijn een voor
Oudwoude onwaardige actie. Men heeft er
niets mee mee bereikt, maar wel de
woningbouwvereniging op onnodige, extra
kosten gejaagd. Daarvoor zullen uiteindelijk
de huurders  meestal niet de grootverdieners
onder de bevolking  bijvoorbeeld via
huurverhogingen moeten opdraaien.
Met alle publiciteit die erover is geweest in de
regio, kun je stellen dat Oudwoude op een
zeer slechte manier op de kaart is gezet. Een
beschamende vertoning!<<<
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Markante Oudwoudsters XI
Bearn Bilker

Villa Vaartzicht II

Wat mij bij het bestuderen van Hopperus
Buma verbaasde, was dat ik nu pas ontdekte
dat Villa Vaartzicht in Oudwoude en Villa
Vaartzicht in LeeuwardenHuizum wel degelijk
met elkaar verbonden waren. Als oud
Leeuwarder weet ik natuurlijk dat ook daar
een Villa Vaartzicht is. Wat bleek mij nu? De
oudburgemeester van Kollumerland liet in
1874 een herenhuis bouwen op een prachtig
plekje, precies op het punt waar de Wirdumer
Vaart in de Potmarge stroomt. Dit herenhuis
noemde hij Villa Vaartzicht. Dit opvallende
huis staat er nog steeds en is ook nu

particulier bewoond. Het huis heeft markant
boven in de gevel duidelijk staan “Villa
Vaartzicht”. Hopperus Buma woonde dus
tweemaal in een huis dat de naam Vaartzicht
droeg. Toen zowat op een eilandje gebouwd,
nu tussen de bebouwing langs de Potmarge,
die als een meander vanuit Leeuwarden door
Huizum slingert. Het is een uniek stukje
natuur midden in Leeuwarden.
Hopperus Buma heeft nog een groter stempel
op Leeuwarden gedrukt. In 1871 erfde zijn
vrouw, Jonkvrouwe Clara van Eysinga, het
Burmaniahuis midden in de stad Leeuwarden,
aan de Nieuwestad. Het was van oorsprong
een middeleeuwse stins. Kennelijk beviel de
oude stins de familie niet, want het echtpaar
liet het grote en statige Burmaniahuis
afbreken en bouwde er een compleet nieuw,
groot herenhuis. Zowel Villa Vaartzicht als het
nieuwe Burmaniahuis werden door dezelfde
architect, J.D. Bruns, in dezelfde stijl
gebouwd. Burmaniahuis staat er nu nog en is
tot 1912 bewoond gebleven. Toen werd het
gekocht door de Algemene Friesche
Levensverzekering Maatschappij, nu Aegon.
In 1993 werd het Burmaniahuis integraal in
het stadskantoor van de gemeente
Leeuwarden opgenomen, waar het nog altijd
dienst doet als voorkant van het stadskantoor
aan de Nieuwestad.
In dezelfde tijd werd ook Sminiastate in

Wommels aangekocht, dus de familie had
een aardig kapitaal geërfd om twee van zulke
huizen aan te kopen en eentje geheel nieuw
te bouwen, Vaartzicht, en eentje af te breken
en daarvoor een nieuwe in de plaats,
Burmaniahuis.
Het Burmaniahuis heeft een nare klank in de
Friese geschiedenis gekregen. Het is in veler
ogen het symbool van de onderdrukking.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het
hoofdkantoor van de Duitse Sicherheitsdienst
er in gevestigd. Hier vonden alle verhoren van
Friese inwoners plaats die verzet pleegden of
andere door de Duitsers niet geaccepteerde
handelingen verrichtten. Er werd ook
gemarteld en er werd door het Friese verzet
zelfs afluisterapparatuur geplaatst, zodat men
mensen kon waarschuwen waarvan de
namen werden genoemd. Nu herinnert een
gedenkteken van Chris Fokma in het
Burmaniahuis aan deze gruwelijke episode.
Liefdadigheid

Villa Vaartzicht in LeeuwardenHuizum was
voor het echtpaar Hopperus BumaEysinga
duidelijk bedoeld als buitenplaats. Naast de
grote tuin, eigenlijk meer een park, die de villa
omringde, waren er percelen tuingrond met
daarop een eigen tuinmanswoning, waar een
familie woonde, die voor de tuinen zorgde.
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Ambtsketen

Heel bijzonder is het verhaal van de
ambtsketen van de familie Hopperus Buma.
In 1852 luidde het Koninklijk Besluit dat elke
burgemeester een zilveren
onderscheidingsteken moest hebben. Dat
mocht aan een oranjelint of aan een keten
hangen. Uiteindelijk hebben alle gemeenten
een ambtsketen laten maken.
Wat deed nu Bernhardus Hopperus Buma?
Hij liet er zelf een maken. Zilversmid P.A.
Guldenarm uit Franeker mocht voor hem een
privéketen maken. Hij was op dat moment
burgemeester van WestDongeradeel. De
keten ging vervolgens mee naar Kollumerland
c.a. En toen zoon Wiardus Willem
burgemeester werd van Hennaarderadeel,
droeg deze hem daar. Kleinzoon Barend
Hopperus Buma werd ook weer

burgemeester en die droeg hem
achtereenvolgens in drie gemeenten waar hij
burgemeester werd: Doniawerstal,
Haskerland en Smallingerland. Diens neef
(zoon van zijn broer), mr Wiardus Willem
Hopperus Buma, werd op zijn beurt ook weer
burgemeester, en deze droeg de keten in
Dwingeloo en Warnsveld. Deze laatste stierf
in 2009. Vier generaties burgemeesters met
dezelfde ambtsketen!
In 1883 vertrok Bernhardus Hopperus Buma
met zijn vrouw uit Leeuwarden. Ze verhuisden
naar Wiesbaden en wilden daar ook blijven.
In die tijd was Wiesbaden in de mode als een
moderne stad voor rijken, waar veel
buitenlandse adel, vooral Russische, naar toe
kwam. Lang heeft het echtpaar daar niet
gewoond. Weldra waren ze weer terug in
Leeuwarden. Hopperus Buma werd enige
jaren later lange tijd ziek en stierf in het
Burmaniahuis op 22 september 1892, hij was
toen 66 jaar.
Uiteraard ligt het echtpaar begraven op de
familiebegraafplaats te Weidum.
Met dank aan mr. Bernhard van Haersma
Buma te Leeuwarden
Bearn Bilker
15 april 2012<<<

