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Griet Wiersma en Minze Dijksma succes-
volle show ”Efkes de sinnen fersette” in 
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NIJS fAN DOARPSBELANG
Rein, rein en nochris rein… wat ha wy in wetter 
hân de ôfrûne wiken. Records bin wer brutsen. 
Earst in tige waarm foarjier en dêrnei is it yn 
tsientallen jierren net sa wiet west neffens de 
meteorologen diet de statistyken byhâlde. Mar 
wy moatte samar tinke it is de natuer,  wy ha it 
sels net foar it sizzen,  oare jier dan mar hooplik 
bettere kânsen!! Dochs wie it waar by de PC 
yn Frjentsjer dit jier gâns better as yn 2010. 
Ús eigen Gert Anne van der Bos wûn mei syn 
maten Daniël Iseger en Teake Triemstra de 
tredde PC op rige. Hy is gjin kening wurden 
sadat it feest fan ‘t jier net yn Holwert plak fûn 
mar yn it wenplak fan Daniël Iseger. En fansels 
moatte wy Rudolf Soepboer en âld-Holwerter 
Jan Dirk de Groot net ferjitte. Ek sy stienen 
derfoar op dizze keatsdei. In wike nei de PC is 
altyd yn Wommels de tradysjonele Freuleparty. 
Nammens Concordia Holwert is it partuer Jan 
Willem Wierstra, Kars Vrieswijk en Jacob van 
der Bos d’r hinne west, mar spitigernôch bin 
sy net fierder kommen as de earste omloop. 
Wy fine it fan doarpsbelang út geweldich dat 
jim meidien ha en jim bringe Holwert sa ek 
fantastysk foar it fuotljocht.

Holwerter Roek
Tijdens het afgelopen Holwerter feest was 
het weer zover: de uitreiking van de tweede 
Holwerter Roek. Via het emailadres info@
holwerterroek.nl kan iedereen een inwoner of 
inwoonster van ons dorp voordragen voor het 
winnen van deze prijs. De enige voorwaarde is 
dat deze persoon zich (bij voorkeur op de ach-
tergrond) op enigerlei wijze belangeloos voor 
ons dorp of voor haar inwoners heeft ingezet. 
Het is vervolgens aan het geheime genootschap 
“Corvus Frugilegus” om uit de voorgedragen 
namen een winnaar te kiezen. De eer viel dit 
jaar te beurt aan Durk Geertsma. De afgelopen 
jaren heeft Durk zich onder andere ingezet 
voor de Holwerder Middenstandsvereniging 
(HMV), ijsclub “De Vriendschap”, de leefbaar-
heid in ons dorp en voor de Hervormde 
gemeente Holwerd. Verder is hij een groot 
kenner en liefhebber van de dorpsgeschiedenis 

en is hij hoeder van het historisch erfgoed van 
Holwerd. Daarbij heeft hij zich actief getoond 
bij het meeschrijven van diverse boeken over 
de geschiedenis van Holwerd. De boeken 
“Hervormd Holwerd in de loop der eeuwen”, 
“Werom yn Holwert” en “150 jaar aaneenge-
smeed” zijn mede door hem tot stand geko-
men. Dit laatstgenoemde boek beschrijft de 
geschiedenis van smederij Geertsma. En tot op 
heden is Durk ook nog steeds het dorpsgezicht 
als smid van Holwerd.

Terugblik Holwerter feest
Over het eerste gezamenlijke dorpsfeest kun-
nen we eigenlijk alleen maar positief terug 
kijken. Wat hadden we een mooie optocht. 
Nog nooit waren er zoveel versierde wagens 
te bewonderen! Iedereen had flink zijn best 
gedaan om dit een geslaagd feest te laten 
worden. Er zijn verder ook eigenlijk geen noe-
menswaardige wanklanken gehoord. Foto’s en 
dergelijke zijn te zien op de website van de 
stichting holwerterfeest: www.holwerterfeest.
nl. De organisatie kan naar ons idee zeer tevre-
den zijn en wij zien de toekomst van het ons 
dorpsfeest dan ook met vertrouwen tegemoet. 
Veel plezier en succes gewenst bij de voorbe-
reidingen voor het feest van 2012.

Herinrichting Stasjonswei
Zoals u misschien inmiddels ook al uit de 
media heeft vernomen loopt de uitvoering 
van de herinrichting en verbetering van de 
veiligheid van de Stasjonswei vertraging op. De 
werkzaamheden worden verschoven naar het 
voorjaar van 2012. Zie voor meer informatie 
het bericht van de Provinsje Fryslân elders in 
dit blad. Tijdens overleg met de provinsje zijn 
met betrekking tot de rotonde nog een paar 
punten aangekaart: op de verlichte ANWB-paal  
ontbreken de richtingen naar Blije, Ferwert en 
Leeuwarden, er is een foutieve nummering van 
de provinciale weg op deze paal aangebracht 
(N256  in plaats van N356) en er staat een lan-
taarnpaal scheef. De provinsje heeft toegezegd 
deze problemen op te lossen.
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Bezoek B&W
Op 13 september heeft weer het bezoek 
van de burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dongeradeel aan ons dorp plaats ge-
vonden. Dit wordt zo ongeveer één keer in de 
twee jaar gedaan. Hierbij kunnen wij als dorps-
belang zelf onderwerpen van gesprek aandra-
gen. Wij zullen onder andere de Holwerter 
Fiersichten, de voortgang van het te realiseren 
wadddeninformatiecentrum Holwerd (WICH) 
en de aanpak van de verpaupering van een 
aantal panden op de agenda zetten. Bij het 
drukken van deze doarpsbel moet dit bezoek 
nog plaatsvinden. In de doarpsbel van decem-
ber zullen wij hier verslag van doen.

