
Voorwoord 
 
Vijf jaar geleden besloot ik om berichten uit de Franeker Courant (rubriek Particuliere Correspondentie) 
te verzamelen over Minnertsga. Ik ging verscheidene keren naar de Provinciale Bibliotheek, waar ze deze 
kranten op microfilm hebben. Ik printte honderden artikelen uit, typte deze over en stelde hier in 1997 
en 1998 twee boeken over samen. Dit zijn gebeurtenissen die zich in Minnertsga hebben afgespeeld 
tussen de jaren 1920 en 1935.  
 
Een jaar later kwam het boek Tiidsbyld uit met honderden artikelen uit de andere dorpen van de 
voormalige gemeente Barradeel. In deze boeken staan ook veel foto's van de desbetreffende dorpen.  
 
Vorig jaar typte ik de rest van de artikelen uit over de gemeente het Bildt zodat dit ook bewaard blijft en 
men een beeld krijgt van wat er toen in gemeente leefde, welke verenigingen er waren en welke feesten 
werden gevierd. Deze keer zijn geen foto's toegevoegd. Hier heeft de stichting Ons Bildt al enige boeken 
over uitgegeven.    
 
 
Groetend, 
Dooitze Zwart 
Minnertsga 
6 januari 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 18 Mei 1920 
Sint Jacobiparochie 15 Mei - In de gehouden vergadering van de leden der Vereeniging v. Volksvermaken 
werden de aftredenden bestuursleden, de heeren P.D. Dijkstra en C. van Rozendal, herkozen. Er was een 
batig saldo van f 217,81. Besloten werd donateur van de N.K.B. te worden en in overleg met de 
kaatsvereeniging "Het Noorden" de kaatssport onder de jeugd in 't dorp op krachtige wijze te 
bevorderen. Voorts werd besloten op kermis Zondag de gewone jaarlijkschen kaatspartij met vrije 
samenstelling te houden. Prijzen: 120,60 en 30 gulden of kunstvoorwerpen ter keuze van de winnaars. 
Des Maandags kaatspartij onder de leden der V.v.V., prijzen: voorwerpen; des Dinsdags hardfietsen, 
prijzen: 40 gulden, met keuring van tuigpaarden, prijzen: 100 gulden en één en ander te doen 
opluisteren door 't muziekcorps "Aurora". 
 
 
Dinsdag 8 Maart 1921 
Sint Jacobiparochie - In de jaarlijksche ledenvergadering van "Het Groene Kruis" alhier werd de rekening 
goedgekeurd. In de plaats van de heeren W. Hiemstra, die periodiek aftrad en niet weder in aanmerking 
wenschte te komen en IJ. Zijlstra, die ontslag had genomen, werden tot bestuursleden gekozen de 
heeren A. Bokma en P. Wesseling. De heer W. Hiemstra werd aangewezen als afgevaardigde naar de alg. 
vergadering; plaatsvervanger de heer P.M. Hoekstra. Het salaris van den bode is verhoogd van f 25 tot f 
35. Besloten werd om te doen vervallen de bepaling, waarbij de kosten van het vervoer per ziekenauto 
van leden en van huisgenooten voor rekening der vereeniging worden genomen. De vereeniging telt 
blijkens het verslag 649 leden. De wijkverpleegster heeft in St. Jacobiparochie 1645 bezoeken gebracht 
aan 201 gezinnen en als huisbezoekster 204 bezoeken aan 17 gezinnen. In 1920 is 436 maal een 
voorwerp aan samen 201 personen uitgeleend. 
 
 
Dinsdag 28 Augustus 1923 
Oudebildtzijl - De uitslag van de ledenwedstrijd der kaatsvereeniging "De Klok" alhier is als volgt: Jongste 
klasse, tot en met 16 jaar (7 parturen): 1e prijs: D. Krottje, H. Zijlstra en A. Ottema; 2e K. Wijmenga, M. 
Hoekstra en R. van Duinen. Tusschenklasse, tot en met 30 jaar (6 parturen): 1e prijs: T. v.d. Rol, K. Bokma 
en W. Faber; 2e P. Andringa, P. Wassenaar en K. de With. Oudste klasse (7 parturen): 1e prijs J. v.d. Rol, 
L. Grijpstra en T. v.d. Weg; 2e D. Schaaf, A. v. Duinen en C. Hoekstra. 
 
 
Vrijdag 25 januari 1924 
Sint Jacobiparochie 23 jan. - Het drankweer-comité "Het Bildt" hield Zaterdagavond j.l. op de groote 
bovenzaal van de J.P. de Groot alhier, een feestelijke vergadering, waaraan een ongewone attractie was 
verbonden, n.l. een verloting. De geheele zaal was dicht bezet, meer dan 300 bezoekers waren aanwezig. 
Nadat de vergadering door den heer D. Volbeda, voorzitter van de afd A.N.G.O.B. alhier, met een kort 
krachtig woord was geopend, hield de heer Sj. de Zee van Irnsum "yn 't Frysk" de feestrede. Daarna had 
de verloting plaats, een aardige afwisseling. Den geheelen uitslag opnemen zou te veel ruimte vragen, 
hier zij vermeld, dat de hoofdprijzen twee stoelen ten deel vielen aan R. Kooistra alhier, een stijlklok aan 
D.K. van Rozendal te wijhe, een tafelkleed (pluche) aan Tj. Schouwerwou alhier. De verloting verliep zeer 
naar wensch, het publiek was met de regeling daarvan door het bestuur zeer ingenomen. Vervolgens 
trad "It Blaue Toaniel" van Beetgum voor 't voetlicht met "It Wunder", toanielstik yn trye bidriuwen van 
IJ. Schuitmaker. De Beetgummers toonden over beste krachten te beschikken, 't geheel werd schitterend 
weergegeven. Extra gaven de Beetgumers als nastukje "Rinke en Minke", hetgeen soms de lachspieren 
flink in beweging bracht. Tot slot een kort sluitingswoord en het gebruikelijke bal, van 't laatste werd een 
zeer druk gebruik gemaakt. Het was voor het Drankweercomité een succesvolle avond. 



 
 
21 October 1924 
St. Jacobiparochie 19 Oct. - Gisteravond gaf de heer Kijlstra van Drachten met zijn bioscoop een 
voorstelling op de bovenzaal van J.P. de Groot alhier. Deze werd gegeven in de plaats van de voorstelling 
op Zondag 12 Oct. j.l., toen wegens een defect aan den motor de vertooning halverwege moest worden 
gestaakt. Gegeven werden de volgende films: 1. De actrice in twee acten; 2. Slachtoffers van haar plicht, 
in vier acten; 3. De geleende broek, in twee acten. De films werden thans zeer vlot en ten genoegen van 
het niet talrijke publiek afgewerkt. 
 
 
30 Januari 1925 
St. Jacobiparochie 27 jan. - Heden hield de begrafenisvereeniging alhier haar gewone jaarlijksche 
ledenvergadering bij den kastelein J.S. Monsma. Aanwezig waren 20 leden.  
Uit het verslag van de penningmeester bleek dat er een batig saldo was van f 362,89. Aangeschaft was 
een nieuwe lijkwagen voor f 1135,- en nieuwe pantalons voor het dienstdoend personeel voor f 292,60. 
Het jaarverslag gaf te kennen, dat het aantal leden gedurende 1924 was geklommen van 669 tot 675 en 
dat de vereeniging 22 maal bij leden en 7 maal bij niet-leden haar verdiensten had verricht. Het aan de 
beurt van aftreden zijnde bestuurslid, de heer Jentje J. van der Wal, werd met bijna algemeene stemmen 
herkozen en nam de herbenoeming aan. Besloten werd de aan de vereeniging in eigendom behoorende 
goederen tegen brandschade te verzekeren. 
 
- Na een rede van den heer Drevel, hoofdbestuurslid van den Chr. Landarbeidersbond, is alhier een 
afdeeling van dien bond opgericht met aanvankelijk 12 leden. 
 
 
Dinsdag 17 Februari 1925 
St. Jacobiparochie 13 Febr. - Hedenavond werd bij den kastelein J.S. Monsma alhier een biljartpartij 
gehouden tusschen 4 daarvoor uitgenoodigde spelers uit Franeker, n.l. de heeren S. Bollema, J. Knol, L. 
Postma en J. Dijkstra en 4 alhier wonende spelers, de heeren J. en B. Miedema, Joh. Boelstra en Jarig 
Rienks. Er werden 4x4 partijen van 150 punten gespeeld. Toen er 15 partijen waren gespeeld, bleek dat 
de Franekers 1 punt voor waren en was de stand: Franeker 1541 punten en St. Jacob 1540 punten. De 
heeren S. Bollema en Joute Miedema speelden een slotpartij. Bollema was daarin bijzonder op dreef en 
wist deze partij zeer gemakkelijk te winnen. Toen Bollema de 150 punten vol had, had Miedema 76 
punten, zoodat Franeker de partij won met een voorsprong van 75 punten. De eindstand was Franeker 
1691 p. en St. Jacob 1616 punten. 
 
14 Febr. - Aan de heden bij den bierhuishouder P.P. Snijder alhier gehouden kruisjaspartij namen 24 
spelers deel. De uitslag is geweest, dat de prijs werd gewonnen door J. Cuperus en P. Snijder, de 1e 
premie door J. Velkers en Jac. Kamstra, de 2e premie door S. Hogerhuis en J.R. Dijkstra. De vijf 
eerstgenoemden wonen allen alhier. Laatstgenoemde te St. Annaparochie. De prijzen waren bons ter 
waarde van f 6, f 4 en f 2. 
 
15 Febr. - Hedenavond werd bij den kastelein P. Schaaff alhier een handicapbiljartpartij gehouden, of 
beter gezegd, werd wegens het geringe aantal deelnemers (9), tweemaal een partij gespeeld. De uitslag 
is geweest, 1e partij: prijs G. Steensma, 1e premiei K. Wetterrauw, 2e premie J. Cuperus; 2e partij: prijs 
Wetterauw voornoemd, 1e premie K. Zondervan, 2de premie Steensma voornoemd. Allen zijn hier 
woonachtig. 



 
 
Vrijdag 20 Februari 1925 
St. Jacobiparochie - Oudebildtdijk - Dezer dagen werd alhier na een rede van den heer Ytsma, 
hoofdbestuurslid van den Ned. Landarbeidersbond, een afdeeling van bedoelde bond opgericht met 
aanvankelijk 7 leden. Alhoewel dit getal nog klein is, hopen wij toch, dat meerderen zullen volgen om te 
komen tot een goede organisatie. Na eenige gedachtenwisseling met den spreker door eenige 
aanwezigen werd de vergadering te 10 uur gesloten. Er werd o.a. besloten binnenkort nog een 
vergadering hier in het dorp te houden. 
 
 
Dinsdag 4 Mei 1926 
De landarbeidersstaking in Het Bildt. 
 
Door het stakingscomité is een manifest onder de inwoners van Het Bildt verspreid, waarin in 't kort de 
voorgeschiedenis van de staking van landarbeiders te St. Annaparochie wordt vermeld. Tevens wordt 
hierin aan de Bildtsche burgerij verzocht haar sympathie te toonen ten opzichte van de stakers en aan de 
arbeiders om door daden van solidariteit steun te verleenen. 
 
 
De juiste tekst volgt hieronder:  
 
Aan de Burgerij van Het Bildt. 
 
Sedert drie weken staan de mannen van de Oude- en Nieuwe Bildtdijk in den strijd. Het komt ons voor 
een korte uiteenzetting te moeten geven van het ontstaan van 't conflict. Temeer past dit tegenover de 
eenzijdige berichtgeving van het "Leeuw. Nieuwsblad". 
 
Jaren aaneen stelden de werkgevers alleen loonen en arbeidersvoorwaarden vast. De organisaties waren 
zwak. Toen deze belangrijk versterkt waren, trachtten ze tot overleg te komen met den 
Werkgeversbond. Deze scheen daarop niet ingericht te zijn. Hij werd tenminste verleden jaar ontbonden. 
De werkgevers dachten zich daarmede te ontrekken aan de besprekingen met de organisaties. Verdere 
pogingen tot overleg mislukten. De werkgevers weigerden te komen. Een tiental kwamen op 23 Maart. 
Maar ze wilden niet ingaan op het voorstel om te trachten de ontbrekende werkgevers bijeen te roepen. 
Een vervolg-conferentie werd beantwoord met een brief, dat de werkgevers niet zouden komen. Er bleef 
toen aan de arbeiders niets anders over dan het werk neer te leggen. 
 