Het maakte onderdeel uit van Achter de
Hoven, waar eeuwenlang tuinen waren, die
groente en fruit leverden voor de Leeuwarder
inwoners. Er zijn nog altijd tuinen met kassen.
Nu was Hopperus Buma als voogd
verantwoordelijk voor een weeshuis,
Tjallingastate te Westernijkerk. Deze boerderij
deed zelf dienst als weeshuis. De pachter
was verplicht een aantal wezen op te vangen
en daar aan het werk te hebben. In 1875
bleek dat deze pachter de wezen schandelijk
verwaarloosde. Daarom kocht Hopperus
Buma vlakbij Vaartzicht 1200 m2 tuin aan
langs de Potmarge met een
gardenierswoning. Deze woning werd
ingericht als weeshuis. De kinderen werden
er te werk gesteld. Het werd zelfvoorzienend,
het weeshuis verbouwde dus zijn eigen
groente en fruit. Daarnaast konden ze ook
nog groenten op de markt te koop aanbieden.
Het weeshuis en – vooral – het grondgebied
werden later kleiner, omdat de stad oprukte.
Er kwam een nieuw pand aan de
Huizumerlaan: Tjallingahiem. Nog weer later
werd de functie als weeshuis opgeheven. Het
werd toen een huis voor “moeilijke jeugd”, dit
Tjallingahiem aan de Huizumerlaan bestaat
nog steeds. Het biedt nu gespecialiseerde
jeugdzorg.
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WYGEASTERADIEL
De Stikelstekker

Ach, het valt op’t heden allemaal niet toe,
vooral met Europa niet vanzelf. De Euro staat
wikkkerdewik en ook met de banken gaat het
puurmin; bovendien is er zo langzamerhand
geen bank meer bij ons in de buurt, dus wij
hebben ze ook niet meer recht op de kuur.
Brussel wil met alle geweld dat wij de
zuidelijke landen gaan steunen met onze
spaarcenten, maar wij zijn van mening dat ze
dan eerst zelf maar eens wat harder moeten
gaan arbeiden. Wij weten wel dat het er heet
kan zijn in die landen, maar volgens ons
hebben ze de handen teveel bij het potlood
i.p.v. ze uit de mouwen te steken.
Ook dichterbij huis gaat het maar zo zo. In de
gemeente Kollumerland vertrekt de ene na de
andere wethouder en dat is natuurlijk een
slechte zaak. Ook met de centeratie gaat het
min in onze gemeente dus dat schiet ook al
niet op.
Volgens ons is er maar één manier op aan
deze bedreigingen te ontsnappen:
Afscheiden! ! ! Er moet een onafhankelijk en
democratisch Wygeasteradiel komen,
bestuurt door onze eigen mensen! Stel je
eens voor Oudwoude met het grondgebied
wat erbij hoort, apart! En dit kan best! We

hebben vanzelf al twee dokters in ons dorp
wonen, twee scholen en twee advocaten:
Sangers & Sangers (na omscholingscursus).
Als het moet openen we melkfabriek
Hústernoord gewoon weer. Ook moeten wij
onze eigen munt weer hebben: de JAN
BINNES. De koers van één JAN BINNES is
twee EURO. Binnen afzienbare tijd zullen er
verkiezingen worden gehouden: de eerste
politieke partijen hebben zich al gemeld en de
eerste namen worden genoemd; de
prominenten nemen inmiddels hun posities in.
Het CDA had aanvankelijk oudwethouder
Tjisse Hogendorp naar voren geschoven
(want die heeft het nu wel aan tijd), maar toen
deze in de gaten kreeg dat het voornamelijk
vrijwilligerswerk was, trok hij zich terug. Nu is
Jan Willem Prins no 1 op de CDAlijst en
omdat hij veel op Van Haarsma Buma lijkt,
zijn de verwachtingen hoog gespannen.
Bovendien is hij, bij een eventuele
regeringsdeelname, zeer geschikt als minister
van Financiën. Als running mate heeft hij
onze Mona Keijzer: Attie Klaver. Attie Klaver
heeft bijna overal verstand van en is dus
breed inzetbaar. Ook het CDAlid Sjoerd UBO
roert zich en wil dolgraag minister van Sport
worden en de Olympische Spelen naar
Oudwoude halen met een centrale rol voor de
WTOCaccomodatie.