“Bordjes”-project
Vorig jaar tijdens de dorpsreünie Holwerd 
2010 waren er overal in Holwerd bordjes 
met tekst en foto’s te vinden met daarop een 
beschrijving van een woning. Tot op heden zijn 
er aan de Stasjonswei zelfs nog een aantal te 
vinden. Dit bleek zo’n succes te zijn dat er met 
medewerking van dorpsbelang door een aantal 
enthousiaste personen een commissie in het 
leven is geroepen om hier meer mee te doen. 
Het plan is opgevat om in eerste instantie van 
een veertigtal panden in de oude dorpskom 
beschrijvingen te maken, dit dan op metalen 
borden te bedrukken en aan de woning of op 
een stander te bevestigen. Natuurlijk zal hier-
voor toestemming aan de betreffende eigena-
ren moeten worden gevraagd, de financiering 
moet nog rond gemaakt worden en er zal nog 
veel onderzoek moeten worden verricht naar 
passende teksten en bijbehorende beelden. 
Het ligt in de bedoeling om de eerste borden 
tegen de zomer van 2012 te kunnen plaatsen. 
Mocht u in de oude dorpskern wonen en ook 
enthousiast geworden zijn en graag een bord 

aan uw huis willen hebben dan kunt u met 
dorpsbelang contact op nemen.

Koart nijs
De bouw van de vier levensloopbestendige 
huizen aan de Fonteinstrjitte verloopt voor-
spoedig. Er is ook al voldoende animo voor 
deze huizen. Volgens planning zullen ze eind dit 
jaar worden opgeleverd. De informatieborden 
die bij de ingang van ons dorp aan de Blijeder 
en Dokkumer kant staan zijn hersteld. Al jaren 
was de verlichting defect en was de informatie 
over niet meer bestaande ondernemers achter-
haald. Gelukkig zijn de borden nu weer bij de 
tijd en kunnen ze ook in het donker weer gele-
zen worden. De eigenaar van het kassencom-
plex (Elbaster Túnen B.V.) is door de gemeente 
gemaand om maatregelen te nemen voor het 
verwijderen van asbest uit het verwaarloosde 
complex. Het is bekend dat asbest gevaar kan 
opleveren voor de volksgezondheid. De ge-
meente is daarom gevraagd handhavend op te 
treden vanuit het oogpunt voor de gezondheid 
van de spelende kinderen op het terrein. Het 
is natuurlijk niet toegestaan, maar kinderen ko-
men ook in de kassen door de kapotte ramen. 
Wij wijzen in deze ook op de verantwoorde-
lijkheid van de ouders… In de zomermaanden 
wordt er aan de Haniastrjitte veelvuldig en hin-
derlijk geparkeerd door Amelandgangers die zo 
de parkeerkosten op de pier willen ontlopen. 
Auto’s blijven er vaak zelfs meerdere dagen 
staan. Op verzoek van bewoners en dorpsbe-
lang heeft de gemeente daarom nu voor een 
groot deel van deze straat een parkeerverbod 
ingesteld. Dit wordt gemarkeerd door geel 
geverfde stoepranden.
Sa, dat wie it wer foar dizze kear.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

OPBRENGST EPILEPSIECOLLECTE
De Epilepsiecollecte heeft in 2011 € 677,50 
opgebracht, bijna € 90,00 meer dan in 2010.

Holwerd en omstreken heel erg bedankt 
hiervoor. Collectanten ook bedankt voor jullie 
inzet.

Martje Postma-v.d. Berg
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AANPAK STASJONSWEI HOLWERD OPGESCHOVEN NAAR VOORJAAR 2012
De provincie Fryslân stelt de werkzaamheden 
aan de Stasjonswei in Holwerd uit naar het 
voorjaar van 2012. Het was de bedoeling om 
de Stasjonswei in het najaar van 2011 aan te 
pakken, maar dat blijkt niet mogelijk.

In diezelfde periode wordt namelijk de N357 
tussen Stiens en Hallum aangepakt. Tijdens 
die werkzaamheden loopt de adviesroute van 
Holwerd naar Leeuwarden over de N356 
door Holwerd.  In eerste instantie leek dit geen 
probleem te zijn, maar nu blijkt het  toch nood-
zakelijk om de N356 een aantal weken volledig 
af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Uit onderzoek naar de bestaande wegcon-
structie is gebleken dat het bestaande asfalt 
van de Stasjonswei niet dik genoeg is om een 
voldoende lange levensduur te garanderen. Dit 
betekent dat een extra asfaltlaag moet worden 
aangebracht. Voor een veilige en goede uitvoe-
ring hiervan is het nodig om de Stasjonswei af 
te sluiten.

De werkzaamheden bij Holwerd. 
De rotonde is al klaar.

Hinder
Het merendeel van de werkzaamheden voeren 
we echter ‘in het verkeer’ uit, zodat het ver-
keer langs de werkzaamheden kan rijden. De 
Stasjonswei wordt alleen afgesloten als het echt 
noodzakelijk is. De aannemer informeert aan-
wonenden te zijner tijd over de bereikbaarheid 
van hun woning tijdens de werkzaamheden. 