De houding van de stakers moet bij ieder een sympathieken indruk maken. De landbouwers hebben tot 
heden niets anders gedaan dan op geniepige wijze de arbeiders te knijpen. Enkele voorbeelden: De 
enkele dagen loon, die de arbeiders nog te ontvangen hebben, wilden vele boeren niet uitbetalen. 
Meerderen is ontslag aangezegd. In omliggende plaatsen worden de losse arbeiders naar het 
stakingsterrein verwezen om werk te zoeken. De stakers staan echter even stevig!  
 
Burgerij van Het Bildt: Laat van Uw sympathie ten aanzien van dit conflict blijken! De georganiseerden 
ontvangen meer dan hun reglementaire uitkeering. Ook de ongeorganiseerden worden door de Bonden 
gesteund. Deze zullen dat ook verder doen! Arbeiders uit Het Bildt: Bemoeilijkt uw strijdende collega's 
niet. Steunt ze door daden van solidariteit! 
 



HET STAKINGSCOMITE. 
 
 
Dinsdag 18 Mei 1926 
 
St. Jacobiparochie 13 mei - De bewaarschoolvereeniging alhier besloot in haar laatstgehouden 
jaarvergadering tot het houden van een verloting en bazar, teneinde in den minder rooskleurigen 
toestand der geldmiddelen verbetering te brengen. De verloting moest in het voorjaar, de bazar in het 
najaar worden gehouden. Het ijverige bestuur heeft direct de zaak aangepakt. In een paar weken 
werden een 1000-tal loten verkocht. Gisteravond heeft in het hotel "De Brouwerij" alhier de trekking 
plaats gehad. De ruime zaal was voor deze gelegenheid eenvoudig, doch smaakvol versierd en het aantal 
belangstellenden bij de trekking bedroeg meer dan 200. De uitslag was, dat de hoofdprijzen werden 
gewonnen door no. 753 heerenrijwiel, M. Bijlsma te St. Annaparochie; no. 488, waschmachine, W. 
Boonstra; no. 347, schilderij, J. de Kant; no. 736, schilderij O. Wiersma, allen alhier. In totaal werden er 
132 prijzen verloot. Bijzonder lang liet de hoofdprijs op zich wachten. Er waren nog slechts 5 briefjes in 
de bus toen deze werd getrokken; de spanning bleef er dan ook van begin tot einde in. Een keurig strijkje 
kweet zich op zeer verdienstelijke wijze tusschen de pauzen van haar taak en zorgde tevens voor muziek 
bij het "bal na", waarvan een zeer druk gebruik werd gemaakt. Het was een genotvolle avond, de 
vereeniging heeft haar moeite ruimschoots beloond gezien en zal zeker geen moeite noch kosten sparen, 
om de bazar, die in het a.s. najaar zal worden gehouden, zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. 
 
 
Vrijdag 13 Augustus 1926 
St. Jacobiparochie 10 Aug. - Hedenmiddag werd alhier de jaarlijksche geitenkeuring gehouden. In de 
klasse der éénjarige geiten waren 4 deelnemers. De eerste prijs werd toegekend aan den heer D.P. Bosje, 
de tweede aan D. v.d. Leij en de derde aan A. Groeneveld. Er waren 3 deelnemers voor de klasse der 
tweejarige geiten. Hierin verkreeg den eersten prijs de heer K.G. Aartsma, den tweeden prijs ontving W. 
v.d. Bij en de derde werd toegekend aan K.K. Smidt. Voor de klasse der oudere geiten waren 9 ter 
keuring aanwezig. De eerste prijs werd behaald door den heer S. Smidt, de tweede door den heer D.P. 
Bosje en de derde door de heeren H. Hiemstra en W. Struiksma. Acht geiten werden gekenmerkt door 
het goedkeuringsmerk van het stamboek en er werden 6 lammeren ingeschreven. 
 
11 Aug. - Hedenmorgen geraakte een koe van den veehouder H.B. Kuiken, onder een uit de richting 
Minnertsga komende trein, doordat 't dier door de sloot was geloopen. Het beest was onmiddelijk dood. 
Later vernamen we nog, dat het kadaver naar de thermo-chemische fabriek te Bergum zal worden 
vervoerd.  
 
 
Dinsdag 31 Augustus 1926 
 
St. Jacobiparochie - Kaatsen. 
 
De Jong Nederland-partij. 
 
't Was j.l. Zondag ideaal kaatsweer: een stralende zomerzon met een frisch en zelfs op een onbeschut 
terrein voor op- en uitslagers absoluut niet hinderlijk koeltje. De N.K.B.  en de ontvangende afdeeling te 
St. Jacobiparochie hadden het met den jaarlijkschen wedstrijd tusschen juniores-afdeelingsparturen niet 
beter kunnen treffen. Er was door zeer gunstige omstandigheid en ondanks de concurrentie met de 



athletiekdemonstraties te Dronrijp een groot aantal belangstellenden aanwezig (St. Jacob weet de 
menschen te animeeren en tot zich te trekken!), zoodat deze J.N.-partij nu eens niet een vrij belangrijk 
tekort zal opleveren, er blijft vermoedelijk zelfs nog wat van over. Bovendien hebben we genoten van 
vaak zeer spannende partijen (jammer, dat er door het groot aantal deelnemers geruimen tijd in 5 en 
daarna in 3 perken tegelijk gekampt moest worden); er is zeer sportief gestreden om het tijdelijk bezit 
van den algemeen begeerden wandelbal en de verdere eereprijzen. Geen wanklank werd gehoord, 
behoudens dan wat onsportief pro- en contragejuich van jeugdige toeschouwers in den overigens fraaien 
kamp tusschen St. Jacob en Franeker. Er is Zondag in Het Bildt goede reclame gemaakt voor onze mooie 
zomersport, dank zij de toewijding en de vurige activiteit der jonge spelers, bij wie van lauwheid geen 
sprake was. Het H.B. van den N.K.B. en de verdere organisators kunnen dus ten volle tevreden zijn.  
 
(Van de dorpen uit Het Bildt en Barradeel deden mee: C. Wijmenga, D. Zijlstra en J. Harkema van 
Oudebildtzijl. D. Keizer, P. Hagedoorn en N. Bijlsma van St. Annaparochie. A. Hiemstra, R. Leistra en M. 
Braam te Sexb. en Pietersbierum. Tj. Jouwersma, Sj. Terpstra en Sj. Zondervan te Tzummarum. Tj. 
Ozinga, A. Alberda en H. v.d. Zee te Wijnaldum. W. de Vries, B. Wassenaar en K. Zondervan te St. 
Jacobiparochie). 
 
 
Dinsdag 14 September 1926 
St. Jacobiparochie - De heer P. de Kant, alhier, is benoemd tot bode van de afd. St. Jacobiparochie der 
Ziekenhuisverpleging in de gemeente Het Bildt. 
 
- De heer S. Smidt, alhier, behaalde op de landbouwtentoonstelling te Drachten met zijn geit "Grietje" 
een eersten prijs. 
 
- Doordat het paard van den heer T. v.d. Hoek aan den Oudebildtdijk alhier achteruit liep, geraakte 
hedenmorgen diens glas- en aardewerkwagen in de Oudebildtdijkstervaart. Het paard kon met moeite 
worden gered. Er is natuurlijk veel schade in den beladen wagen aangericht. 
 
 
 
Dinsdag 4 Januari 1927 
St. Jacobiparochie 1 Jan. - Als naar gewoonte gaf de tooneelclub van de afd. A.N.G.O.B. op 
Oudejaarsavond op de bovenverdieping van het hotel "De Aardappelbeurs" alhier haar tweede 
opvoering voor gehuwden. De opkomst van het publiek viel tegen. Het aantal werd op honderd geschat. 
Ook thans weer deden de dilettanten hun best om de door hen ingestudeerde stukken "Zus" en "Het 
Kamerschut" zoo goed mogelijk weer te geven en naar het applaus te oordeelen zijn zij hier in volkomen 
geslaagd. Het slot was een druk en gezellig bal. 
 
 
Vrijdag 21 Januari 1927 
St. Jacobiparochie 18 Jan. - Zaterdagavond j.l. hield de alhier bestaande afd. van den Ned. Bond van 
Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf bij den kastelein B.K. Kramer aan den Ouden 
Bildtdijk alhier een openbare vergadering, waar als spreker optrad de heer J. IJtsma van Leeuwarden met 
het onderwerp "Verenigt U: het eerste gebod". In een met gloed en overtuiging uitgesproken rede 
bepleitte spr. het nut van organisatie voor den arbeider. Verschillende lichtbeelden werden ter 
verduidelijking getoond. Het was jammer, dat de vergadering niet naar wensch bezocht was, slechts een 
klein aantal belangstellenden waren aanwezig. 



 
- Ook in ons dorp en omgeving breidt de griep zich meer en meer uit, vooral aan den Ouden Bildtdijk en 
in den Westhoek is het aantal ziektegevallen groot. Daar heeft ze in de meeste huisgezinnen één of meer 
slachtoffers gemaakt; ja, er zijn zelfs geheele gezinnen, die te bed liggen. De ziekte draagt tot heden 
geen ernstig karakter en er komen gelukkig nog geen sterfgevallen voor. Natuurlijk is het nu geen tijd 
voor uitgaan. Kruisjaspartijen, tooneelvoorstellingen enz. worden tot nadere aankondiging uitgesteld. 
 
 
Dinsdag 13 September 1927 
Het Bildt - Het bericht in 't vorig nummer omtrent de Dinsdag door den Raad gehouden 
wethoudersverkiezing vereischt een aanvulling resp. rectificatie. Bij eerste stemming werden zooals 
gemeld uitgebracht: 1 stem op den heer E.C. Slim (vrijz.), 3 op den heer J. Geerts (soc.-dem.) en 9 blanco. 
De tweede stemming, welke daarna werd gehouden en waarbij de heer Slim als benoemd werd 
aangewezen met 7 stemmen, is door den Raad in een spoed-vergadering ongeldig verklaard, daar de 
beslissing reeds bij de eerste stemming was gevallen. Het reglement van orde n.l. bepaalt, dat niet of 
niet behoorlijk ingevulde briefjes bij het bepalen van de meerderheid worden afgetrokken van het getal 
leden, bij de stemming tegenwoordig. Het getal geldige stemmen bedroeg derhalve 13 - 9 = 4, waarvan 
de volstrekte meerderheid 3 bedraagt; dit aantal verkreeg de heer Geerts, zoodat deze met 3 stemmen 
tot wethouder is benoemd. De heer Geerts heeft de benoeming aangenomen. 
 
 
Vrijdag 6 Januari 1928 
St. Jacobiparochie 3 Jan. - De uitslag van de heden op de nieuwe ijsbaan gehouden hardrijderij van 
schoolkinderen der O.L. School alhier is als volgt: 
 
Jongens 1e en 2e leerjaar: prijs J. Wassenaar en premie G. Fopma.  
Meisjes 1e en 2e leerjaar: prijs G. Meijer en premie A. Groenewoud.  
Jongens 3e en 4e leerjaar: 1e pr. K. Groeneveld, 2e pr. Chr. Kuipers en 3e p. W. Grond.  
Meisjes 3e en 4e leerjaar: 1e prijs N. Kuiken en 2e prijs A. Groeneveld.  
Jongens 5e en 6e leerjaar: 1e prijs J. Wassenaar, 2e prijs A. Wassenaar en 3e prijs J. Stellingwerf.  
Meisjes 5e en 6e leerjaar: 1e prijs G. Kramer, 2e prijs J. Tempel en 3e pr. G. Kuiken. 
Oudste jongens: 1e prijs M. Grond, 1ste premie D. Aartsma en 2de premie K. de Groot. 
Oudste meisjes: prijs F. Tuinhout, 1e premie G. Bosje en 2e premie L. Ykema.  
 
De prijzen bestaan uit fraaie luxe voorwerpen. Zooals gewoonlijk werden de kinderen tijdens den 
wedstrijd rijkelijk op chocolade en koek getracteerd. 
 