Ook FNPer Frâns Boersma is van de partij.
Hij is voorstander van een groot vakantiepark
bij Hústernoord. Om de pleziervaart te
bevorderen wil hij alle bruggen in de
Trekvaart en Zwemmer beweegbaar maken:
de zg. staande mastroute. Partijgenoot Jan
v/d Veen (bromsnor) had dit niet goed
begrepen en had via internet al mooi wat
Viagrapillen ingekocht. Nou zijn deze pillen
nooit weg vanzelf, maar er is geen brug in de
Trekvaart die ervan omhoog gaat. Verdere
standpunten van deze partij zijn vrij vaag en
daarom wordt deze partij ook wel de Fanalles
Neat Partij genoemd.
Grote Sjoerd van Dorpsbelangen wil dolgraag
namens deze partij een greep naar de macht
doen. Belangrijkste actiepunten volgens
Sjoerd: de prijs van het bier moet naar
beneden en ruime sluitingstijden van de
horeca, zodat je altijd laat naar huis kunt.
Mocht er in de toekomst in Wygeasteradiel
een koud buffet georganiseerd worden dan
mag er geen vis bij zitten, zodat geen enkele
onverlaat er stiekem een rotte vis tussen kan
leggen, want die stinkerij bederft alles.
Liberale Bartele heeft zich ook in de strijd
geworpen. Aanvankelijk kon hij niet meedoen,
omdat hij in Kollum woont en die Kollumers
willen we er niet bij hebben vanzelf. Maar
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Liberale Bartele is niet voor één gat te vangen
vanzelf en heeft in het oude buithuis bij zoon
Wieger een kamertje in elkaar gespijkerd,
zodat hij nu een postadres aan de Dellenswei
(is Oudwoude) heeft. Zijn slogan: WYGEAST
FOREVER. Centraal thema: afschaffen van
regels en subsidies als de boeren er maar
niet van te lijden hebben.
Ook onze plaatselijke PVVman Jan Islam
van de Wâlddyk is van de partij. Zijn
voornaamste actiepunt is het afschaffen van
de hoofddoekjes. Hij verwachtte hier
gemakkelijk mee te kunnen scoren, maar had
buiten Japke Dijkstra gerekend. Want die zei
dat ze in de herfst en winter beslist niet
zonder hoofddoek kan vanwege pijn in de
oren. Maar Jan Islam, politicus als hij is, zei
dat Japke in dit geval bij de dokter wel een
hoofddoek op recept kan krijgen en dat het
dan ook nog vergoed werd. Dit leek Japke
wel wat en ging dus akkoord met het
hoofddoekjesstandpunt van de PVV.
In een dorp als het onze kan men natuurlijk
niet zonder Boerenpartij. J. Steringa sr. is
bereid gevonden deze partij te
vertegenwoordigen onder twee voorwaarden:
ten eerste: vrije spreektijd en ten tweede: dat
er tijdens de vergaderingen niet gerookt mag
worden, is best zolang er maar wel gepruimd
mag worden! Hij gaat er dan ook vanuit dat er

achter het spreekgestoelte een kwispedoor
staat.
In een dorp met zoveel koeien, paarden,
schapen, honden en katten kan de Partij van
de Dieren natuurlijk niet ontbreken. Hoewel
we gewend zijn bij deze partij een mooi
mokkel te zien, was in Oudwoude Jan Oane
Bokje, dierenliefhebber als hij is, bereid deze
partij te vertegenwoordigen. Maar toen
Marjanne Thieme erachter kwam dat hij
mollen vangt met klemmen en dat ze dan
kroondood zijn, was zij puurrazend en kon
Jan Oane Bokje het wel schudden.
Siebe Minnema (van de Trekweg) heeft al te
kennen gegeven dat hij minister van Handel
en Buitenlandse Betrekkingen wil worden.
Voor welke partij is nog niet duidelijk, maar hij
maakt zijn keuze pas als duidelijk is bij welke
partij het meeste voordeel te behalen is. Bij
de reizen naar het buitenland moet zijn vrouw
Hiltje wel mee, want dan weten wij tenminste
zeker dat het goed komt.
Verder zijn er nog een aantal posten
waarvoor nog iemand gevonden moet
worden, maar daar zitten wij niet over in, want
in ons dorp zijn vrijwilligers genoeg. Wat nog
wel geregeld moet worden, is de positie van
Burgemeester Bilker. Hij kan natuurlijk niet

burgemeester zijn van Kollumerland en
tegelijkertijd wonen in Wygeasteradiel. Het
gaat ons niet om de persoon, maar het is
puur zakelijk en het begroot ons erg, maar er
zal toch niks anders opzitten dan dat de
burgemeester moet verhuizen. Nogmaals: het
begroot ons zeer, maar in het nieuwe
staatkundige bestel, waarin Wygeasteradiel
een feit is, zal het toch zo moeten.
De volgende vraag moet gesteld worden,
maar ligt gevoelig, dat weten we. Moeten wij,
als inwoners van Wygeasteradiel ons nog
vertegenwoordigd voelen door het Koninklijk
Huis? Nu de burgemeester straks niet meer in
ons dorp woont, wordt de afstand naar de
Oranje’s groter. Bovendien: koningin Beatrix
is prima, maar Willem Alexander? Tijdens de
Olympische spelen moest Maxima hem
steeds een por in de ribben geven, anders
applaudisseerde hij te laat. En als we de boel
aan het veranderen zijn dan meteen maar
goed. Tegelijk met de verkiezingen voor het
Wygeaster parlement kiezen wij ook een
president. Efficiënt en goedkoop. Wij noemen
hier, volstrekt willekeurig, een paar.
Dhr. A. Vroegindekroeg. Zeer welbespraakt
en zeer ervaren. Zijn staart zal er wel
afmoeten want zooooo.... kan hij ons niet
vertegenwoordigen.
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Dhr D. Dijkstra. Heeft in het verleden als
loonwerker de belangen van de boeren en
zijn personeel moeten verenigen en weet dus
heel goed hoe je de kool en de geit moet
sparen.
Mevr. L. de Boer. de Boer. Heeft onlangs een
lintje gekregen en dat staat goed in het
buitenland. Kan goed praten en heeft
verstand van saneren (Kollum Chemie) en dat
kan nog wel eens van pas komen.
Zowel in Den Haag, Brussel als in Kollum
zullen ze hun ogen en oren niet geloven, want
één ding moeten ze niet vergeten:

WYGEASTERADIEL:

WY REDDEN ONSZELF

WEL!! ! !

w.g. de Stikelstekker.<<<

IJsclub Oudwoude e.o.