Werkzaamheden Stasjonswei
In het voorjaar van 2012 richten we de hoofd-
rijbaan op een andere manier in zodat het 
dorpse karakter wordt versterkt. Ook komt 
er een opvallende fietsoversteek voor fietsers 
van/naar Dokkum  ter hoogte van de voorma-
lige spoorwegovergang. Het uiteindelijke doel is 
om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op 
en langs de provinciale weg te verbeteren. 
In mei van dit jaar is de rotonde op het kruis-
punt Bjimsterwei (N356) – Ljouwerterdyk 
(N357) al aangelegd. Hiermee is de eerste fase 
van het project Veiligheid Holwerd afgerond.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan 
contact op met de heer Joustra van de provin-
cie Fryslân. Hij is bereikbaar op telefoonnum-
mer 058 – 292 5561 of via e-mail: n.joustra@
fryslan.nl.
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WAT IS IT MOAI WURDEN

Tiden ha tiden: de wrâld feroaret en dat jildt 
ek foar it ûnderwiis.  Hienen de bern 100 jier 
lyn ien plak op skoalle, de skoallebank, no ha 
se ferskillende wurkplakken. Tink mar oan it 
gebrûk fan in protte kompjûters,  gearwurkjen,  
fan alles opsykje moatte.  Soks freget om feroa-
ring en dat kin èk  om in oare  yndieling fan it 
skoallegebou  gean.

De brekkerij begûn yn febrewaris en soks giet 
meastal net sûnder kabaal, stof en rommel.  
Alles moat fan’ t plak, wat kin fuort, wat moat 
bewarre. De bern ha no fan tichte bij meimakke 
wat der allegearre bart. Sels de beukers witte 
wat speesje en in troffel is, se witte dat it tried-
sje rjocht moat om in rjochte muorre te krijen 
en dat isolaasjemateriaal eins allinne in dekbêd 
is foar de muorren. Dat  stukadoarjen net tafalt 
en dat in sirkelseage mear kabaal hat dan in 
gewoanen ien. Ferbouwe is rekkenjen, taal, 
technyk, wrâldoriïntaasje en sels gimmestyk: der 
moast wolris in spronkje makke wurde.

De ferbouwing hie wat fuotten yn de ierde, we 
witte der no op De Tsjelke ek fan mei te pra-
ten. Elts hat syn bêst dien om der it bêste fan 
te meitsjen en dat is te sjen. Wat is it moai wur-
den!! Rûnom skoalle sieten fan dy ynhamkes, dy’ 
t no by de skoalle lutsen binne. Sa ha de bern 
no twa nije eigen yngongen krigen.  De gong is 
folle rommer en iepener  wurden, dizze kin no 
ek  funksjoneler ynset wurde. De keuken hat in 
oar en folle rommer plak krige, der kin sels op 
twa ynduksjeplaten iten klearmakke wurde.  De 
T.S.O. (Tussen Schoolse Opvang) hat in eigen 
romte neist de keuken. De húskes binne fernijd, 

de flierren fernijd of oanpakt. En wat ek o sa 
wichtich is, alles is ljocht. Earder wie de bûten-
kant al yn de ljochte ferve set, no ek de kezinen 
en alle stiennen muorren. Sá moai!

As ik dit skriuw, is it de dei foardat de bern en 
harren âlders nei de simmerfakânsje wer yn 
harren nije skoalle komme. Se sille der ek fan 
opsjen. Der moat noch it ien en oar ophongen 
wurde, der sil noch wat fan plak feroarje, der sil 
socht wurde: “Wêr ha we dat no ek mar wer 
litten” mar boppe al: Wat sil dit moai wurkjen 
én learen wurde. Jimme hearre noch fan ús!!

Team ‘de Tsjelke’ 
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HORECA KAATSPARTIJ 2011
18 September a.s. is het weer zover. De 
traditionele Dongeradeel Horeca Kaatspartij 
wordt weer gehouden op kaatsveld ‘t Keechje 
in Holwerd. Het is alweer de 5e editie van dit 
oer-gezellige kaatsgebeuren. Het idee voor 
deze partij is ontstaan, hoe kan het ook anders, 
in de kroeg. Kaatsliefhebbers Ale Kamma en 
Jappie Visser bedachten de volgende formule: 
Alle Horeca gelegenheden van de gemeente 
Dongeradeel mogen 1 of 2 kaatsparturen 
leveren, waarvan tenminste 1 persoon van 
het vrouwelijk geslacht moet zijn. Ze vonden 
Rense van Slooten van Cafe “de Steeg” en 
Berber Rinskje Ferwerda bereidt om hun te 
ondersteunen bij het organiseren van deze 
partij. De kaatspartij was meteen een groot 
succes. Een ideale mix van sportiviteit en gezel-
ligheid. Reden om hier een jaarlijks terugkerend 
evenement van te maken. Er werd een vaste 
dag geprikt (de 12 zondag van juli) en de or-
ganisatie werd uitgebreid met nog 2 personen, 
nml. Afie Dol en Theun Vrieswijk.
 
Inmiddels dus de 5e editie. Dit jubileum moet 

natuurlijk passend worden bedacht. Ten eerste 
is er besloten de partij “Open” te maken. Dit 
betekent dat we nu ook horecagelegenheden 
buiten de Gemeente Dongeradeel in staat 
stellen aan deze partij mee te doen. De eerste 
contacten zijn al gelegd in Blije en Ferwert. We 
hopen zo nog meer parturen naar deze partij 
te trekken.
Verder hebben we Kaatslegende Chris 
Wassenaar uit Minnertsga gevraagd om de 
partij wat op te leuken. In welke vorm? Dat 
blijft nog een verrassing, maar dat het een 
spektakel wordt, staat nu al vast. Vanaf 1 uur 
wordt de partij even onderbroken en voert 
Chris Wassenaar zijn show op. Hierbij zijn 
leuke prijzen te winnen. 
 