- Tijdens deze tweede korte ijsperiode vielen hier drie personen zoodanig op het ijs, dat geneeskundige 
hulp noodzakelijk bleek. Het waren de 10-jarige Dirkje Hoogerhuis, die een lichte hersenschudding 
bekwam, de 14-jarige Oeble Ykema en mej. A. Steensma, allen wonende alhier. De beide 
laatsgenoemden moesten, na door dr. Wassenaar alhier verbonden te zijn, ter verdere behandeling naar 
Leeuwarden worden vervoerd. Naar we vernemen zullen zij geen blijvende gevolgen van hun val 
ondervinden. 
 
 
 
Vrijdag 6 Januari 1928 



St. Jacobiparochie 4 Jan. - Gistermiddag hield de ijsclub "Oosthoek" 2 hardrijderijen. a. Estafetterijden, b. 
leden met dames. Uitslag 1ste rijderij (11 drietallen) prijs A. Bil, mej. Sj. Kolthof en H. Kolthof, premie R. 
Terpstra, mej. Sj. de Vries en H. Kaper. Tweede rijderij, drie aan één stok, 2 heeren en één dame (9 
drietallen): prijs R. Terpstra, B. Post en mej. S. de Vries, 1e premie S.A. Feenstra, Fr. van der Lei en mej. 
Sj. Kolthof, 2e premie J. Ebbens, H. Kaper en mej. J. Krottje.                
        
 
 
Vrijdag 20 Januari 1928 
 
Brand te St. Annaparochie 
 
Woensdagavond omstreeks vijf uur brak brand uit in de boerderij, staande ten westen van het dorp St. 
Annaparochie, algemeen bekend als "de ouwe plaats", eigen aan de familie de Marees van Swinderen te 
Bildthoven, in huur bij den heer H.B. Kuiken te St. Jacobiparochie en bewoond door de heer K. Kuiken. De 
bijbehoorende schuur werd gebruikt voor de stoomdorscherij van den heer H.B. Kuiken en het 
zwengelen van heede (afval van vlas). Bij het inrijden van een wagen heede kwam de lading in aanraking 
met een acytyleenlamp en vatte vlam. Heede is een zeer brandbaar goedje en het duurde dan ook maar 
kort of de wagen, met het in de schuur opgeslagene - heede en hooi - alsmede de schuur, welke met riet 
was gedekt, was één vuurzee; er stond een hevige oostenwind. De motorspuit was onmiddelijk ter 
plaatse en gaf terstond water. Al spoedig bleek dat van de schuur met inhoud niets viel te behouden, zoo 
meldt de L. Crt. De inboedel uit de woning was intusschen in veiligheid gebracht. Een oogenblik werd 
gevreesd, dat de boerderij van den heer A. v.d. Laan, verder westwaarts, dus naar den wind gelegen, 
door overwaaiende vonken gevaar zou loopen; de motorbrandspuit uit St. Jacobiparochie werd daar om 
bij dit perceel opgesteld, doch behoefde daar niet daadwerkelijk op te treden. Wel kreeg zij nog een 
oogenblik gelegenheid van haar kunnen te doen blijken, toen de andere spuit "kuren" begon te 
vertoonen. Hoewel het vuur zich vlug verspreidde, heeft men een 6-tal koeien en de paarden uit het 
perceel weten te redden. Drie kalveren, twee varkens en eenige kippen zijn in de vlammen omgekomen. 
Een hooi- en heedepers, welke in de schuur werd gebruikt, werd tevens een prooi der vlammen. Het 
pand met de inboedel was verzekerd bij de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij in het voormalig 
kanton Hallum. Al spoedig na het uitbreken van den brand was een massa publiek op den been, ook uit 
den omtrek kwam menigeen per fiets en per auto op de vuurgloed af. Er mag van geluk worden 
gesproken, dat de wind niet uit westelijke richting kwam; de gevolgen voor het dorp waren dan stellig 
niet te overzien geweest. 
 
 
14 Februari 1928 
St. Jacobiparochie - Aan de hedenavond gehouden maatsbiljartpartij bij den heer B.K. Kramer namen 24 
spelers deel. De prijzen werden gewonnen als volgt: 1e prijs f 6, Klaas v. Noord en Pieter Feenstra; 2e 
prijs f 4, Dirk Bilkert en Feike Wiersma en de 3e prijs f 2, Renze Kamstra en Watze Kramer, allen alhier. 
 
- De aan den Ouden-Bildtdijk (Oosthoek) alhier bestaande tooneelclub "Leering en Uitspanning" heeft 
gister- en hedenavond een uitvoering gegeven bij den koffiehuishouder K. Anema alhier. Beide avonden 
was de zaal bezet. De beide stukken, die ten beste werden gegeven, n.l. "Maerteblom" en "De klanten 
van Kiker", werden, getuige het spontaan applaus, zeer naar den smaak van het publiek uitgevoerd. 
 
- Hedenavond gaven de leerlingen van den danscursus, die bij den kastelein Stellingwerf alhier in dit 
winterseizoen werd gehouden onder leiding van den heer M. v.d. Room van Leeuwarden een uitvoering, 



waar een paar tooneelstukjes, n.l. "Wie zal het zijn?" en "De bodenbesteedster" werden opgevoerd, die 
door de jeugdige dilettanten, de meesten waren voor 't eerst op de planken, zeer goed zijn weergegeven 
en de stukken vielen dan ook zeer in den smaak van het talrijk opgekomen publiek. Na afloop der 
tooneelstukjes werden eenige dansen door de leerlingen ten beste gegeven, waarna men met een 
gemeenschappelijk bal den avond besloot. 
 
 
Dinsdag 3 Juli 1928 
St. Jacobiparochie 2 Juli - Hedenavond is op een daarvoor bij den kastelein J. Stellingwerf opgeroepen 
vergadering een gymnastiekvereeniging opgericht, met aanvankelijk ruim 60 leden, van wie 39 op de 
vergadering aanwezig waren. Als bestuursleden werden gekozen de heeren J. Spoelstra, P. de Kant en D. 
v.d. Geest en de dames A. Steensma, P. Wijngaarden, A. Hoitsma en H. Bosje, die onderling de 
verschillende functies zullen verdeelen. Voor de verder te nemen maatregelen kreeg het bestuur vrij 
mandaat. 
 
 
Dinsdag 17 Juli 1928 
De heer J. Mulder van Minnertsga, die evenals het vorig jaar weer met zijn badpaviljoen in den Westhoek 
zijn intrek heeft genomen, maakt de laatste dagen, dank zij het warme zomerweer, goede zaken. Geen 
wonder, want men kon hier in de zee zich te goed doen aan heerlijke frissche baden, en wie daar geen 
liefhebber van is, kan zich verfrisschen in den weldadigen koelen zeewind. Ook is een flinke 
consumptietent aanwezig, waar men tegen schappelijke prijzen zijn dorst kan stillen. Heden was het 
bezoek overweldigend groot. Op het drukste moment waren zeker wel duizend bezoekers aan 't strand. 
Van heinde en verre waren ze gekomen, zelfs uit Leeuwarden, Franeker enz. Een aardig strijkje 
verhoogde met goede muziek eenigen tijd de gezelligheid. 
 
- Zaterdagavond geraakte een koe van den veehouder P. Post alhier onder de tram, waarbij het dier zoo 
zwaar werd getroffen, dat het direct moest worden afgemaakt. 
 
- De vorige week had het bijna twee-jarig dochtertje van den heer M.G. alhier het ongeluk een broche, 
waarvan ze zich zeker in een onbewaakt oogenblik had meester gemaakt, door te slikken. Het kind werd 
voor onderzoek naar Leeuwarden vervoerd, doch operatief werd niet ingegrepen. Men kan zich de 
vreugde der ouders voorstellen toen Zaterdagmiddag de broche weer langs natuurlijken weg te 
voorschijn kwam. 
 
 
Vrijdag 20 Juli 1928 
St. Jacobiparochie 19 Juli - Toen de trein van ruim negen uur in de richting van Minnertsga reed en den 
overweg aan de Westerdijk alhier was genaderd, kwam uit het dorp een vrachtauto, beladen met turf en 
bestuurd door de A. de V. alhier. De bestuurder zal blijkbaar den trein niet naderen, waardoor en de 
trein en auto gelijktijdig bij den overweg waren. De machinist had echter de auto wel gezien en wist door 
krachtig te remmen een botsing te voorkomen. Op de auto bevonden zich behalve De V. nog twee 
personen, n.l. de schipper B. van Noord en diens knecht, zoodat bij een botsing de gevolgen zeer 
noodlottig hadden kunnen zijn. Naar we vernemen is tegen den bestuurder der auto procesverbaal 
opgemaakt. 
 
- Een groepje schoolkinderen bracht hedenmiddag een bezoek aan de badplaats in den Westhoek alhier. 
Een der meisjes had het ongeluk te struikelen en te vallen, waarbij het één harer armen bezeerde. 



Aanvankelijk deed het haar weinig pijn, later werd dit erger en was het noodzakelijk geneeskundige hulp 
in te roepen, waarbij geconstateerd werd dat haar arm was gebroken. Dr. Wassenaar alhier verleende de 
eerste hulp. 
 
 
Vrijdag 27 Juli 1928 
St. Jacobiparochie - J.l. Woensdag is hier na herhaalde mislukte pogingen van de afd. van den A.G.O.B. 
een geheelonthouderszangvereeniging opgericht met aanvankelijk 18 leden. Het bestuur is als volgt 
samengesteld: A. Straatsma voorzitter, J. v. Dussen secretaris en W. Prosje penningmeester. 
 
 
 
Vrijdag 10 Augustus 1928 
St. Jacobiparochie 8 Aug. - Noodlanding vliegtuig. 
 
Gisteravond omstreeks half tien werd ons dorp opgeschrikt door het bericht, dat een vliegtuig een 
noodlanding had moeten maken in de Wadden, vlak onder de kust in den Westhoek alhier en dat het op 
een zandplaat was terechtgekomen. Bij onderzoek bleek ons, dat dit bericht waarheid bevatte. Het was 
een vliegtuig van Italiaansche nationaliteit en met vijf personen bemand. De naam van den eersten 
piloot bleek te zijn capt. Razzodini, die van den 2den cap. Baldini. Het watervliegtuig droeg den naam 
Marina I en was gister van Tromso (Spitbergen) gekomen en had daar deelgenomen aan de expiditie, die 
op zoek was naar Amundsen c.a. Twee der manschappen begaven zich na de landing aan land om 
levensmiddelen te halen en andere voorzorgsmaatregelen te treffen. Zij voerden een opvouwbare boot 
met zich mee, teneinde bij stijgend water weer naar het vliegtuig terug te kunnen keeren. De oorzaak 
der landing was gelegen in het feit, dat het te donker was te vliegen om zich voldoende te kunnen 
oriënteeren. Ondanks het late uur was de toeloop van nieuwsgierigen groot. Enkelen, door de lagen 
waterstand daartoe in de gelegenheid, begaven zich naar het vliegtuig, doch niemand werd aan dek 
toegelaten. Hedenmorgen omstreeks kwart over vijf werd weer gestart en de reis naar Schellingwoude, 
alwaar men benzine moest innemen, voortgezet. 
 
 
 
Dinsdag 18 December 1928 
Oude Bidtzijl 12 Dec. - Heden werd alhier gevierd het 25-jarig bestaan der Geref. Jongelingsvereen. 
"Gideon". Nadat ds. De Bruijn, Geref. Pred. alhier de feestelijke bijeenkomst had geopend met gebed en 
het laten zingen van Ps. 103:11, sprak hij een hartelijk welkomswoord tot de talrijke aanwezigen. Ds. 
Buwalda sprak naar aanleiding van Daniel 3 vers 22-26 een herdenkingsrede uit. Na deze rede verkreeg 
de heer J. Krol, eerste voorzitter der vereen., het woord. Spreker memoreerde iets over de oprichting der 
Vereen. en met wat moeilijkheden men had te kampen. Op 22 Juni 1905 werd de eerste vergadering 
gehouden. Aan het einde daarvan werd spreker gekozen tot voorzitter. De vereen. telde 10 leden, welk 
getal bij een volgend jaar daalde tot 6. Men bleef echter volhouden en het ledental ging daarop steeds in 
stijgende lijn. Toen het Geref. Kerkgebouw alhier werd gesticht in 1905, kwam er ook verruiming van 
lokaliteit. De kamer met haar primitieve meubileering werd verlaten en in Maart 1906 werd de eerste 
jaarvergadering gehouden in het kerkgebouw, waar spreker toen verslag uitbracht. Ditzelfde verslag 
werd door spreker nog eens voorgelezen. Verder wenscht hij de J.V. 's Heeren besten zegen, waarna de 
aanwezigen spreker staande toegezongen de zegebede uit Ps. 134. De secr. bracht verslag uit over den 
toestand der Vereen. van thans. Ze telt 28 leden. 
 