De zomerperiode loopt alweer naar zijn einde
en het bestuur van de IJsclub komt in oktober
weer voor het eerst bij elkaar om de plannen
te bespreken voor de winterperiode
2012/2013
Ook in de zomerperiode dan is er toch nog
wel wat te doen voor enige bestuursleden bij
het clubgebouw.Het gras moet steeds worden
gemaaid en het onkruid moet tussen de
bestrating worden vandaan gehaald
Ook is door een jeugdige vrijwilliger deze
zomer het hekwerk rondom het clubgebouw
opnieuw in de beits gezet nadat het door
enige bestuursleden was schoongemaakt
Wessel, Jan en Ulbe hebben een
schijnwerper van een mast gehaald met de
hoogwerker van bouwbedrijf Bijlstra uit
Westergeest
Het glas van deze schijnwerper was
waarschijnlijk vernield en moest worden
opgegestuurd om hierin een nieuw glas en
afdichting voor te laten zetten . Jammer dat
dit gebeurd, dit zijn natuurlijk kosten die we
liever niet hebben
Ook hebben we in de baan zelf nieuwe
betonnen herkenningspunten gestort voor de
juiste baan afmetingen
Op de dijk bij de lichtmasten aan de
noordkant moet rondom de lichtmasten nog

wat grond komen omdat hier wat verzakking
is opgetreden
Dan moet er voor het winterseizoen na half
oktober nog wat snoeiwerkzaamheden
gebeuren bij de 4 lichtpalen aan het
toegangspad op het eerste stuk land, graag
wilden we hier wat vrijwilligers voor met een
motorzaag. Belangstellenden die zich
hiervoor beschikbaar willen stellen kunnen
zich opgeven bij de voorzitter Iko Hoekstra
063491001
In het voorjaar zijn er ook nog
jubileumboeken opgehaald en verstuurd ,
toch zijn er nog een aantal te verkrijgen bij de
bestuursleden, onder de eigen leden in de
drie dorpen, viel de belangstelling erg tegen
Vooral oud inwoners toonden meer interesse
Een ieder die nog belangstelling toont kan
contact zoeken met het mailadres
jandeboer@knid.nl of telefoon 0511452637
Mob. 0629221356
De ledenvergadering dit jaar is gepland op
vrijdagavond 16 november in het
MFC Hûsterwâld te Oudwoude om 20.00 uur
Gastspreker; Dhr. Jan Oostenbrug
Het bestuur<<<
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Nieuws van CBS

de Tarissing

Wanneer u dit bericht leest, ligt
het oude schooljaar al weer een

poosje achter ons en zijn we volop aan de
slag in het nieuwe schooljaar. Toch willen we
in dit stukje nog even aandacht schenken aan
het vorige schooljaar. Door omstandigheden
is onze bijdrage voor het vorige nummer van
de dorpskrant niet geplaatst. De bijdrage van
groep 3 en 4 willen we u niet onthouden en
daarom voegen we hem nu nogmaals toe:
Kikkervisjes scheppen

In groep 3 en 4 zijn de
kinderen druk in de weer
geweest met kikkervisjes.
Sybricht vertelt er iets over:
“Femke van der Naald had kikkervisjes
gevonden in Kollum. In een slootje. Toen
zagen ze een grote bol met allemaal kleine
stipjes erin en dat hebben ze meegenomen
en we hebben de kikkerdril in de plastic bak
gedaan en een paar dagen later zijn ze
uitgekomen. Ze hadden eerst het bolletje
opgegeten en een paar dagen later kregen ze
staartjes en dat is nu nog steeds zo. Er waren
veel te veel. Femke van der Naald en
Sybricht Dijkstra hebben een paar kikkervisjes
er uitgehaald. Het was een heel gedoe.
Sybricht Dijkstra stond op een kruk maar ze
wist niet dat de emmer met kikkervisjes er

naast stond. Ze wou van de kruk afgaan en
toen??? viel de emmer met kikkervisjes om!!
Juf Joke heeft met een sleef de visjes
opgeschept maar dat wou niet echt en de
hele vloer was nat. En een paar kikkervisjes
waren jammer genoeg dood. Maar de
kikkervisjes die het overleefd hebben gaan bij
juf Joke in de sloot”. Door Sybricht Dijkstra uit
groep 4.
In het afgelopen schooljaar hebben we
mogen genieten van schitterende
hoogtepunten, waaronder ons groene feestje
omdat we geen zwakke school meer zijn. De
inspecteur heeft geconstateerd dat er gewerkt
wordt aan goed onderwijs, dat leerkrachten
afstemmen op wat de kinderen nodig hebben
en dat er een prettige sfeer hangt waarin jong
en oud betrokken zijn bij elkaar. De school is
niet langer 'rood' maar heeft een 'groene'
beoordeling gekregen. Reden voor een groen
feestje met een groene toast en een groene
traktatie!

In juli heeft groep 8 meegewerkt aan een
reportage van de Leeuwarder Courant, de
hele middenpagina van de
zaterdagkrantbijlage sneon en snein van 7 juli
hebben ze gevuld. Helaas kan hij niet in deze
krant afgedrukt worden, maar er hangt een
afdruk op school.
We hebben het jaar afgesloten met een
prachtige musical die werd opgevoerd door
de leerlingen van groep 7 en 8. Voor groep 8
was dit de laatste keer dat ze schitterden op
de Tarissing. En dat hebben ze geweldig
gedaan!
Ze zijn inmiddels allemaal uitgevlogen en
hebben hun start gemaakt op het voortgezet
onderwijs. We wensen ze allemaal heel veel
succes en denken met plezier terug aan de
tijd dat ze onze leerlingen waren.
In dit nieuwe schooljaar staan er al weer
diverse activiteiten gepland. Met behulp van
subsidie hebben we een nieuwe methode
Engels kunnen aanschaffen. Vanaf dit
schooljaar krijgen leerlingen in groep 5 t/m
groep 8 Engelse les. Deze nieuwe methode
maakt gebruik van native speakers via het
digibord. Verder gaan we in samenwerking
met de RUG werken aan een preventief
antipestprogramma. Al met al is de Tarissing
ook dit jaar weer volop in beweging.
Met vriendelijke groeten,
de leerlingen en het team van de Tarissing!<<
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Een bijzonder huis, deel 1

Reinder H. Postma / Yvonne te Nijenhuis
Brand!