Kom allemaal even langs bij deze prachtige 
kaatspartij. Genieten van onze kaatssport in 
een ontspannen sfeer onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
 
Tot 18 september

 De Organisatie

GyMNASTIEKVERENIGING CHARIëTTO
Op woensdag 7 september zijn we bij gymna-
stiekvereniging Chariëtto weer van start gegaan 
met het nieuwe seizoen. 

Het nieuwe seizoen staat weer volop in het 
teken van lekker en actief bewegen!
De tijden zien er op de woensdag als volgt uit:

Keep Fit ochtendgroep 09.00 – 10.00 uur
Kleutergroep  13.15 – 14.00 uur
Recreatie 1 (groep 3,4,5) 14.00 – 15.00 uur
Recreatie 2 (groep 6,7,8) 15.00 – 16.00 uur
Selectiegroep  16.00 – 17.30 uur

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? 
Neem dan contact op met Lucie Hiddema, 
tel. 562314

Alle lessen vinden plaats in de gymzaal van 
sporthal de Ynset in Holwerd.
Kom gerust een kijkje nemen of doe mee!
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LANDELIJKE PREMIèRE TONEELSTUK IN HOLWERD
Op zondag 25 september 2011 vindt in de 
Doopsgezinde kerk te Holwerd de landelijke 
première plaats van het nieuwe toneelstuk 
“Anne Zernike, de eerste vrouw op de kansel”. 
Het toneelstuk is geschreven door Korneel 
Roosma – de Vries in het kader van het 
Doopsgezinde jubileum- en ge-denkjaar 2011.  
Het stuk wordt door haarzelf gespeeld. De 
voorstelling begint om 15.00 uur. 

Enkele achtergronden
Op 5 november 1911 wordt de Amsterdamse 
Anne Zernike als eerste vrouwelijke predikant 
in Nederland bevestigd in de Doopsgezinde 
Gemeente Bovenknijpe. In de navolgende jaren 
ontmoet ze de (later bekend geworden) schil-
der Jan Mankes, waar-mee ze in 1915 trouwt. 
Dit huwelijk betekent - naar de geest van die 
tijd - het einde van haar werkzame leven als 
voorganger. Vanwege de ziekte van Jan Mankes 
verhuist het echtpaar vanuit Den Haag naar 
de bosrijke omgeving van Eerbeek. Als Jan in 
1920 in Eerbeek overlijdt, verhuist Anne enige 
tijd later met haar zoon naar Rotterdam om 
daar een nieuwe start te maken. Nu als voor-
ganger van de Nederlandse Protestantenbond 
in de nieuwe woonwijk Vreewijk. In 1948 gaat 
ze met emeritaat. In 1972 overlijdt Anne in 
Amersfoort.

Het toneelstuk
Het is begin jaren ’50 van de vorige eeuw. 
Anne Mankes-Zernike heeft haar werkzame 
leven als voorganger in Rotterdam beëindigd. 
Ze is sinds een paar jaar met emeritaat. 

Nu is ze bezig met het schrijven van haar bi-
ografie, getiteld “Een vrouw in het wonde-re 
ambt”. Daarmee kijkt ze terug op haar leven: 
haar start in Bovenknijpe, de ontmoe-tingen 
met de schilder Jan Mankes en – na zijn overlij-
den – haar leven als jonge wedu-we met haar 
zoon. Wat heeft het leven haar gebracht, hoe 
kijkt ze aan tegen theolo-gische vragen en wat 
betekent vrijzinnigheid voor haar?

Het toneelstuk is geschreven en wordt ge-
speeld door Korneel Roosma – de Vries. Zij 
is de voorganger van de Doopsgezinde ge-
meente Holwerd Blija Ternaard. Echtgenoot 
Sikke Roosma verzorgt de aankleding van het 
toneel, beeld en geluid.
Het nieuwe toneelstuk zal na de première in 
meer dan 20 plaatsen in het hele land worden 
opgevoerd. Meer informatie is te vinden op de 
website www.annezernike.nl. 