              
Vrijdag 1 Februari 1929 
St. Jacobiparochie - Van het prachtige ijs, dat in het Nieuwe Kanaal ligt, wordt alle dagen zeer druk 
gebruik gemaakt, wat wel eenigszins jammer is voor de alhier bestaande ijsbaan. Zo werden vandaag in 
den Westhoek weer twee hardrijderijen gehouden. De eerste wedstrijd was een van mannen, waarvoor 
er zich 31 hadden laten inschrijven. De uitslag hiervan is als volgt: 1e prijs f 12,50, O. Brinksma, 2e prijs f 
8, S. Feenstra en 3e en 4e prijs ieder f 4, S. Zijlstra en H.R. van Noord, allen alhier. 
 
Voor den tweeden wedstrijd n.l. die van mannen en vrouwen met hindernissen was zeer veel ambitie. Er 
hadden zich niet minder dan 40 paren laten inschrijven. De hindernis bestond hierin, dat de heer de 
eerste helft der baan de dame in een slede moest schuiven, terwijl de laatste helft der baan de rollen 
werden omgekeerd. Vooral bij het wisselen, dat binnen beperkte ruimte moest plaats vinden, werden 
soms zeer vermakelijke scenes afgespeeld, waar dan door het talrijk publiek, dat op de mooie ruime 
bijbanen aanwezig was, hartelijk om werd gelachen. De uitslag hiervan is als volgt: 1e prijs f 9, Gerrit de 
Vries en mej. Bregtje Koning, 2e prijs f 6, Hantje Veenbaas en mej. Marie Feitsma te St. Annaparochie, 
terwijl de 3e prijs f 3, werd gewonnen door Sake van Tuinen en mej. Sjoke Kolthof, allen alhier. Beide 
wedstrijden werden door muziek opgeluisterd. 
 
- De uitslag van de heden op de ijsbaan alhier gehouden hardrijderij van mannen is als volgt: 1e prijs f 15, 
J. Nicolai te Berlikum, 2e prijs f 10, T. Boonstra alhier, 3e en 4e prijs ieder f 5, respectievelijk M. v.d. Zee 
alhier en A. de Haan te Berlikum. Degenen, die in den eersten omloop waren afgevallen, konden nog 
eens om troostprijzen kampen. Hierbij werden de prijzen als volgt gewonnen: 1e prijs f 7,50, J. de Boer 
alhier, 2e prijs f 5, J. Zwart te Berlikum en 3e prijs f 2,50, H. Hilaridus alhier. Er namen 27 rijders aan den 
wedstrijd deel, hoewel er zich 30 hadden laten inschrijven. Hardrijdersbanen, zoowel als bijbanen waren 
in goede conditie. Er was dan ook veel publiek, zoodat het bestuur der ijsclub met voldoening op dezen 
dag kan terugzien. De wedstrijd werd zeer verdienstelijk door muziek opgeluisterd. 
 
- Heden werd in den Oosthoek aan den Ouden-Bildtdijk alhier een hardrijderij van schoolkinderen 
gehouden, waarbij in drie klassen werd gereden. De uitslag luidt als volgt: Jongens 6, 7 en 8 jaar. Prijs: 
Jan Kaper. Premie: Jan Bierma. Jongens 9 en 10 jaar: prijs Piet Kuiken en premie Tjamme Valk. 
 
 
26 Maart 1929 
St. Jacobiparochie - Wier - Sinds geruimen tijd zijn de N.H. gemeenten van St. Jacobiparochie en die van 
Wier vacant. Beide gemeenten zijn wat men noemt niet florissant. Ze worden nu door ringpredikanten 
bediend. Daar de gemeenten beiden niet aan het traktement, vastgesteld door den Raad van Beheer, 
kunnen voldoen, hebben de kerkeraden besloten de gemeenten te combineeren. Er moet nog een 
vergadering worden belegd met de consulenten der beide gemeenten. Wordt van hoogerhand dit plan 
goedgekeurd, dan kan overgegaan worden tot het beroep van een predikant, met standplaats St. 
Jacobiparochie, te betalen door de gemeenten gezamenlijk. 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 10 Mei 1929 
Kaatsen.  



 
St. Jacobiparochie - In de vorige week gehouden niet druk bezochte jaarvergadering van de Ver. v. 
Volksvermaken, kreeg de secretaris, de heer B.T. Wassenaar, een welverdiend pluimpje voor zijn, met 
zorg samengesteld, jaarverslag en de penningmeester, de heer K.A. Wetterauw, voor zijn financieel 
beheer. De ontvangsten, met inbegrip saldo vorig jaar, bedroegen f 1976,54, uitgaven f 1825,84, batig 
saldo f 150,70. Tot bestuursleden werden bij acclamatie herkozen de heeren J. Hilarides, J. Miedema en 
P. Dijkstra. Voor de vermakelijkheden met de a.s kermis had het bestuur weer groote plannen en de 
vergadering vereenigde zich met het volgend programma:  
 
Zondag groote kaatspartij, vrije samenstelling. Geen inleg. Prijzen f 75, f 60, f 45 of 2x f 24 en 3 zilveren 
sportbekers voor het prijswinnend partuur. In overleg met het bondsbestuur is de prijs van het vorige 
jaar f 90 verlaagd tot f 75, om het verschil iets kleiner te maken, doch dit bedrag zal als meerdere uitgaaf 
voor de sportbekers worden uitgegeven. Bij te groote deelname houdt het bestuur zich het recht voor 
enkele parturen te schrappen. Zondag zal het geheele terrein worden afgeschut ter hoogte van 2 M., 
waardoor de partij zeker ten volle tot haar recht komt.  
 
Maandag als gewoonlijk ledenkaatspartij in 2 klassen tot en met 35 jaar en daarboven.  
 
Dinsdag groote kaatspartij van 24 genoodigden (8 parturen). Prijzen f 60, f 45, f 30 of 2 x f 15 en voor het 
prijswinnend partuur 3 eerekruisen. Niets winnende parturen ontvangen f 12 vergoeding. Verder keuring 
van landbouwtuigpaarden, open klas (vrije deelname). Prijzen f 60, f 40 en f 20. Alles wordt opgeluisterd 
door "Aurora". Tot slot had de uitloting plaats van 15 aandeelen a f 10 in de tribune. De bode W.J. 
Hiemstra werd bij acclamatie herbenoemd. 
 
 
Dinsdag 31 December 1929 
St. Jacobiparochie 23 Dec. - De uitslag van de, gisteren bij den kastelein H. Anema in de Oosthoek alhier, 
beeindigde handicapbiljartpartij was als volgt: 1e prijs f 8, J. Steensma te St. Jacobiparochie, 2e prijs f 
5,50, S. Hoogerhuis te St. Jacobiparochie en 3e prijs f 3, A. de Groot van St. Annaparochie. Er namen 22 
deelnemers aan de wedstrijd deel. 
 
   
Dinsdag 31 December 1929 
St. Jacobiparochie 25 Dec. - Hedenavond werd bij den kastelein B.K. Kramer aan den Ouden Bildtdijk 
alhier een kruisjaspartij gehouden, waaraan door 36 spelers werd deelgenomen. De prijzen, bestaande 
uit fraaie luxe voorwerpen werden gewonnen als volgt: 1e prijs Jac. Ronda en D.P. Slager, 2de pr. H. Valk 
en P. van Noord, 3de prijs K. Cuperus en E. Boersma, allen aldaar woonachtig. 
 
- Hedenavond vierden de leerlingen der Ned. Herv. Zondagschool wederom kerstfeest bij een prachtig 
verlichten kerstboom in de Ned. Herv. kerk alhier. Het feest stond ook dit jaar weer onder leiding van 
den heer J.M. van Veen van Tzummarum, die voor de moeilijke taak volkomen berekend was. Het 
programma werd zeer vlot afgewerkt en het kwam o.i. aan de feeststemming ten goede dat tijdens het 
feest, in tegenstelling met andere jaren, zoo goed als geen versnaperingen aan de feestvierende 
kinderen werden toegediend. Dit toch is niet alleen een tijdrovend werk, doch ook de stemming gaat dan 
door luidruchtigheid meestentijds zoo goed als verloren. Na opening met gemeenschappelijk gezang 
(Gez. 117) werd een kerstcantate uitgevoerd. De kinderen 
gaven blijk hiervan goede studie te hebben gemaakt. Vervolgens een tweetal kerstverhalen, kinderzang, 
waarna de heer Van Veen met een kort, ernstig woord dit bijzonder goed geslaagde feest sloot. Na nog 



gemeenschappelijk Gez. 180 vers 1 te hebben gezongen keerden allen ten zeerste voldaan huiswaarts, 
de kinderen natuurlijk verrijkt met passende cadeaux. 
 
 
Dinsdag 7 Januari 1930 
St. Jacobiparochie 6 Jan. - Gisteravond werd bij den kastelein IJ. Ebbens aan den Ouden Bildtdijk alhier 
een kruisjaspartij gehouden, waaraan slechts 18 spelers deelnamen. De prijzen bestaande uit luxe 
voorwerpen werden gewonnen als volgt: 1e prijs H.D. Leeuwen en Jac. Joh. de Jong; 2e prijs P.R. Schat 
en L.M. Wassenaar; 3e prijs P.A. Reitsma en jan W. Kuiken, allen aldaar woonachtig. 
 
 
 
 
Vrijdag 8 Augustus 1930 
Oudebildtzijl 7 Aug. - Zou 't einde der staking toch naderen? Deze vraag rijst onwillekeurig op nu we 
vernemen dat de besprekingen, welke op initiatief van den rijksbemiddelaar, den heer Westerdijk, er toe 
geleid hebben, dat zoowel bij werkgevers als werknemers een pogen om door middel van een 
scheidsgerecht of scheidsrechter een einde aan de staking te maken, thans niet onmiddellijk zijn 
verworpen. Was 't antwoord der arbeidersorganisaties immers Vrijdag j.l. in de richting van genoemde 
oplossing, de boeren wilden, bij monde van den heer J. v.d. Mei, beslist niet verder dan een uurloon van 
27 cts.; thans wordt echter ook door dezen in overweging genomen de idee van den heer Weserdijk om 
de geschillen door arbitrage op te lossen en aan beide zijden de vraag voor te leggen of het geoorloofd is 
in Oudebildtzijl de loonen der landarbeiders te verlagen, terwijl die overal elders gehandhaafd worden. 
Woensdag zijn door tusschenkomst van den heer D. Bosma, soc. -dem. gemeenteraadslid van 
Dantumadeel, 27 arbeiders uit Zwaagwesteinde e.o. vertrokken, zoodat er thans nog een 7-tal 
werkwilligen en enkele boerezoons in 't stakingsgebied werkzaam zijn. Donderdagmorgen arriveerden er 
8, maar toen dezen met de situatie alhier bekend waren, vertrokken ze terstond. 
 
 
Vrijdag 8 Augustus 1930 
St. Annaparochie 8 Aug. - Gisteravond hield de afd. der Ned. Ver. tot Afschaffing v. Alc. Dranken een 
matig bezochte huishoudelijke vergadering onder voorzitterschap van den heer J. Geerts. Mededeeling 
werd gedaan van één nieuw lid. Besloten werd f 2,50 aan 't kamphuis der J.V.O. te geven voor de 
inventaris van "De Klinke" te Oosterhesselen. Nadat J. Weidema als afgevaardigde naar de algem. verg. 
te Zwolle was benoemd, werd de beschrijvingsbrief behandeld, waaraan zooveel tijd werd besteed, dat 
de overige punten der agenda niet worden behandeld. 
 