Hemelvaartdag is voor veel mensen een vrije
dag waarop de wekker niet gezet hoeft te
worden, maar in 2012 worden de inwoners
van Oudwoude al vroeg gewekt door de
sirenes van brandweer en politie. De meeste
mensen draaien zich weer om en slapen
lekker verder, onwetend van het drama dat
zich in hun dorp afspeelt. In de loop van de
dag gaat het echter als een lopend vuurtje: de
hulpdiensten waren op weg naar de Wâlddyk
omdat het witte huisje aan het Mallegraafsgat
in brand stond. Later die dag nemen veel
mensen even een kijkje. Het is dan al
duidelijk dat de inwoonster van het huis, de
80jarige Toos van den Berg, door de brand
om het leven is gekomen. De nasmeulende
restanten van het huis worden bewaakt, want
er moet nog onderzoek gedaan worden naar
de oorzaak van de brand. Er zijn niet veel
mensen die Toos kennen. Zij leefde zeer
teruggetrokken en had met weinig mensen
contact. Als geboren en getogen
Amsterdamse vestigde ze zich in de jaren ’70
van de vorige eeuw in Oudwoude. Ze genoot
van de rust en de prachtige omgeving van
haar woonplek, die ook nog eens een
bijzondere geschiedenis heeft. Wat niet veel

mensen weten, is dat Toos’
huis één van de oudste in de
gemeente is en eens een
roemruchte bewoner had.
Geschiedenis

Om de geschiedenis van het
huis aan de Wâlddyk
nummer 11 goed te
begrijpen, moeten we een
heel eind terug in de tijd,
namelijk naar het eind van
de 17e eeuw. Stadhouder
Willem III van Oranje
bestuurt in die tijd de
gewesten Holland,
Zeeland,Utrecht, Gelre en
Overijssel. Hij is getrouwd
met de Mary Stuart, de
dochter van de Engelse
koning James II. In Apeldoorn laat hij een
mooi zomer/jachtverblijf bouwen. We kennen
het nu als Paleis het Loo.
In Engeland heerst veel onvrede over koning
James. Dat hij katholiek is en vrijheid van
godsdienst in wil voeren, is veel protestanten
een doorn in het oog. Een groep van zeven
vooraanstaande protestanten vraagt
stadhouder Willem te helpen James van de
troon te stoten. Hij moet dus zijn eigen
schoonvader verdrijven, maar hij stemt toe en

valt in 1688 Engeland binnen. Uiteindelijk
wordt James II afgezet; hij vlucht naar
Frankrijk. Willem en Mary regeren nu over
Engeland, Schotland, Ierland en uiteraard de
Nederlandse gewesten. Om zijn voorname
status te benadrukken breidt Willem Paleis
het Loo uit tot een paleis met grote allure.
Ondertussen zit koning James niet stil. Hij
verzamelt een leger van medestanders om
zich heen en vaart naar Ierland, waar hij veel
aanhangers heeft. Hij komt in het zuiden aan
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land. Daar wordt hij hartelijk ontvangen door
Donough McCarthy, 4th Earl of Clancarty. Het
is deze Ierse graaf die later in Oudwoude zal
wonen, in het huis waar Toos zoveel jaren
later door de fatale brand zal omkomen.
Een Ierse graaf

Donough McCarthy wordt in december 1668
geboren op Blarney Castle in het zuiden van

Ierland. Hij is een telg van een vooraanstaand
oud Iers geslacht. Zijn voorouders zijn
koningen geweest van een van de vier
koninkrijken van Ierland. Zij waren de grootste
en machtigste van Ierland in die tijd.
Donough groeit op in een politiek gezien
roerige tijd. Er spelen steeds allerlei conflicten
tussen protestanten en katholieken. Zijn leven
staat van jongs af aan onder invloed van deze

geschillen.
Als hij acht jaar is, overlijdt zijn katholieke
vader. Zijn moeder wil hem verder protestant
opvoeden, maar zijn oom Justin is het hier
niet mee eens. Hij probeert Donough in zijn
macht te krijgen en dat lukt hem, want in 1684
arrangeert hij een huwelijk tussen zijn neef en
de katholieke Elizabeth Spencer. Elizabeth is
de dochter van een hoge functionaris aan het
hof van de katholieke koning van Engeland.
De bruidegom is vijftien en de bruid elf jaar
oud. Het gaat in dit huwelijk om de politieke
voordelen; liefde is geen item en na de
huwelijksvoltrekking gaan ze dan ook weer
ieder naar hun eigen huis.
De politieke keuze van de familie McCarthy is
duidelijk: met oom Justin voorop zijn ze een
aanhanger van koning James. Ze vinden het
een schande dat de protestante Willem en
Mary over Ierland regeren en willen James II
terug op de troon. In Ierland denken veel
mensen er precies zo over.
Met de koning op pad

Op 22 juni 1689 is Donough 21 jaar. Hij heeft
de titel 4th Earl of Clancarty en woont op
Blarney Castle, een indrukwekkend kasteel
nabij Cork. Als koning James arriveert op
Blarney Castle krijgt hij er een mooie
logeerkamer en als dank voor de steun en
goede ontvangst wordt Donough benoemd tot