De voorstelling begint om 15.00 uur. Kaarten à 
€ 5,-  kunnen worden besteld bij Dick Olivier, 
telefoonnummer 0519-561317, uitsluitend tus-
sen 18.00 en 19.00 uur.
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BRANDWEERREGLEMENT HOLWERD
Het grietenijbestuur van Westdongeradeel 
stelde op 9 april 1853 een nieuw reglement 
in werking voor  “het bedienen der brandspuit 
te Holwerd”. Het gehele reglement telt 16 
artikelen. Deze gaan vooral over de organisatie 
van het brandweerkorps. De meeste aandacht 
gaat daarbij uit naar het nauwgezet opvolgen 
van de bevelen door de drie brandmeesters. 
De oudste van hen had de algehele leiding. 
De “spuitgasten”,  zoals de brandweerlieden 
werden genoemd, kregen een boete als zij 
te laat - of helemaal niet - verschenen bij een 
oefening of werkelijke brand. De manschappen 
die hadden meegeholpen bij het blussen van 
een brand kregen na afloop 25 gulden die zij 
onderling moesten verdelen. Er staat nergens 
vermeld of de één meer kreeg dan de ander. 
Bij het reglement zijn noch een aantal bladen 
gevoegd met “instructie van ’t gebruik in onge-
val van brand”. 
Hieronder een aantal artikelen uit het regle-
ment.
Art. 1 Het grietenijbestuur stelt drie personen 
aan onder den naam van brandmeesters, welke 
het toezigt zullen hebben over den brandspuit, 
het kommando en het regelen der werkzaam-
heden van de spuitgasten. De Rangen onder 
hen worden geregeld naar ouderdom van 
dienst en ieder hunner heeft een sleutel van de 
bergplaats der brandspuit.
Art. 2 Door de genoemde brandmeesters zul-
len zoo dikwijls zulks nodig is een genoegzaam 
aantal geschikte personen worden opgegeven 
waaruit het bestuur een verkiezing doet de-
zelve benoemd en aanstelt om de overige 
werkzaamheden bij de brandspuit te verrigten. 
Blijvende echter het regt aan het bestuur voor 
behouden om buiten dien voordragt de benoe-
ming te doen.
Art. 3 Zoo dikwijls als brandmeesters het 
noodig oordeelen of verkiezen, zullen zij de 
spuitgasten oproepen dezelve laten exerceren 
met de spuit om daardoor de nodige be-
kwaamheden te krijgen en de spuit te onder-
zoeken het welk tenminste drie maal in het jaar 
zal moeten geschieden.

Art. 6 Bij een ontstaande brand buiten het 
dorp zullen brandmeesters paarden mogen 
requireren om de brandspuit te trekken op 
kosten van het bestuur.
Art. 9 Die op aanzegging op den bepaalden tijd 
en plaats om de spuit te proberen of te exerce-
ren niet komt, verbeurt eene boet van zeventig 
cents en die te laat komt dertig cent.
Art. 10 Die bij onstaande brand niet zoo 
spoedig komt als hij iets kan, verbeurt eene 
boete van één gulden en die geheel weg blijft 
drie gulden.
Art. 14 Elken reis als de brandspuit wordt ge-
probeerd zal aan elk persoon, een half maatje 
jenever worden gegeven op kosten van het 
bestuur. (een maatje is één deciliter)
Art. 15 Wanneer de spuit tot blussing van 
brand wordt gebezigd zal aan de aanwezig 
zijnde personen tot de spuit behorende een 
premie worden gegeven van vijf en twintig 
guldens te betalen uit de Grietenijkas.

Het hok waar de brandweerspuit destijds in 
was gestald staat er nog steeds. Deze is te 
vinden aan de Hemmingawei naast huisnum-
mer 1.  Vroeger liep de straat hier dood. 
Door de Holwerters werd deze straat heel 
toepasselijk De Sek genoemd. Veel later is er 
na de oorlog aan de Fonteinstrjitte een nieuwe 
brandweergarage gebouwd met plaats voor 
twee brandweerwagens. Ook deze garage staat 
er nog. Hij heeft  tot eind jaren zeventig dienst 
gedaan en sindsdien is er in ons dorp helaas  
geen brandweerauto meer gestationeerd.  Het 
gebouw heeft daarna nog jarenlang dienst ge-
daan als verenigingsgebouw van de Holwerter 
duivenhouders. In 2010 is het pand aan jonge 
Holwerters verkocht en wordt op dit moment 
omgebouwd tot woonhuis.

(Bronnen: Tresoar, familie archief Van Harinxma 
thoe Slooten)
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A. De BRANDSPUIT zelf.
B.  HANDBOOMEN leggende agter de spuit-

slang op de spuit.
C.  SPUITSLANG, bij D vast geschroefd, en 

zonder eenige omdrajingen heen en weer 
over de spuit geslagen, hangende de bogten 
wederzyds binnen de bak van de spuit.

E.  SPUITPYP, vast aan gemelde slang geschroeft, 
en op de spuit, onder de balans gelegd.

F.  ZUIGPOMP, leggende op de balans van de 
spuit, zodanig dat dezelve niet kan afschie-
ten.

G.  ZUIGBUIZEN, om ‘t water door op te 
halen.

H.  WATERSLANGS-BAK, met de geheele wa-
terslang, zonder eenige omslagen, zo effen 
als doenlyk is, daar in opgeschoten, leggende 
dan zodanig, dat dezelve niet anders als or-
dentelyk kan uitvallen.

I.  GEREEDSCHAPS-ZAK, voorzien met een 
yzeren Hamer, nyptang, 5 a6 bosjes woel-
touw, 4 leere digt-bindlappen, en 8 a 9 leere 
schroefringen, hangende aan ‘t agter end van 
de balans.

K.  TOUW, om de spuitpyp en slang, des nood-
ig, mee op te halen na de hoogte, hangende 
aan ‘t zelve agter end van de balans.

L.  INLOOPPYP, daar het los-end van de wa-
terslang word over heen gehaald, en om 
vast gebonden, om ‘t water in de spuit te 
brengen.

M.  TREK-TOUW, van de spuit, opgeschoten 
hangende aan ‘t voor end over de pomp.

N.  BRAND-EMMER, met een end touw daar 
aan, welke altoos op de spuit word gereed 
gehouden, om by ‘t begin van pompen, wat 
water op de zuiger te gieten.

O.  WIELEN, welkers draagzeelen moeten los 
gelaten worden, door ‘t uithalen van de 
yzere pennen, wanneer men de spuit zal 
bewerken.