 
Vrijdag 29 Augustus 1930 
St. Jacobiparochie 27 Aug. - "Concert Aurora". Gisteravond gaf ons fanfarecorps "Aurora" alhier, voor de 
Ned. Herv. kerk een concert ter herdenking van het 35-jarig bestaan. Dank zij het schitterende 
zomerweer, slaagde dit geheel naar wensch, hoewel de opkomst van het publiek veel grooter had 
kunnen zijn. De minder goede opkomst zal zeker een gevolg geweest  zijn van de drukke werkzaamheden 
in den landbouw. Het programma bevatte een tiental nummers, welke, naar het spontaan applaus te 
oordeelen, zeer ten genoege der luisteraars, werden uitgevoerd. In de pauze sprak de voorzitter, de heer 
A. Stellingwerf alhier, een herdenkingsrede uit, waarin hij al het bijzondere, dat in den loop der jaren het 
corps was wedervaren, de revue liet passeeren. Op verzoek van spreker hief het corps voor het werkend 



lid, de heer J.P. de Groot, een "lang zal hij leve" aan, daar dit nog de eenige muzikant is, die sedert de 
oprichting als zoodanig fungeert. 
 
 
Vrijdag 12 September 1930 
St. Jacobiparochie 11 Sept. - Hedenmorgen sloegen op het land van den heer J.S. Rienks twee paarden, 
die voor een wagen waren gespannen, op hol. De 14-jarige Marten Ketellapper, die op den wagen zat en 
de paarden bestuurde, kwam te vallen, waarbij hij zijn linkerbeen zoodanig bezeerde, dat geneeskundige 
hulp moest worden ingeroepen. Deze werd verleend door dokter Lijbering van St. Annaparochie. Het 
bleek dat de kwetsuren niet van ernstigen aard waren, doch de getroffene moet eenigen tijd rust nemen.  
 
 
Dinsdag 21 Oktober 1930 
St. Annaparochie 20 Oct. - Zondag vergaderde onze afd. SDAP. Bij opening deelde de voorzitter mee, dat 
er zich wederom twee nieuwe leden hadden aangemeld. Tot afgevaardigden naar een jaarvergadering 
van 't gewest Friesland werden aangewezen de heeren D. Hoekstra en A. Geerts. Vervolgens werd de 
beschrijvingsbrief voor genoemde bijeenkomst behandeld. 
 
- Hedenavond hield de afd. "Het Bildt" van Volksonderwijs een huishoudelijke vergadering, die zeer 
matig bezocht was. Bij de opening deelde de voorzitter mee, dat het ledental onzer afdeeling thans 325 
bedraagt, dat de landsdag bijzonder goed was geslaagd en 't financieel voordeel dien dag f 80 was 
geweest. Als afgevaardigde naar de algemeene vergadering te Utrecht werd benoemd de heer Tj. 
Hoogland, aan wien vrij mandaat werd verleend. Besloten werd zoo mogelijk dezen winter een openbare 
vergadering te Lieve Vrouwenparochie te beleggen en een te St. Annaparochie en de ouders, die er voor 
in aanmerking komen, op te wekken hunne kinderen naar 't vervolgonderwijs te zenden. 
 
 
 
 
Dinsdag 21 October 1930 
Lieve Vrouwenparochie 21 Oct. - Gisterenavond had hier op de zaal van den heer Van der Kerk een 
vergadering van vaste en losvaste arbeiders plaats. 't Doel dezer besprekingen was in samenwerking 
tusschen de Christelijke en moderne landarbeidersbonden overleg te plegen inzake de aan te nemen 
houding der arbeiders bij de wederinhuring voor het komende jaar. Deze inhuring heeft gewoonlijk om 
en bij 12 November plaats. De besprekingen werden ingeleid door de hoofdbestuursleden Runia en 
Ytsma. Beiden legden er de nadruk op, dat eensgezind optreden dit jaar meer dan ooit aanbevolen zal 
zijn, Alle krachten dienen aangewend om te voorkomen dat de crisis in den landbouw alleen de lasten 
legt op de arbeiders. Sterke organisatie is daartoe het middel. Er had een breedvoerige discussie plaats, 
waar natuurlijk de staking te Oudebildtzijl en het optreden der landeigenaren in dezen meermalen naar 
voren werd gebracht. Sterk werd gevoeld het gemis aan een behoorlijke werkgeversorganisatie in dit 
district. Hierdoor is immers behoorlijk georganiseerd overleg uitgesloten. Voortdurend blijft dus dreigen 
dat dan hier, dan daar conflicten zullen uitbreken. De arbeiders, door wie de zaal geheel gevuld was, 
besloten eenstemmig al het mogelijke te doen eventueele loonsovereenkomsten in overleg met de 
organisaties tot stand te brengen. 
 
 
Dinsdag 11 November 1930 



St. Annaparochie 10 Nov. - De algemeene vergadering der Cooperatieve Voorschotbank "Het Bildt", die 
hedenavond alhier werd gehouden, onder voorzitterschap van den heer W. Brouwer, was bezocht door 
20 leden. Medegedeeld werd, dat er sedert 1 jan. 1930 toegetreden waren 30 nieuwe leden, dat wegens 
bedanken, overlijden en vertrek 22 waren afgevoerd, dus een winst van 8 nieuwe leden, zoodat er thans 
(6 Nov.) 493 zijn, die tezamen f 11275,80 op hunne aandelen hebben gestort. Hierna volgde het 
financieele verslag. De uitslag der verkiezing van een lid van den Raad van Toezicht, vacature D. 
Hesselink, was dat de heer A. Hoekstra Dz. bij eerste stemming werd gekozen. Voordat tot deze 
stemming werd overgegaan, herdacht de voorzitter het vele, dat door den heer D. Hesselink in het 
belang onzer Bank was verricht. Door hem was vooral de stoot gegeven tot het oprichten er van; in den 
eersten tijd was hij de kassier-boekhouder, later had hij de functie van lid van den Raad van Toezicht 
waargenomen en altijd had hij blijken gegeven van groote belangstelling voor deze inrichting. Na de 
gebruikelijke rondvraag, waarvan zeer weinig gebruik werd gemaakt, werd de vergadering gesloten.  
 
 
Woensdag 31 December 1930 
St. Annaparochie Dec. - Toen bakker A. Huizinga Maandag na 't middageten in de bakkerij terugkwam, 
vond hij iets niet in orde; er hing een zware rook. Uit den oven kon 't niet komen, daar was geen 
brandstof in. 't Kwam van buiten; dus daarheen. Nu zag hij dat de rook, en al vrij erg, uit het schuurtje 
kwam. 't Eerste was zijn koe, die al tegen de grond lag, lossnijden en er uitjagen, wat hem gelukte. 
Mannen, werkzaam in de loods van H. Tulner, hadden de rook ook gezien en waren er direct heen 
gegaan. Met vereende kracht wist men het even dreigende begin van de brand te blusschen. De 
brandspuit, die spoedig aanwezig was, behoefde geen dienst te doen. De oorzaak is onbekend. 
 
 
Vrijdag 23 Januari 1931 
Het Bildt 22 Jan. - De actie van degenen, die vroeger de liberalen werden genoemd, is in onze gemeente 
in vollen gang. Te St. Annaparochie is opgericht een afd. van den V. - D. Bond met ruim 40 leden; 
voorloopig voorzitter den heer J. v. Schothorst. Te O.B.-Zijl ook 'n afd. v. d. Vrijz. Democraten met 22 
leden, bestuur P. Prins voorz., J. Kuiken, penningmeester, L. Swart, secr. H. de With en A.B. Hoekstra. Te 
Vrouwenparochie is een afd. van de Vrijz. Kiesvereeniging Gemeentebelangen tot stand gekomen na 
toelichting door den heer Arj. Hoogland; deze werd in 't bestuur gekozen met de heeren A. Anema en D. 
Kuik; aantal leden 12. Te St. Jacobiparochie is een Vrijz. Kiesvereeniging "Gemeentebelangen" opgericht 
met 80 leden. 't Bestuur bestaat daar uit de heeren: P. Dijkstra, voorz., S.J. Lomars, secr., J. Spoelstra, 
penningmeester, J. Boelstra, B. Bierma, G. Jensma en K. Slager. 
 
 
Dinsdag 27 Januari 1931 
St. Jacobiparochie 24 Jan. - Gisteravond werd op de bovenzaal van het hotel "De Aardappelbeurs alhier 
een openbare vergadering gehouden, waar als spreker optrad de heer A.L. Constandse van Amsterdam 
met als onderwerp "Oorlog of Revolutie". In een keurige en vlotte rede zette spr. het doel van het anti-
militairisme uiteen en besloot met te zeggen, dat oorlog reeds te verhinderen was door een algemeene 
werkstaking en toonde spr. met een serie lichtbeelden de gruwelen van de oorlog aan, en de vreeselijke 
scenes, die zich aan het front afspeelden, welke door spr. mondeling werden toegelicht. Van de 
gelegenheid tot debat en het stellen van vragen werd geen gebruik gemaakt. Er waren plm. 120 
bezoekers. 
 
 
Dinsdag 3 Februari 1931 



St. Jacobiparochie 2 Febr. - De ouderavond, Vrijdag j.l. gehouden in de openbare lagere school mocht 
zich in een druk bezoek verheugen. Tot leden der oudercommissie werden bij acclamatie herbenoemd 
de heeren F.G. Fopma en D.K. Groeneveld, terwijl de heeren J. Spoelstra en S. van Gelder tot leden der 
centrale oudercommissie in de gemeente werden benoemd. Door het hoofd der school werd een 
inleiding gehouden over: "Ons Onderwijs", waarna in de pauze aan de ouders gelegenheid werd gegeven 
het werk hunner kinderen te bezichtigen. Vervolgens werden nog eenige bijdragen gegeven, die zeer in 
de smaak vielen, zoodat ieder te half tien hoogst voldaan huiswaarts keerde. 
 
- Aan de gisteren bij den kastelein B.K. Kramer aan den Oudenbildtdijk alhier gehouden 
handicapbiljartpartij namen 14 spelers deel. De prijzen werden gewonnen als volgt: prijs f 6, M.P. Kuiken, 
1e premie f 3, door Tj. B. Kuiken, 2e premie f 1,50 door W.B. Kramer, allen aldaar. 
 
 
Dinsdag 3 Maart 1931 
St. Annaparochie 2 Maart - Zondagavond gaf de gymnastiekver. "Sport Staalt Spieren" op de zaal van den 
heer Broekens haar jaarlijksche uitvoering. Voor de pauze werden 13 verschillende nummers op het 
gebied van gymnastiek, onder leiding van den heer E. Dirksen, zeer correct uitgevoerd. Daarna werd met 
medewerking van enkele oudere dorpsgenooten 't blijspel "De verjongde professor" zeer verdienstelijk 
opgevoerd. Aangezien de opkomst ook zeer goed was, kan deze uitvoering als zeer geslaagd worden 
beschouwd. Natuurlijk na afloop bal, waarvan druk gebruik werd gemaakt. 
 
 
 
Dinsdag 3 Maart 1931 
Oudebildtzijl 2 Maart - De afd. van den Ned. Bond van Arb. in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf 
en de SDAP hadden alhier gisteravond bij Stellema een feestelijke vergadering georganiseerd, waar de 
voorz. J. Zittema, een volle zaal hartelijk kon verwelkomen. Als spreker trad op de heer J. Ytsma van 
Leeuwarden. Natuurlijk was de rede aan de afgeloopen staking gewijd. Wie zou voor 39 weken hebben 
gedacht, dat deze zoo lang zou duren? Angstig was ze door 't H.B. aangevangen: zou men kunnen 
volharden? De angst verdween: ruim 39 weken heeft men pal gestaan tegenover 't brute optreden der 
boeren. Welk een verschil met vroeger, wanneer er op een vergadering 7 a 8 personen kwamen. Na een 
staking, waar de aandacht van heel Nederland op was gevestigd. Ook een woord van hulde aan de 
Christelijke arbeiders in dezen: zij zullen nu wel iets van "Klassestrijd" hebben geleerd. Gaarne had spr. 
gunstiger verloop gehad maar de uitspraak van de arbiter, den burgemeester, is 't resultaat naar 
evenredig van den invloed welken men overigens heeft. Vervolgens werd de vraag gesteld: wat zou het 
loon zijn als er geen organisatie was? Zou 't uurloon dan geen 20 cts. zijn geworden? Spr. meende, dat de 
beste levensverzekering voor de arbeider was de vakorganisatie. De premie aan dezen betaald geeft de 
hoogste uitkeering en maakt arbeiders 't meest zelfbewust. Nog werd gewezen op het groote belang der 
volgende verkiezingen. Met zeer groote aandacht werd deze rede gevolgd. Daarna werd opgevoerd het 
anti-militairistische tooneelstuk: "Er staat geschreven". De ademlooze stilte, die er heerschte en 't 
applaus zullen voor de spelers 't beste bewijs zijn, hoe of hun spel gewaardeerd werd. Vervolgens nog 
een paar humoristische voordrachten en bal tot besluit en ook deze welgeslaagde avond was weer 
voorbij. 
 