kamerheer van de koning, een hele eer. Ook
wordt hij aangesteld als kolonel van een
legereenheid. Krijgshaftig neemt Donough
deel aan de acties tegen de protestanten. Hij
is daarbij niet zachtzinnig tegenover zijn
landgenoten. Een slager die weigert hem zijn
paard af te staan, moet deze weigering met
de dood bekopen. Donough geeft zijn
mannen opdracht de slager in een laken te
wikkelen en hem te jonassen. De mannen
gaan enthousiast te werk. Zonder te letten op
de kreten van de arme slager laten ze hem bij
hun acties zo vaak op de keien vallen dat hij
het niet overleeft.
Blarney Castle wordt ingericht als
gevangenis, zodat de gevangen genomen
tegenstanders vastgezet kunnen worden.
Donough gaat met koning James II op
krijgstocht. Aanvankelijk verloopt de strijd
voorspoedig, maar dan stuurt koning Willem
een leger. Dit protestante leger (met o.a.
Engelsen, Nederlanders en Duitsers) staat
tegenover het katholieke leger van James
(o.a. Ieren en Fransen). Bij de slag aan de
Boyne op 12 juli 1690 worden ze verslagen
en James keert terug naar Frankrijk en ziet
Engeland nooit weer. De slag aan de Boyne
wordt nog ieder jaar in Ierland herdacht met
de beruchte oranjemarsen, die vaak leiden tot
grote ongeregeldheden.
Donough neemt de verdediging van Cork
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al beredeneerd dat in Engeland blijven niet
zo’n goed plan is en dus neemt hij de boot
naar de overkant van het Kanaal. Hij belandt
in Oostende, België, waar hij een militaire
functie krijgt in het leger van James II.
In 1697 wordt Donoughs legereenheid
opgeheven en ziet het ernaar uit dat James II
nooit weer aan de macht zal komen. Het lijkt
hem beter om nu zijn steun te betuigen aan
de nieuwe regering. Hij wil ook zijn vrouw, die
is achtergebleven, weerzien en hij hoopt dat
familieleden van haar, die hoge posities in de
regering bekleden, hem kunnen steunen. Hij
keert dus terug naar Engeland in de hoop
weer in genade aangenomen te worden. In
Engeland aangekomen
ziet hij zijn vrouw voor het
eerst in jaren weer, maar
al snel wordt hij verraden.
Een dienstbode verklapt
dat hij weer terug is. Het
komt de koning ter ore en
voor hij het weet, zit
Donough weer in de
Tower. Zijn droom van
een goede terugkeer is
voorbij. Hij mag de Tower
na korte tijd verlaten,
maar hij is nu voorgoed in
ongenade gevallen en
wordt verbannen met de

voor zijn rekening. Als het protestante leger
arriveert, is hij klaar voor de strijd, maar hij
moet in de troepen van Willem III zijn
meerdere erkennen en zich overgeven. Hij
wordt in oktober 1690 in Cork gevangen
genomen.
Gevangen

Dat Donough de afgezette James heeft
geholpen, neemt men hem niet in dank af. Hij
wordt in de Tower van Londen vastgezet en
zijn bezittingen worden verbeurd verklaard.
Zijn ouderlijk kasteel gaat dus voor hem
verloren. Over zijn omstandigheden in
gevangenschap zijn niet veel details bekend.
Wat we wel weten is dat adellijke personen
vaak een streepje voor hadden. Voor hen
waren de omstandigheden heel wat beter dan
voor de gemiddelde arme sloeber die eten
had gepikt omdat hij zo’n honger had. Dus
misschien viel het voor Donough allemaal wat
mee, maar toch besluit hij de benen te nemen
als hij daarvoor de kans krijgt. Na vier jaar in
de Tower gezeten te hebben, bedenkt hij een
list. Hij legt zijn pruikenbol aangekleed in bed,
zodat het net lijkt of hij daar zelf ligt en maakt
zich uit de voeten. Als de bewakers
doorhebben dat ze gefopt zijn, slaan ze zijn
bed open en vinden daar een briefje: deze bol
neemt mijn plaats in. Donough is dan in geen
velden of wegen meer te bekennen. Hij heeft

ernstige waarschuwing erbij dat hij, mocht hij
nog een keer terugkomen, zal worden
opgehangen. Als Donough McCarthy
oostwaarts vaart, laat hij de krijtrotsen van
Engeland achter zich. Hij denkt dat hij zijn
geliefde Ierland waarschijnlijk nooit zal
terugzien.
Volgende keer het vervolg: Hoe kwam
Donough McCarthy in Oudwoude terecht?
Illustratie voorkant dorpskrant: één van de
familiewapens van de familie McCarthy<<<
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Starkenburg Kollum

30 augustus om 20:00 uur kwamen wij (Erik
en Ankie) aan bij het bedrijfspand van Starko
in Kollum waar eigenaar Anko Starkenburg
ons welkom heette. Terwijl Anko een lekker
bakkie voor ons zet, staan we even stil bij de
oude foto’s die in de hal aan de muur hangen.
Het bedrijf is gestart met een overname van
een reeds bestaande wagenmakerij in 1917,
door Jacob Starkenburg, en vestigde zich aan
de Voorstraat 12 te Kollum. Er ontstond een
omschakeling naar carrosseriebouw op
vrachtwagens. Het aanbod is in de jaren
steeds breder geworden: van constructies
voor grote loodsen tot kleine metalen
onderdelen.
Omdat het steeds moeilijker werd (denk aan
parkeren, laden/lossen), om aan de
Hinderwet te voldoen, is in 1998 besloten om
te verhuizen naar de Phaesmaweg. Met
behulp van verplaatsingssubsidie is toen
grond aangekocht waarop een grote loods
met een modern kantoor werd gebouwd. Vijf
jaar geleden is hier nog een nieuwe loods
naast gezet. Al met al een bedrijf om trots op
te zijn en dát is Anko. Voor de omwonenden
aan de Voorstraat was het wel even wennen,
je mist toch die bedrijvigheid in het dorp. Maar
het is nu al weer heel gewoon.
Met acht man personeel wordt veel voor de

lokale overheid en het bedrijfsleven
geproduceerd. Daarnaast is er veel afzet in
de drie noordelijke provincies. De
verscheidenheid in werkzaamheden en
productie is groot en veelzijdig. Er wordt
gewerkt dan weer met roestvrij staal en dan
weer met aluminium of staal en dat maakt het
werk zo gevarieerd en mooi. Hiermee maak je
het jezelf niet makkelijk, zegt Anko, maar het
maakt het werk wel veel leuker en geen dag
is gelijk. Opdrachten komen van grote
ondernemers tot ZZP’ers en alles wat daar
tussen in zit. Wist u dat op elk kantoor van de
Lidl in Nederland een constructie van Starko
aan de muur hangt om ordners op te zetten?
Het bedrijf heeft ook een regionale functie.
Veel personeel werkt in de regio. Het is ook
belangrijk om met de andere ondernemers in
het noorden samen te werken, een ander
bedrijf doet wat voor jou en andersom, je
schuift elkaar de bal toe i.p.v. elkaar dwars te
zitten. Je moet elkaar hier in het noorden wat
helpen, want hier zitten al niet zoveel
bedrijven. Soms doe je ook wel eens iets dat
niet zoveel oplevert, dat is niet leuk, maar dat
hoort er ook bij en is het risico van het
ondernemen. Al met al laveert het bedrijf heel
behoorlijk door de crisis heen.
Anko, we hebben heel gezellig bij je gezeten
en hebben weer heel wat geleerd van het
bedrijf Starko.