P.  Twee ROLLEN, om de spuit in ‘t huisje 
staande op te zetten, ten einde dat de draag-
zeelen niet te veel zullen rekken.

Q.  Twee LAMPETTEN, elk voorzien met 6 a 
8 pek-kranssen, om des nagts met de eene 
by de brandspuit, en met de andere by den 
waterkant te lichten.

R.  HAND-LANTAREN met de kaars daar in, 
om omtrent den brand lopende mee te 
lichten.

Henk Willemsen
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Na jarenlange succesvolle en uitverkochte 
theaters, feesttenten en dorpshuizen komt 
het theatergezelschap Teake v/d Meer, Griet 
Wiersma en Minze Dijksma naar Zalencentrum 
“ t Sintrum“  in Holwerd met hun succesvolle 
show ‘Efkes de sinnen fersette’.

Deze voorstelling vind plaats op vrijdagavond 
28 oktober a.s. Deze show met de naam “Efkes 
de sinnen fersette” behoeft eigenlijk geen toe-
lichting de naam zegt genoeg. Een avond geheel 
in het teken van humor, heerlijk meezingen en 
magie en mysterie. De heerlijke herkenbare hu-
mor van de straat en de prachtige typetjes van 
Teake v/d Meer spreken voor zich en bezorgd 
en ieder weer buikpijn van het lachen.

Zangeres Griet Wiersma brengt natuurlijk weer 
de muzikale vrolijke tint aan dit programma, 
zoals men van haar is gewend. Met haar eigen 
geschreven liedjes uit het leven gegrepen weet 
zij een ieder weer uitermate te boeien en deze 
nodigen uit om mee te zingen en te deinen.  

Evenals in de voorgaande voorstellingen weet 
ook Griet haar bijdrage te leveren als actrice 
in de komische typetjes naast Teake. Maar 
ook alleen komt zij met hilarische schetsen die 
zij ook in combinatie met Minze Dijksma op 
humoristische wijze ten tonele brengt. Minze 
Dijksma vult dit geheel weer aan met zijn droge 
humor, prachtige illusies en magische prestaties. 
Hij doet iedereen weer versteld staan van zijn 
goochelkunsten.

Een avond heerlijk… Efkes de sinnen fersette, 
met deze drie Friese artiesten van topformaat. 
Zorg dat u deze heerlijk gezellige avond niet 
mist!!

Vrijdagavond  28 oktober a.s. in Zalencentrum 
“ t Sintrum” Holwerd. Bestel uw kaarten, want 
vol is vol!!

Voorverkoop:
- Zalencentrum “it Sintrum”, tel. 0519561517
- Supermarkt “COOP” 

THEATERGEzELSCHAP: TEAKE V/D MEER, GRIET WIERSMA EN MINzE 
DIJKSMA SUCCESVOLLE SHOW – EfKES DE SINNEN fERSETTE

UIT DE OUDE DOOS

Ingezonden door Henk Willemsen

**Advertentie Leeuwarder Courant 24 juni 1828**

De ondergeteekende verlangt op het spoedigst: 
Een HOROLOGIEMAKERS-KNECHT, zijn werk grondig verstaande en tevens niet onervaren in 

het Reparen van Klokken. 
Iemand hiertoe genegen zijnde, vervoege zich in persoon hoe eerder zo liever bij

B. BOERSEMA, Zilversmid te Holwerd.

(horologie = kunst van het meten van de tijd en van het maken van uurwerken)
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Onder deze naam is onlangs een project van 
start gegaan waarbij zoveel mogelijk dorpsweb-
sites in Fryslân gekoppeld worden aan de data-
base van FrieslandWonderland. Zo’n koppeling 
betekent dat de website in kwestie in één keer 
verrijkt wordt met prachtig materiaal over het 
betreffende dorp en de omgeving: tekst- en 
beeldmateriaal over de cultuurhistorie, de na-
tuur, het landschap, bezienswaardigheden, enz.. 
Daarnaast wordt een overzicht geboden van 
toeristische voorzieningen en accommodaties.

“Nijsgjirrige” informatie
Het materiaal in FrieslandWonderland is voor 
iedereen “nijsgjirrig”. Voor de één zal de in-
formatie grotendeels nieuw zijn en de eigen 
woonomgeving in een ander, breder perspec-
tief plaatsen. Voor de ander is het misschien 
deels of helemaal “bekende kost” en aanleiding 
om te reageren met verbeteringen en/of aan-
vullingen.
Nieuwsgierig? Op www.frieslandwonderland.nl 
kunt u zien welke informatie over Holwerd in 
de database zit. Misschien kunt u de informatie 
ook gewoon al vinden op de website van uw 
eigen dorp. Kijk dan of deze website al aan 
Friesland/Wonderland gekoppeld is.

Nieuw materiaal gevraagd
Behalve het verrijken van de dorpswebsi-
tes is het ook de bedoeling dat het project 
nieuw materiaal oplevert voor de database van 
FrieslandWonderland. Zo  zal in samenwerking 
met Afûk een thema worden gemaakt over de 
verschillende taalvarianten in Fryslân: in de da-
tabase zal bij ieder dorp informatie opgenomen 
worden over de variant die in het betreffende 
dorp gesproken wordt. 
Hebt u geschikt materiaal? Wilt u een bijdrage 
leveren aan het project? Hebt u ideeën over 
andere informatie die interessant zou kunnen 
zijn? Neem contact op met iemand van dorps-
belang. Mocht het bestuur besloten hebben 
voorlopig niet mee te doen aan het project, 
dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
FrieslandWonderland. 