 
Vrijdag 13 Maart 1931 
Lieve Vrouwenparochie 10 Maart - In ons anders zoo rustig en vredig dorpje wordt thans strijd gevoerd 
en wel om de kermis. Na 't verzoek van Arj. Hoogland en 41 anderen om afschaffing is er een adres naar 



de gemeenteraad verzonden met 110 handteekeningen, waarin verzocht wordt de kermis te behouden. 
In een druk bezochte vergadering der kaatsver. "Klaine Izaik" werd gisteravond besloten adhaesie met 
laatstgenoemd adres te betuigen. 
 
- Gisteravond elf uur ontstond brand in de dubbele arbeiderswoning aan den middelweg, bewoond door 
Scheffer en van der Meulen, eigen aan J. en R. Jensma. Gelukkig dat het spoedig werd ontdekt zoodat de 
schade zich bepaalt tot materieële. Onze motorbrandspuit was wel spoedig aanwezig, doch de motor 
was koud en weigerde. Toch is niet alles verbrand, maar wel veel vernield. 't Is onverklaarbaar, maar 't 
wilde niet branden. Verzekering dekt de schade. Oorzaak vuur in de schoorsteen, die massaal gebruikt 
wordt. 
 
 
Vrijdag 8 Mei 1931 
St. Jacobiparochie 6 Mei - De vergadering belegd door de Vrijzinnige kiesvereeniging 
"Gemeentebelangen"  te St. Jacobiparochie en de afd. Oude Bildtzijl - Vrouwenparochie van den Vrijz. 
Dem. Bond mocht zich in een druk bezoek verheugen. Uit alle dorpen van Het Bildt was men 
vertegenwoordigd. Nogmaals werd het punt besproken: "Samenwerking der Vrijzinnigen bij de a.s. 
gemeenteraadsverkiezing". Door den waarnemenden voorzitter, den heer B. Bierma, werd 
medegedeeld, wat er sedert de laatste vergadering nog was gebeurd, doch dat men niet tot geheele 
samenwerking kon komen. Omtrent samenwerking met de afd. Oudebildtzijl - Vrouwenparochie kwam 
men geheel tot overeenstemming. Hoewel de kans niet groot meer is, zou men toch niets liever zien, dan 
dat alsnog een oplossing werd gevonden. 
 
- 5 Mei. Het aftredend gemeenteraadslid, de heer B.P. Wassenaar alhier (Vrijz.) heeft te kennen gegeven, 
zich niet weer als candidaat beschikbaar te stellen.           
                           
 
Vrijdag 8 Mei 1931 
St. Annaparochie 8 Mei  - De arbeider Sierd S. Dijkstra hoopt a.s. Dinsdag 12 Mei 't feit te gedenken, dat 
hij voor 40 jaar in dienst is getreden bij den heer J. Kl. Rienks, bij wien hij 29 jaar werkzaam was, 
vervolgens 5 jaar bij diens opvolger Kl. J. Rienks en nu weer 5 jaar bij diens zoon Kl. J. Rienks; tezamen 
dus 40 jaar bij dezelfde familie. Vooral in deze tijd een merkwaardig jubileum. 
 
- De bloembollenvelden trekken weer de aandacht en geen wonder. Ze zijn een lust voor den oogen. Is 
alles in de bouw bijna nog modder (alleen de bezaaide velden zijn frisch groen), de bloembollen vormen 
daartusschen een vroolijke, kleurige afwisseling. Hoewel nog niet in vollen tooi, toch loont het de moeite 
om ze te komen kijken. En zonder iemand naar achteren te plaatsen, wil 't ons voorkomen, dat het 
proefveld van K.I.Z. alhier daar het eerst voor in aanmerking komt. Daar is geen afstekking, integendeel, 
men is er hartelijk welkom. De bedrijfsleider A. Andriessen is altoos (behalve Zondags, dan is 't gesloten) 
bereid om mee te gaan en er van te vertellen: 't welk de waarde van het bezoek zeer verhoogt. Is het 
proefveld met zijn 71 verschillende soorten één van de mooiste gezichten, de mededeelingen, die 
worden verstrekt zijn ook voor ingewijden wel de moeite waard om te beluisteren. Van hoeveel belang 
zal 't dan niet zijn voor belanghebbenden? Men overtuige zich echter zelf. 
 
- Drankbestrijding. 
Onze afd. N.V. hield gisterenavond een huishoudelijke vergadering, die zeer matig was bezocht. Naar 
aanleiding van de ingekomen stukken werd besloten: a. bij gebrek aan leiding niet over te gaan tot het 
oprichten van een J.V.O-afd., hoewel men dat betreurde, b. de herdenking van het feit, dat verschillende 



leden langer dan 25 jaar lid onzer afd. zijn, in de herfst eens te bespreken. Vervolgens werd door 
Johannes Schottmann verslag uitgebracht van de jaarvergadering der F.P.C., werd G. Th. de Jong 
aangewezen de afd. te vertegenwoordigen op de Nat. Betooging te Dordrecht. T. Pot-Dijkstra en J. 
Weidema werden herkozen als leden van het Drankweercomité. Aan het slot gaf dame M. Gerritsma nog 
een paar bijdragen, waarvoor ze bij de sluiting den wel verdienden dank van de voorzitter ontving.  
 
- Onze dorpsgenoot, de heer F. Oostra, behaalde met zijn inzending beschuit op de 
bakkerstentoonstelling te Utrecht een eersten prijs. 
 
   
Vrijdag 10 juli 1931 
St. Annaparochie 9 Juli - De heer J. Geerts, bij de onlangs gehouden raadsverkiezing als no. 1 op de lijst 
der S.D.A.P. gekozen, zal door zijn benoeming tot Gedeputeerde eerstgenoemde functie niet aannemen. 
Daarvoor komt nu in aanmerking B. Schottmann, die 't secretariaat waarneemt van 't bureau voor 
arbeidsbemiddeling; een functie welke ook niet vereenigbaar is met het raadslidmaatsschap. 
 
Vrijdag 10 juli 1931  
St. Jacobiparochie 9 Juli - Auto te water. 
De bakker R.P. van St. Annaparochie liet hedenmiddag zijn bakkersauto, terwijl hij een paar klanten ging 
bedienen, aan den Ouden Bildtdijk staan. Toen hij weer op de weg kwam zag hij tot zijn verwondering, 
dat de auto was verdwenen. Wat bleek nu? De auto was, doordat de heer P. had vergeten de remmen 
aan te zetten, door den sterken wind in beweging gebracht en bij den hoogen dijk neer in den Ouden 
Bildtdijkster vaart gestort. Daar het vehikel op den kop stond, bleef het daarin bevindende brood droog. 
De heer O. van der Meulen alhier bracht de drenkeling weer op het droge. 
 
 
Vrijdag 10 juli 1931 
Vrouwenparochie 9 juli - Gisteren is de Gereformeerde jongedochtersvereeniging "Bid en Werk" uit 
geweest. 's Morgens 7 uur vertrok men per autobus eerst naar Hindeloopen. Daar bracht men natuurlijk 
een bezoek aan de "Hindelooper Kamer". Hoewel 't weer niet byzonder uitlokte moest er toch wel in 
Frieslands badplaats gebruik worden gemaakt van de badgelegenheid. Vervolgens door 't mooie 
Gaasterland naar Rijs. Ook daar is geprofiteerd van de watersport, nu in den vorm van roeien. Van daar 
reed men naar het Oranjewoud. Hier genoot het gezelschap van bosch en speeltuin; het hoogtepunt was 
evenwel "de doolhof". Na een zeer genoeglijken dag, arriveerde men 's avonds half twaalf zeer voldaan 
weer in ons dorp.  
 
Dinsdag 25 Augustus 1931 
Oudebildtzijl - Zaterdag j.l. werden alhier de jaarlijksche school- en volksfeesten gehouden. Begunstigd 
door voor 1931 goed vakantie-weer, zijn ze zeer goed geslaagd. De belangstelling was groot, vooral de 
optochten voor 't middag- en avondfeest gehouden, trokken veler aandacht; zelden zagen we hier 
zooveel publiek op straat toen een rondgang door ons dorp werd gemaakt, verlicht door Bengaalsch vuur 
en lampions. Allen hebben er volop van genoten. Het woord van dank door den heer P. Prins gesproken 
tot de velen, die hebben meegewerkt, in 't bijzonder aan den directeur en leden van ons fanfarecorps 
"Crescendo", was zeer zeker op zijn plaats. 
De uitslag der schoolfeesten is als volgt:  
 
Jongens, 6 en 7 jaar, geldstuk uit waschbak rapen: 1e prijs Auke Donga, 2e Romke Keizer; 8 en 9 jaar, 
blaastrappen: 1e Klaas de Jong, 2e Hidde Goinga; 10 en 11 jaar, broekloopen: 1e prijs Jacob Bronger en 



Klaas Rienks, 2e prijs Meindert van Dijk en Douwe Post (deze laatste werd vervangen door Hidde Goinga); 
12 en 13 jaar, zakslaan: 1e prijs Arjen Anema, 2e prijs Egbert Keizer, 3e Jan Donga.   
 
Meisjes, 6 en 7 jaar, vlagjes in een stoof steken: 1e prijs Pietje Rienks, 2e prijs Maaike de Vries, 3e prijs 
Anny L. Radsma; 8 en 9 jaar, talhoutrapen: 1e prijs Trijntje Stienstra, 2e prijs Anny Siderius, 3e prijs 
Harmke Stellema; 10 en 11 jaar, wasch ophangen: 1e prijs Sietske Halma, 2e Maaike Donga, 12 en 13 jaar, 
paardjemennen: 1e prijs Beitske Dobma en Froukje Broekens, 2e prijs Anna Ottema en Gatske Visser.  
 
De prijzen bestonden uit luxe voorwerpen. Aan alle deelnemers werd een souvenier aangeboden. 
Natuurlijk was op 't terrein aanwezig draaimolen, chocolade en meerdere tractaties, waar de kleuters 
der bewaarschool ook gebruik van hebben gemaakt. Deze laatsten hadden ook den middagoptocht 
meegemaakt op auto's. Wat 'n pret. 
 
Uitslag der volksfeesten 's avonds gehouden:  
Vrouwen beneden de 25 jaar, oliekoekhappen: 1e prijs Dirkje Postma, 2e prijs Tjitske Siderius; vrouwen 
boven 25 jaar, letters ophangen; 1e prijs Renske Santhuizen - Dijkstra, 2e prijs Trijntje Boersma - Bos.  
Mannen, beneden de 25 jaar: snoekhappen: 1e prijs Goffe Rienks, 2e prijs D. de Jong; mannen boven de 
25 jaar, hardloopen met hindernissen: 1e prijs H. Spannenburg, 2e prijs Jenne Stienstra. De heer Berend 
Bruinsma was zoo gelukkig het horloge te winnen, dat de prijs was van de verloting, die gehouden werd 
om de kosten der optocht te bestijden. 
 
  
Dinsdag 8 September 1931 
Oudebildtzijl, 2 Sept. - 't Was hier vandaag feest voor 160 kinderen van de Christelijke school en 
ouderen. Eerst een optocht met een wedstrijd er aan verbonden, dus daar was zorg aan besteed. 
Reclame door particulieren, maar ook vele groepen, o.a. de vier jaargetijden, regenboog, de elf 
provinciën, geloof, hoop en liefde, voorheen en thans. De eerste prijs werd toegekend aan bakker Bos, 
de tweede aan de groep de elf provinciën. Op het feestterrein van den heer IJ. Sipma aangekomen werd 
met de spelletjes begonnen.  
 