Hopelijk komen we over vijf jaar weer terug
om verslag te doen van jullie 100jarig
jubileum!<<<
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Zomervakantie 201 2 in Polen

Bagage in onze klassieker, de groene Volvo
240, 20 juni, midden in de week en daar gaan
we  Bert en Erik  richting Polen. Aanleiding
is een uitnodiging om een bruiloft bij te wonen
in een dorpje boven Krakau, midden in Polen.
De reis verloopt voorspoedig, het weer is
goed, soms zonnig. We doen er twee dagen
over. Na de eerste overnachting, even over
de grens in zuidwest Polen is het nog maar
400 kilometer naar het dorp waar gefeest zal
gaan worden.
Zaterdag 23 juni is de huwelijksvoltrekking en
aansluitend is er twee dagen feest, dus ook
op zondag, in een groot hotel. Gedurende het
feest hebben we daar een hotelkamer.
Maandag na de bruiloft vertrekken we en
rijden we over goede, doorgaande wegen

naar Krakau. Een paar kilometer ten zuiden
van de stad arriveren we op een goede
camping. Deze is van alle gemakken
voorzien. Onze tent staat vlot overeind en is
snel ingericht, al blijkt ons luchtbed lek... Met
een paar stroken duct tape is dit probleem
echter snel verholpen. Aansluitend gaan we
met de bus de stad in, kosten 4 Zloty 
omgerekend 50 cent per persoon  heel
goedkoop dus én je hebt geen
parkeerproblemen. We eten een hapje in de
oude binnenstad en maken een korte
stadswandeling. De komende dag gaan we
Krakau beter bekijken. In het overwegend
katholieke Polen is de beeltenis van de
Poolse Paus Woytyla nog veel te zien, zo ook
hier, want hij heeft hier gewoond. De oude
binnenstad is een bezoek meer dan waard.
Prachtige, kleurrijke panden, gelegen rond

een groot plein met in het midden de
vroegere Lakenhal. Daarin zitten nu allerlei
winkeltjes. Ook is er genoeg gelegenheid
voor een terrasbezoek. In een stad als deze
kun je je goed in het Engels verstaanbaar
maken. Om de oude stad heen ligt, als een
cirkel, een schaduwrijk park.
De volgende dag gebruiken we voor een
bezoek aan het nabij gelegen Auschwitz
Birkenau, het voormalig concentratiekamp uit
de tijd van NaziDuitsland. Niet echt een uitje,
maar zeer aan te raden voor een bezoek. Je
wordt een aantal uren onder leiding van een
gids goed geïnformeerd over de
verschrikkingen van toen en je krijgt een goed
beeld van de beide kampen, hoe er geleefd is
en aan welke ontberingen men heeft bloot
gestaan. Na nog een paar dagen
doorgebracht te hebben met o.a. een tocht op
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een huurfiets in Krakau en omgeving, reizen
we verder naar Bolkow, een kleine plaats in
het zuidwesten van Polen, 40 kilometer boven
de PoolsTsjechische grens.
Het is een ritje van 300 kilometer. Ook hier
vinden we een keurige camping waar we zelfs
in het Nederlands ontvangen worden. Het
opzetten van de tent is routine, we doen wat
boodschappen en gaan te voet de omgeving
verkennen. Rond het kleine stadje glooiende
heuvels, een landelijk gebied met kleine
dorpjes en hier en daar een boerderij. Het
heeft alle gemakken van winkels,
pinautomaten en andere voorzieningen. Ook
een heus kasteel, hoewel deels een ruïne,
maar te bezoeken en te bezichtigen. We
blijven er een aantal dagen en steken ook
nog even de Tsjechische grens over. Kunnen
we zeggen dat we ook daar nog zijn geweest.
Van de grensovergang merk je niets, er staat
een bord dat je het land binnen rijdt en je ziet
het aan de nummerplaten van de auto's. We
overnachten niet in Tsjechië, maar gaan die
avond weer terug. Vanuit Bolkow aanvaarden
we de reis terug naar Oudwoude. Zo
voorspoedig als het heen ging, gaat het ook
terug. Vertrek 's morgens om 8 uur en 's
avonds om half 7 zijn we weer thuis.
Is het de moeite waard geweest? Deze vraag
kunnen we positief beantwoorden. Het is een
modern land met goede voorzieningen, goede

en mooie campings, goede infrastructuur en
een zeer veel tankstations, ook met lpg. De
bezochte steden zijn zeer de moeite waard,
de kosten voor levensonderhoud zijn nog
laag. Veel en goede restaurants, te kust en te
keur, vooral in de steden, waar je voor weinig
heel behoorlijk kunt eten. De talenkennis bij
de Pool is niet hoog, met name op het
platteland. Op de campings is bij de receptie
wel Engels te gebruiken, waarvan je je ook in

de grotere steden kunt bedienen. Is uw
interesse in Polen als vakantieland gewekt?
Kijk op internet dan eens via “Google” onder
“Polen” en er ontrolt zich een schat aan
informatie over dit interessante land. Veel
Nederlanders zijn u inmiddels al voorgegaan.
Wij gaan zeker nog eens. Er is nog veel te
ontdekken!
Groeten,
Bert Schudde en Erik de Vries<<<
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Oud en Nieuw...