Dat kan telefonisch (Bauke Folkertsma: 0513-
415378 / 06-51151519; Louwrens Hacquebord: 
06-29510594) of door een mailtje te sturen 
naar info@frieslandwonderland.nl .

Bijzondere aandacht: emigranten
Voor één onderwerp vragen wij in het bij-
zonder uw aandacht. Voor een nieuw thema 
zijn wij op zoek naar informatie over mensen 
die ooit vanuit Holwerd naar het buitenland 
verhuisd zijn: namen van emigranten, jaar van 
vertrek en land van bestemming; en eventu-
eel ook geboorte- en sterfdatum, beroep, de 
woonplaats(en) in het buitenland enz.. Ook 
anekdotes zijn van harte welkom.
Op basis van gegevens van Tresoar is voor 
een aantal dorpen een basis gelegd voor het 
“emigrantenthema”. Om die gegevens aan te 
vullen c.q. ook voor Holwerd emigratiegege-
vens op te kunnen nemen, doen wij graag een 
beroep op de kennis die daarover ongetwijfeld 
in Holwerd aanwezig is. Hebt u zelf informatie 
over emigranten? Of kent u mensen die daar 
informatie over hebben? Mail het naar info@
frieslandwonderland.nl, of neem contact op 
met iemand van dorpsbelang.

Online promotie van uw dorp
FrieslandWonderland is gekoppeld aan de web-
sites van een groot aantal toeristische bedrijven 
en organisaties. En het aantal gekoppelde web-
sites in de toeristische sector dat gebruik maakt 
van de informatie van FrieslandWonderland 
groeit gestaag. Ook via (een deel van) die 
websites wordt uw dorp gepromoot. “De 
schatten van Fryslân” biedt uw dorp de gele-
genheid deels zelf te bepalen op welke manier 
het online gepromoot wordt. In het verlengde 
daarvan is het project er op gericht de schatten 
van Fryslân die tot nu toe voor het grote pu-
bliek verborgen zijn gebleven, bloot te leggen 
en breed toegankelijk te maken.

DE SCHATTEN VAN fRySLâN
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TSJOCHKONSERT
Op zondag 9 oktober organiseert de Stichting 
Friese Draaiorgelvrienden het inmiddels welbe-
kende Tsjochkonsert in de Doopsgezinde kerk 
te Holwerd. Ook deze keer is de Stichting er 
in geslaagd een aantrekkelijk programma samen 
te stellen. 
Deelnemende artiesten zijn:
• De Friese troubadour Adri de Boer 
•  Dameskoor ‘Noaten op ‘e sang’ (55 per-

sonen)
Na het succes van vorig jaar hopen we ook 
deze keer weer op een volle kerk zodat we 
ook in de toekomst dit soort concerten in 
Holwerd kunnen blijven houden.

Datum:  Zondag 9 oktober
Aanvang:  16.00 uur
Entree:  € 6,00
Reservering:  Cor Anjema, tel. 561926
 Anke Hoekstra, tel. 562459 

As ik sa yn myn opskriuwboekje ‘natoer’ fan 
de ôfrûne perioade sjoch, lês ik dat dizze mai-
tiid de droechste oait wie. Dêrnei hiene wy in 
hjerst-eftiche simmer. Koartsein extreem waar.
Op 23 april waard ik belle troch myn soan 
Rutger. Hy fertelde dat der in Hop efter hun 
hûs omrûn. It blykte ek sa te wêzen. In moaie 
sânkleuriche fûgel mei swart-wyt gestreepte  

rêch en sturt.
It hat in grutte kuif en 
lange bûgde snaffel. De 
kuif wipte er sa no en 
dan omheech. By it meit-
sjen fan in foto fleach er 
foart. Dyselde wike wie 
der ek in Hop earne oars 
yn Fryslân sjoen.
Fan begjin maaie ôf 

fleachen de Toerswel (Gierzwaluw) boppe en 
troch de strjitten fan Holwert. Begjin augustus 
fleanne se alwer werom nei har oerwinte-
ringsoard yn Afrika. 
Dizze fûgels binne gjin famylje fan de oare swel-
lesoarten. Se doche alles yn ‘e loft: ite, sliepe, 

pearje ens. Hja briede ûnder dakpannen dus in 
echte rotsfûgel.
Oan de westkant fan de Pier brieden de 
Strânljippen (Scholekster) wer. Fan de ûng. 12 
nêsten mei 2 à 3 aaien binne 10 à 12 jongen 
grutbrocht. Der wiene in pear stoarmen dy’t se 
oerlibben omdat se de nêsten hiel heech lizze, 
soms fytst der op 30 cm. lâns.
Tusken de stiennen fan 
dyselde westkant groei-
den û. o. Zeeraket en 
Muurpeper. De lêste 
is in lyts felgiel blomke. 
Beide binne sâltmin-
nende planten.
Op de wei nei sé 
(Grândyk) komme fa-
ker wat mear bysûn-
dere planten foar. Ik 
seach û.o. Slangekruid, 
Cichorei en Jacobs-
kruiskruid. 
Dat wie it earst wer. Ik hear graach nijs út de 
natoer fan jim.