Uitslag: 
1e klas jongens, vlaggetjes in de stoof steken: 1e prijs Joh. Bergsma, 2e prijs Dirk Hoekstra; idem meisjes, 
't zelfde: 1e prijs Jitske Veenstra, 2e prijs Jantje van Dijk. 
2e en 3e klas jongens zakjeloopen: 1e prijs Dirk de Vries, 2e prijs Jouke IJnema; idem meisjes, 
talhoutrapen: 1e prijs Hildo van Dijk, 2e prijs Aaltje de Vries, 3e prijs Tine Smits. 
4e en 5e klas jongens, balhappen en dubbeltje uit zand rapen: 1e prijs Sjouke de Vries, 2e prijs Freerk 
Lautenbach, 3e prijs Piet van Noord;  
idem meisjes, oliekoekhappen: 1e Greetje Steegstra, 2e Folkertje Veenstra, 3e prijs Pietje de Vries. 
6e klas meisjes, verkleed hardloopen met korven aan het juk: 1e prijs Grietje Knol, 2e prijs Geertje Kramer 
7e en 8e klas meisjes, hetzelfde als klas 6: 1e prijs Anna Siderius, 2e prijs Tjitske Kramer. 
Vrouwen boven 25 jaar, hoepelen met fietswiel: 1e prijs Sietske Tjepkema, 2e prijs Cineke Visbeek.  
De prijzen bestonden uit luxe artikelen. Den kinderen werd allen een blijvende herinnering aangeboden.    
 
 
Dinsdag 8 September 1931  
St. Jacobiparochie, 6 Sept., Meeting Drankweercomité.  
Het Drankweercomité Het Bildt hield gisteravond een openlucht-samenkomst op het plein voor de 
garage van den heer P. Herrema alhier. Hoewel het guur weer was en daarbij zeer koud, was het bezoek 



van het publiek buitengewoon groot en wij hoorden aan het eind de opmerking, dat deze samenkomst 
veel beter bezocht was dan in de andere dorpen. De heer H. de Boer van Leeuwarden sprak een gloedvol 
propagandistisch woord voor de geheelonthouding en toonde daarbij met een viertal voorbeelden, die 
zich in de laatste drie weken hadden voorgedaan aan, hoe groot de gevolgen van de ellende zijn, als 
koning Alcohol den scepter zwaait. Het zangkoor van Wier zorgde op verdienstelijke wijze voor 
afwisseling, door het zingen van een zestal liederen, waarvoor het koor een gul applaus in ontvangst had 
te nemen. Het slot was een tweede tableaux, gegeven door de leden van de alhier bestaande afd. van 
A.N.G.O.B.. Het stelde voor: "Wat het koren geeft", het tweede: "Gevolgen van het snelverkeer" met op 
den achtergrond het bekende opschrift: "Snelverkeer eischt nuchterheid". 
 
- Ballon gedaald. 
De arbeider W. Jaarsma alhier, vond j.l. Vrijdag 4 Sept., terwijl hij op een stuk land van den landbouwer 
K. Kramer alhier aan het aardappelrooien was, een luchtballonnetje. Aan de ballon was een briefkaart 
bevestigd, waarop was vermeld, dat ze 3 Sept. 1931, ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten van 
Frederic Sauvage, te De Boulogne Sur Mer (Pas de Calais, Frankrijk) was opgelaten en waarbij werd 
verzocht de kaart, na deze van het gemeentestempel te hebben voorzien, aan het daarop aangegeven 
adres, zijnde den heer Burgemeester der gemeente Boulogne Sur Mer, terug te zenden. Hieraan zal door 
den vinder worden voldaan.  
 
   
 
 
Vrijdag 18 September 1931 
St. Annaparochie, 17 Sept. - Gisteren werd in "Ons Huis" de jaarlijksche bloemententoonstelling 
gehouden. De belangstelling daarbij was bevredigend. Va de in dit voorjaar verstrekte 110 planten waren 
er ruim 50% ter beoordeling ingezonden; de overigen zijn zeer zeker niet gelukt of naar 't oordeel der 
kwekers minder geschikt gevonden. Ook waren verschillende vrij inzendingen aanwezig, planten manden 
bouquetten, snijbloemen, o.a. enkele grote collecties en bijzondere mooie exemplaren. De heer 
Sierksma, bloemist te Leeuwarden fungeerde als jury. Zijn algemeene indruk was, dat men in doorsnee 
genomen te bang is voor het "koppen"; om mooie volle planten te verkrijgen, moest men de 
veruitgeloopen stammen verwijderen. Het bezoek aan de tentoonstelling was zeer goed. De volgende 
prijzen zijn toegekend: 
Uitgereikte stekken: Begonia, 1e prijs Wikje Wiersma, 2e prijs mej. B. Nauta, 2e prijs J. Wiersma; Coleus: 
2e prijs mevr. Brouwer-de Beer; Fuchsia: 1e prijs mevr. Huitema-Stoker, 2e prijs J. Wiersma; Impathien: 2e 
prijs Maartje Baltjes; Heliotrope: 2e prijs mej. B. Nauta; Geranium: 2e prijs Douwe Schottmann; Ster van 
Bethlehem (blauw): 1e prijs mevr. Tolsma-Hoekstra; Ster van Bethlehem (wit): 2e prijs Jacob van Dijk. 
Vrije inzendingen: groep planten: mevr. Schat-Hoitsma, zeer eervolle vermelding; collectie vetplanten en 
cacteeën: mevr. Sloep-Keuning, z.e.v.; echevaria glauca: mevr. Tolsma-Hoekstra, e.v.;  fuchsia: mevr. de 
Jong-Riemersma e.v.; Begonia: dezelfde, e.v.; Opiopogum: mej. B. Nauta e.v.; Grynum: mej. W. Smits 
e.v.; ster van Bethlehem (wit): mevr. Nieuwenhuis-Bakker e.v.; Asparages sprengeri: wed. De Koe-Visser 
e.v.; schaal O.I. kers: mevr. Brouwer-de Beer e.v. 
De prijzen bestonden weer uit fruitmanden, waarvan door onze hoveniers en fruithandelaars welwillend 
was beschikbaar gesteld. Een aantal aardbezieën (2e pluk van den kouden grond), werd met instemming 
van den gever, namens "Ons Huis" als "extraatje" voor den a.s. jubilaris, Anne Johannes van Loon, 
aangeboden, die de volgende week zijn 100ste verjaardag hoopt te gedenken. 
 
    
Dinsdag 29 December 1931 



Vrouwenparochie - Den Eersten Kerstdag hielden de kinderen der Vrijzinnigen alhier hun Kerstfeest. 
Meester Scheffer en mevrouw Hoogland-van Oostra vertelden een verhaal, dat met lichtbeelden 
aanschouwelijk werd gemaakt en daardoor nog aantrekkelijker voor de kinderen en de vele grooteren, 
die ook aanwezig waren. Voor de eersten waren er bovendien nog chocolade, versnaperingen en 
geschenken. Dat de kinderen uit volle borst zongen: "O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk is het Kerstfeest voor 
een kind" is zeker begrijpelijk, en waar de kinderen genoten, deden de ouders dit natuurlijk ook. 
 
- In de Ned. Herv. kerk werd het Kerstfeest alhier den Tweeden Kerstdag gehouden onder leiding van ds. 
De Jonge, die eerst een inleiding hield. Het Bijbelsche verhaal werd verteld door mej. Sj. de Jonge, tevens 
werden nog door de heeren H. Plantinga en U. Groenewoud Kerstvertellingen ten besten gegeven, 't 
welk alles met aandacht werd beluisterd evenals de Kerstliederen door de kinderen gezongen. Deze 
werden onthaald op chocolade, koekjes en kregen ten slotte nog cadeaux. 
 
- Uitslag kruisjaspartij op den 2de Kerstdag: 1e prijs D. Bijlsma, Vrouwenpar., W. Ollie, St. Annaparochie; 2e 
prijs M.v.d. Kerk, Vrouwenpar., Sj. Riemersma, Oude Leije. Uitslag billardpartij: 1e prijs Jan Bouma en 
Hendr. Keizer, St. Annapar.; 2e prijs Arend Bouma, St. Annapar., S. Lautenbach, Oude Leije. 
 
 
Vrijdag 4 Maart 1931  
St. Jacobiparochie, 1 Maart - Uitvoering gymnastiekvereen. "St. Jacob". Hedenavond gaf de alhier 
bestaande gymnastiekvereeniging haar eerste uitvoering ten huize van den hotelhouder P.J. de Groot 
alhier. Het programma was vol afwisseling en vertoonde niet minder dan 17 nummers gymnastiek, 
benevens 2 maal een optreden van Barend en Martsje.  
 
 
Vrijdag 4 Maart 1932 
St. Annaparochie 1 Maart - Op verzoek van het comité van actie tegen het "wetsontwerp Terpstra" trad 
hedenavond in het Volksgebouw als spr. op de heer Theo Thijssen van Amsterdam. Door spreker werd 
eraan herinnerd, dat in 1913 een commissie was benoemd, waarin al de partijen door haar leiders en 
vakman uit haar midden waren vertegenwoordigd om onder leiding van wijlen dr. Bos rapport uit te 
brengen, waarvan de bedoeling was de schoolstrijd te doen eindigen. De wet, naar aanleiding van dit 
rapport, ontworpen, werd aangenomen in de Tweede Kamer met op één na algemene stemmen. 
Niettegenstaande deze zoo gunstige beslissing is genoemde strijd thans weer heftig. Bij noodzakelijke 
verbetering bleek al spoedig dat er, om een school van eigen richting te verkrijgen, niet altoos faire 
middelen werden gekozen; dat het doel maar al te vaak de middelen heiligde. Zoo zijn er tallooze vele 
kleine schooltjes verrezen, waardoor het onderwijs niet gebaat, maar wel duur is geworden. Vervolgens 
werd het nieuwe ontwerp aan critiek onderworpen. Gewezen werd op de minder goed opleiding der 
onderwijzers, de medezeggingschap en de veel te veel groote klassen. Heeft het voor de steden een 
groote schaduwzijde, voor het platte land zou dit ontwerp, als 't wet wordt, een ramp zijn. Ook het 
financieel voordeel zou teleurstellend zijn. Vele schoollokalen zouden veranderd moeten worden. De op 
wachtgeld gestelden zullen zich voor geringer loon op de arbeidsmarkt aanmelden, 't welk ook geen 
aanbeveling verdient. Met zeer groote aandacht werd de interessante rede beluisterd door ongeveer 
150 personen. Aan het slot der vergadering werd de bekende motie met algemeene stemmen 
aangenomen.      
 
 
Dinsdag 8 Maart 1932 



Sint Annaparochie, 7 Maart - Gisteravond werd door de zangklassen onder leiding van Mevr. v. 
Schothorst-Valk de jaarlijksche uitvoering gegeven, die in alle opzichten uitstekend is geslaagd. De zaal 
van Broekens was geheel bezet en het programma werd zeer verdienstelijk uitgevoerd. Het eerste 
gedeelte bestond uit verschillende  liedjes en zangspelletjes o.a.: de boer, de pannekoeken, de naald, de 
sneeuwman, die alle met een mooie voordracht werden gezongen. Daarna werd "Jantje in de 
Modderstad", operette in 4 bedrijven uitgevoerd. Ook deze getuigde van veel studie en toegewijde 
voorbereiding. Het warm applaus na afloop was dan ook wel verdiend en de heer R. Timmer was de tolk 
van al de aanwezigen toen hij mevr. v. Schothorst voor de leiding, mej. N. Smits voor de 
pianobegeleiding, mej. Tr. Blanksma voor de verzorging der costuums, hartelijke woorden van dank 
toesprak en de genoemde dames elk een mand bloemen aanbood. 
 