FOARWEI 40

Achter de voormalige Hervormde pastorie
stond een stelp, waar de fam. Cornelis
Wiersma in 1918 kwam wonen en daar boer
werd. Ze huurden het van de Hervormde
Gemeente, die eigenaar was. De stelp is
gebouwd in 1796. De oude foto is gemaakt in
1970. Ongeveer 1955 plantte Wiersma een
stekje klimop bij de voordeur en later nog een
aan de westzijde van het huis. Dat
resulteerde in een grotendeels begroeide
woning. Wiersma is in 1967 overleden, zijn

vrouw Uilkje van der Bij en dochter Tjimkje
bleven er nog wonen tot ze verhuisden naar
de bejaardenwoningen aan de Jan Binneswei
in 1973. Omstreeks 1970 werd de Gemeente
Kollumerland eigenaar. De laatste jaren werd
de stelp verhuurd aan de fam. Struikenkamp.
Deze werd afgebroken in 1984. In 1985 kocht
de fam. L.Verbeek het bouwterrein en
bouwde er een nieuw huis. Zij wonen nog
steeds met veel plezier op deze mooie,
rustige plaats.<<<

BRAND DE JAGER
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Interview met dorpsgenoot.

Wie herinnert het zich niet: “Ja, toe maar, nou
kin’t!” En dan snel de weg oprijden waar een
druk gebarende man je uit staat te zwaaien.
De kinderen zitten op de achterbank met een
rolletje snoep in de hand…
We zijn vandaag te gast bij Hendrik
Streekstra en zijn vrouw Jantsje. Hendrik is
geboren 5 februari 1938 te Hantum. Hij
woonde hier op de boerderij van zijn ouders
met zijn drie jongere zussen Wietske, Afke en
Corrie.
Hendrik leerde zijn vrouw Jantsje kennen. In
zijn verkeringstijd (vijf jaar) heeft Hendrik de
afstand tussen Hantum en Kollum vaak
gefietst. Ze kwamen in 1962 in Oudwoude
wonen. Hier kregen ze drie kinderen: Piet
Henk 48 jaar, Yke 45 jaar en Klaas 43 jaar.
Intussen zijn ze de trotse grootouders van
maar liefst negen kleinkinderen en één
achterkleinkind! Getuige het grote aantal
foto’s aan de wand.
Hoewel Hendrik niet van plan was de
boerderij van zijn ouders over te nemen, ging
hij toch naar de Landbouwschool in
Metslawier (zo ging dat in die dagen...).
Hierna volgde hij nog een cursus in

Brantgum. Hendrik kwam aan het werk bij
loonbedrijf “De Graaf”. Daarna is hij
werkzaam geweest als zelfstandig
aardappelkoopman en als medewerker van
de CAF (nu beter bekend als de Welkoop).
Ook is Hendrik melkcontroleur geweest. Hij
ging dan op de fiets met 40 tot 80 kleine
melkflesjes in een houten rekje. Dit was een
hele onderneming, maar Hendrik draaide er
zijn hand niet voor om.
Maar het allerbekendst is hij toch wel van de
benzinehandel. Aan de Foarwei 22 in Aldwâld
stonden twee benzinepompen. Eerst
voornamelijk bediend door Jantsje, maar toen
het goed begon te
lopen, heeft Hendrik
zijn baan bij de CAF
opgezegd om “ook bij
de pomp te staan”. Dit
waren mooie tijden.
Ze glunderen nog als
ze er over vertellen.
Aan de wand hangt
een foto met het
echtpaar trots voor de
pomp. Een prachtig,
nostalgisch plaatje!
Veel mensen zullen
Hendrik nog zien
staan midden op de

weg, te zwaaien en te roepen dat het
vertrouwd was om op te rijden. Alleen dáárom
ging je er al heen om te tanken. Daar kwam
nog bij dat ze bij nacht en ontij open waren.
Jantsje vertelt nog een mooi verhaal over
iemand uit Kollum die een vrouw naar het
ziekenhuis moest brengen die op het punt
stond te bevallen. Jantsje zei: ”dat wist jûster
ek wol” maar toch van bed om de klant te
helpen om 4 uur ’s nachts! De mensen
konden op hen rekenen!
Naast de pomp hebben de Streekstra’s 25
jaar het groene kruis depot gehad. “Dat
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kunnen jullie wel doen”, werd er gezegd. Het
was nauwelijks een vraag waard. Met man en
macht werd er een stuk schuur opgeruimd en
afgeschermd en daar kwam Jappie Veenstra
met de pickup volgeladen, de spullen
brengen. Ook hieraan bewaren ze dierbare
herinneringen.
Het was vooral liefdewerk, ze kregen er een
schamele 50 gulden per jaar voor...
Op de vraag of Hendrik ook hobby’s heeft,
moet hij lang nadenken. Eerst zegt hij dat hij
die niet heeft, maar na een poosje komen er
steeds meer “op de proppen”. Sport zien op
de tv, met name: de Olympische spelen, de
Tour de France en voetbal. Ook mag hij graag
naar “Animal Planet” kijken. Verder houdt hij
van tuinieren, getuige de mooie bos gladiolen
op de tafel. Hendrik zit in Oudwoude op
gymnastiek, wat elke keer weer erg gezellig
is. Als laatste noemt hij zijn kippen.
Over het krantje “Op ‘e Hichte” willen ze
graag weten wie “de Stikelstekker” is. Tja,
daar geven we natuurlijk geen antwoord op.
Maar hij vindt het een prachtig boekje dat
waard is om te bewaren.<<<

Doarpsagenda

September 201 2.

15 WTOC 1  Hardegarijp 1
22 Burendag Doapsbelang – MFC
24 Ledenvergadering v.v. WTOC
28 WTOC 1  Rottevalle 1
Oktober 201 2

12 Horrortocht MFC
13 WTOC 1  Berlikum 1
17 55+ middag
November 201 2

3 WTOC 1  Rijperkerk 1
16 Ledenvergadering Ysclub MFC
17 zwemmen jeugd Doarpsbelang
17 live muziek MFC
17 WTOC 1 sc Stiens 1
24 Intocht Sinterklaas
December 201 2

8 WTOC 1  Minnertsga
15 Midwinter feest MFC
31 Oud & Nieuw viering
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