Dinsdag 22 maart 1932 
Sint Annaparochie, 21 Maart - In de Zondag gehouden vergadering der S.D.A.P. alhier werd meegedeeld, 
dat de afd. A.J.C. in 1932 is toegenomen met 17 leden, zoodat ze thans 42 telt, n.l. 25 Roode Valken en 
17 B.-leden en dat deze jeugdorganisatie Zaterdagavond j.l. tot haar bestuursleden heeft herkozen J. 
Geerts, voorzitter, mej. R. Hoekstra secretaresse, J. Andringa penningmeester, J. Okkinga, leider, mej. E. 
Schottmann en W. Geerts. Het uitgebrachte jaarverslag van de afdeeling vorig jaar vermeldde dat 't 
aantal leden 93 was (59 m. en 34 vr.); totaal 86. Besloten werd tot wederopzeggen de afd. A.J.C. jaarlijks 
met f. 5,- te steunen en vroegtijdig te trachten belangstelling te verkrijgen voor enkele 
ontspanningsavonden in het a.s. winterseizoen. Tot afgevaardigde naar het Paasch-congres werd de heer 
J. Okkinga benoemd; hem werd vrij mandaat gegeven. Medegedeeld werd nog, dat door de besturen van 
de B.B.B. en de gemeentelijke federatie der S.D.A.P. was besloten 1 Mei 's middags een fietstocht te 
organiseeren en 's avonds alhier een openbare vergadering te beleggen. 
 
 
April 1932 
Oudebildtzijl - De echtgenoote van den heer M. Wiersma kwam bij het verrichten van eenige 
werkzaamheden in de bleek te vallen en brak haar pols. Ds. Kliphuis verleende geneeskundige hulp. 
 
 
April 1932 
St. Jacobiparochie - Aan de heer P. Kolk, afkomstig van hier, is op diens verzoek eervol ontslag verleend 
met recht op pensioen als conducteur 1e klasse op de tramlijn Leeuwarden - St. Jacobiparochie, zulks met 
ingang van 23 Mei aanstaande. 
 
       
Dinsdag 31 Mei 1932 
Het Bildt, 30 Mei - Zaterdagavond hield "De Bildtsche Visschersvereeniging" haar eerste huishoudelijke 
vergadering in de school in den Westhoek. Medegedeeld kon worden, dat er 41 van de 47 visschers 
thans zijn aangesloten. Tot bestuursleden werden definitief gekozen: de heeren D. Reitsma, secr. D. 
Bokma, A. van Dijk, G. Wijbenga voorzitter en T. Koning penningmeester. Onzen burgemeester, den heer 
L. Poppinga, zal het eere-voorzitterschap worden aangeboden. De heeren J. Klaver, hoofd der school in 
den Westhoek en H. Bennema, wethouder onzer gemeente, willen gaarne zoo noodig de vereeniging 
behulpzaam zijn. Na breedvoerige bespreking werd besloten zich tot de regeering te wenden om steun 
om daardoor in staat gesteld te worden het bedrijf in 't vervolg te kunnen uitvoeren, daar de verkregen 
resultaten in dit voorjaar zoo heel slecht zijn. 
 
 



Dinsdag 2 Augustus 1932  
Vrouwenparochie, 1 Augustus - Zaterdag j.l. werd door de alhier bestaande geitenfokvereeniging de 
jaarlijksche keuring gehouden, waarbij bijzonder veel animo was. Nier minder dan 36 stuks waren ter 
keuring aangeboden en 6 lammeren werden in het register bijgeschreven. Toegekend werden voor: 
éénjarige: 1e prijs J. Rolsma, J. Bakker; 2e prijs S. Tjepkema, L. de Vries, W. Offringa, J. Feitsma; twee-
jarige: 1e prijs S. Valk, 2e prijs J. de Zwart, 3e prijs E.A. de Haan, L. v.d. Molen; oudere: 1e prijs W. de Boer, 
P. de Zwart, J. Feitsma; 2e prijs D. Hoogterp, J. Rolsma, S. Tjepkema, S. Lautenbach. De wisselprijs werd 
voor dit jaar aan W. de Boer aangeboden. 
 
 
Vrijdag 9 December 1932 
St. Jacobiparochie, 8 Dec. - Hedenmiddag had alhier een ernstig verkeersongeluk plaats, dat wonder 
boven wonder geen menschenlevens heeft gekost. De 18-jarige P.J. Kuiken, wonende aan den Oude 
Bildtdijk alhier, wilde als bestuurdr van een vrachtauto, beladen met 40 zakken aardappelen, den aan 
den Westerdijk alhier gelegen onbewaakten spoorwegoverweg oversteken, toen uit de richting Franeker 
de trein, die hier 16 uur 32 min. aankomt, ter zelfder tijd dien overweg passeerde. Door krachtig remmen 
en veranderen van richting wist K. te voorkomen dat de auto niet dwars voor den trein doch terzijde 
daarvan kwam. Een aanrijding was echter niet te voorkomen. De locomotief raakte één der voorste 
wielen van de auto en sleurde deze een eindje mee. Het gelukte den bestuurder en den naast hem 
zittende 22-jarige Douwe Tjepkema uit de cabine te springen, waardoor beiden met de schrik vrij 
kwamen. Het voorste gedeelte der auto werd echter totaal vernield. De oorzaak van het ongeval moet 
gelegen zijn in het feit dat een zak tegen de zijruit der cabine, die uitzicht gaf naar die richting, waaruit 
de trein naderde, was gespijkerd, daar deze ruit kapot was, terwijl ook de lichten der auto nog niet 
ontstoken waren. De trein ondervond geen vertraging, daar de machinist niets van het ongeval had 
bemerkt. Naar we vernemen was de auto niet verzekerd. 
 
    
Vrijdag 16 December 1932  
St. Jacobiparochie, 13 December - Ouderavond van de O.L. school.  
Voor de hedenavond in de O.L. school gehouden ouderavond bestond groote belangstelling, hetgeen 
een verheugend feit mag worden genoemd, daar dit vroeger nogal eens te wenschen overliet. In plaats 
van de heeren S. van Gelder en G. Monsma, die zich niet weder herkiesbaar stelden, werden tot leden 
der oudercommissie gekozen de heeren B. Julius en S. v.d. Werf. Na de bezichtiging van het door de 
kinderen gemaakte schriftelijk werk en nuttige handwerken, werd door den heer S. Lomans, H. de S. een 
inleiding gehouden over "Het Geschiedenisonderwijs" en door den onderwijzer A. Visser werd gesproken 
over "De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind". Door de heeren D. v.d. Geest, J. v. 
Dussen en S. v. Gelder werden verder nog eenige bijdragen ten beste gegeven, welke evenals de 
onderwerpen van het onderwijzend personeel zeer in den smaak vielen. Besloten werd nog dat per jaar 
2½ ct. aan de Centrale Ouderraad per schoolgaand kind zou worden afgedragen. Wegens haar vertrek 
naar Huizum werd de onderwijzeres mej. N. v.d. Weide op zeer waardeerende wijze toegesproken door 
't Hoofd der School en den heer I. v. Dussen, voorzitter der Oudercommissie, terwijl haar als blijk van 
erkentelijkheid een fraaie electrische schemerlamp en een plant werden overhandigd. Het was een 
nuttige en gezellige avond en het was dan ook reeds vrij laat toen men zeer voldaan huiswaarts ging. 
 
 
Vrijdag 16 December 1932 
St. Annaparochie, 13 Dec. - Zeer dikwerf is in ons dorp 't onderwerp "een ijsbaan" besproken. 
Commissiën zijn gevormd, plannen gemaakt. Altoos vergeefs. De heer Marcus Velkers heeft in deze "de 



daad" verricht. Hij heeft zijn land laten afgraven. Daardoor kon alhier ook heden een ijsbaan in gebruik 
worden genomen. Wel wat ver van 't dorp af, plm 1½ KM., maar de baan kan er zijn. Voor de jeugd was 
ze heden gratis beschikbaar. Deze heeft er dankbaar van geprofiteerd. De dooi is nu weer ingetreden. 
Maar wij verwachten en hopen in ieder geval dat de ondernemer en de schaatsliefhebbers veel 
genoegen van deze ijsbaan mogen hebben. 
 
Vrijdag 13 Januari 1933 
 St. Annaparochie, Oudebildtdijk, 11 Jan. - Gisteravond hield de Chr. Zangvereniging "Sursum Cordo" 
onder leiding van haar voorzitter den heer D. de Vries, haar jaarvergadering. De verslagen van secretaris 
en penningmeester, in humoristischen stijl uitgebracht, gewaagden beide van een bloeienden toestand. 
De laatste had ontvangen f. 231,-, uitgegeven f. 190,-, aldus ter beschikking f. 41,-. De aftr. 
bestuursleden, de heeren D. de Vries voorzitter, Tj. Walburg secretaris, J. Halma alg. functionaris werden 
bij acclamatie herkozen. Besloten werd e.k. Paaschmaandag een gratis uitvoering te geven. De avond, 
die zeer gezellig was door voordrachten en samenspraken, werd een dankgebed door den directeur, den 
heer Joh. Krottje gesloten. 
 
Dinsdag 9 Januari 1934  
St. Jacobiparochie, 7 Jan. - Aan de, in het hotel "De Brouwerij" alhier gehouden, handicap-biljartpart 
namen 15 spelers deel. De geldprijzen werden gewonnen als volgt: 1e prijs Jan Bokma, alhier; 2e prijs 
Tjalke Bouma te St. Annaparochie; 3e prijs Watze P. Monsma; 4e prijs Markus Velkers, beiden alhier.  
Aan de kruisjaspartij tezelfder tijd gehouden namen 26 spelers deel. Hiervan was de uitslag: prijs Roelof 
Wijnsma en Rienk Terpstra; premie Job Wijmenga en Klaas Huizinga, laatsgenoemde wonende te St. 
Annaparochie, de overigen alhier. 
 
 
Dinsdag 11 December 1934 
St. Jacobiparochie - Gepresideerd door den heer J. Terpstra, vice-voorzitter van het Onderlinge Koefonds 
St. Jacobiparochie en St. Annaparochie, hield deze vereeniging Zaterdagavond haar gewone 
najaarsvergadering, die door 24 leden was bezocht. Het verslag van den secretaris-penningmeester, den 
heer J.R. Wassenaar, vermeldde dat van 1 Mei tot 5 Nov. vijf koeien waren afgemaakt, waarvoor f. 490,- 
was uitgekeerd en f. 100,- er voor ontvangen, dat er waren ingeschreven 36 leden met 149 koeien, ter 
waarde van f 20170,-, waarvan 1½% betaald moest worden. De rekening werd goedgekeurd met een 
batig saldo van f. 1677,22½. Herkozen werd tot bestuurslid de heer M.P. Kuiken. 
 
  
Vrijdag 28 December 1934 
St. Jacobiparochie, 25 Dec. - Aan de bij den kastelein K. Anema, café Oosthoek, gehouden handicap-
biljartpartij namen 22 spelers deel. De geldprijzen werden gewonnen als volgt: 1e prijs Geert Steensma, 
2e prijs Jippe C. Faber, 3e Rienk D. Terpstra, allen alhier. Aan de aldaar gehouden kruisjaspartij namen 24 
spelers deel. De prijzen bestaande in sigaren werden gewonnen: 1. Tjitte Dijkstra en Sijtze J. Feenstra; 2. 
Bartele Post en Jacob P. Ronda; 3. Arjen van der Veen en Gerben Faber, allen alhier. 
 
- 26 Dec. Aan de in het hotel "De Aardappelbeurs" alhier gehouden kruisjaspartij namen slechts 16 
spelers deel. De prijs werd gewonnen door Gerrit W. de Vries en Johannes Hilarides; de premie door Jan 
P. de Groot en Johannes Ebbens, allen alhier. 
 
- Aan de gisteren ten huize van den kastelein Kramer aan den Ouden Bildtdijk alhier gehouden 
kruisjaspartij namen 24 spelers deel. De prijzen, fraaie voorwerpen, werden gewonnen: 1. Jentje van der 



Wal en Pieter van Noord; 2. Hessel Stienstra en Jacob J. de Jong; 3. Dirk P. Slager en Rinze Kamstra, allen 
aldaar. 
 
- De alhier bestaande afd. van het N.A.S. hield j.l. Zondag en Eersten Kerstdag op de bovenzaal van den 
kastelein J. Stellingwerf alhier een buitengewone bijeenkomst, waarbij door eenige leden werd 
opgevoerd: "De Mijnbrand", tooneelspel in drie bedrijven en "Een mal geval", blijspel in één bedrijf. 
Beide stukken werden op uitnemende wijze vertolkt en het applaus aan het einde der bedrijven was ten 
volle verdiend. Het was jammer dat het bezoek beide avonden zeer matig was.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