DE NATOER yN EN OM HOLWERT

Sara Hofman

Jacobskruiskruid

Slangekruid
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In oantal fan dizze foto’s binne fan ’t simmer 
makke, doe’t ik lâns de smidterij rûn, wêr’t 
Durk tige warber wie mei in fyts. Myn Gazelle 
ride noch, mar soe Durk ek skroefkes ha fan 
dizze grutte en ik liet se sjen. Durk nei de 
souder wêr’t al sûnt lang in grutte foarrie leit. 
Yntusken seach ik om my hinne en tocht: ‘Wat 
is dit dochs moai hjir yn’e smidte, gewoan  nos-
talgysk!’ Mar hoe kin it ek oars, dizze smidterij 
bestiet ek al sa lang. Mar hoe lang! Durk kaam  
nei in skoftsje de trep wer del mei wat ik frege 
hie en sei: ‘As sy net goed binne dan komst mar 
wer del’. Hy fertelde my doe dat de smidterij al 
fan 1838 wie en sa fertelde hy noch folle mear. 
Mar soe ik dat ûnthâlde kinne?

Thús kommen waard ik nijsgjirriger en seach 
alle boekjes nei dy’t yn ’e rin fan jierren oer 
Holwert skreaun binne en fûn ik my net in 
boekje mei ús heit syn hântekening der yn oer 
de skiednis fan 1838 oant 1988 fan de smidterij 
Geertsma te Holwert! It hyt ‘150 jaar aaneen 
gesmeed’. Yn it foarwurd stiet dat heit Marten 
Geertsma en omke Jaap Geertsma  tegearre de 
boeken fan 1838 oant 1988 troch namen en 
ûntsiferden. En mei folle mear brûkber mate-
riaal hat Meindert Geertsma (Durk syn broer), 
dit boekje letter yn 1988 gearstald! No koe ik 
dus rêstich oer de skiednis lêze en notearje 
wat ik dêr yn fûn. Prachtige foto’s, û.o. fan de 
oantroude famylje wêrmei de smidterij begûn: 
Jabik Stienstra, Kees Kijlstra, Froukje Geertsma-
Kijlstra, Durk Geertsma, Marten Geertsma en 
doe wer in Durk Geertsma.

Wat in feroaringen ha dêr yn’e rin fan de jierren 
pleats fûn! Yn 1838 wie in smid noch letterlik in 
smid. Hoefizers, spikers ensfh. oant ja…. breid-
priemmen ta, waarden noch troch him makke. 
Ek yn 1925 waard noch wol betelle yn natura! 
Sa as in Gazelle fyts dy’t troch  pake Durk 
Geertsma oan in turfskipper ferkocht waard 
foar 11.000 baggelturven! 
En sa binne der folle nijsgjirrichheden út it 
boekje te heljen. Ek inkelde anekdoates. Oer 
de ‘fjoerwein’ fan Durk syn oer-oerpake, baas 
Jabik Stienstra. Dat wie in stoartplaat mei in 
fjoer fan lange turf en petroalje der op, om ‘de 
pûkels en ronfels’ fan de hurdridersbaan op de 
Holwerterfeart te teien! 
En oer Jabik Schaap (grutte Jabik), dy’t it ambyld 
(ambold) fan 211 kilo in ein boppe it fuotstik 
tilde! 

HâLDT DE TIID SKOfT?
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Mar no binne we al yn 2011 en bestiet de 
smidterij al hast 175 jier!!!
Durk Geertsma, krekt 70 jier wurden, mei de 
wol fertsjinne Holwerter Roek 2011, sjogge we 
noch warber yn ’e smidte, yn it sintrum fan ús 
doarp. 
In moai byld as jo der lâns rinne of ride en de 
doarren iepen stean! Ja,….. Durk is der!

Mar sa as jo sjen kinne stiet de klok yn de smid-
terij op tolve oere en jildt ek hjir:
“De tiid hâldt gjin skoft”

Ineke Veening

In de doarpsbel van afgelopen juni heb ik u 
de geschiedenis van de Hania State verteld. 
In de buorren werd ik er op aangesproken 
dat uit dit stuk niet helemaal duidelijk wordt 
wanneer deze state nu eigenlijk is verdwenen. 
Daarom nog maar eens in de archieven gedo-
ken en hierover heb ik het volgende nog in de 
Leeuwarder Courant kunnen vinden.

”De secretaris A. JOHA, zal op Maandag den 
12 October 1807 en volgende Dagen, op Boel 
Artikels van Westdongeradeel, te HANIA STATE 
onder Holwerd, by Boelgoed Verkopen; een 
Verdekte Wagen, een Fourgon, Kierebok, Chais, 
vier Stellen Wagen Gereiden, Boere Wagens, 
Ploeg, Eide, verder alles wat tot Boere Reeuw 
behoort, een vierjaarige, 6 driejaarige vette Ossen, 
vyf tweejaarige Ossen, een Overloper, een zwarte 
Merry, bruin Ruin, een geele Kedde, meer dan 

250 Lindebomen, waar onder zwaare, ruim 350, 
waar onder zwaare Ypen Boomen, ook Esschen, 
Appel, Peer- en Kersebomen en Kaphout, ins-
gelyks by Percheelen de houtene Staketten en 
Heiningen rondom de Tuinen, zullen de Kopers 
der Bomen verpligt zyn, alle de Boomen, ook het 
Kaphout met de Wortels uitteroeijen, en voor 
den 10 april 1808 dezelve van het Hornleger 
wegtevoeren, een fraay bewerkte yzeren Hek, 
geheel onbeschadigd, met zyne vier Steenen 
Pylaaren, zynde dit Hek breed 23 voeten en drie 
duimen, de twee buiten Deuren 7 voeten 10 
duimen, de twee Middel Deuren elf voeten, de 
hoogte van het Hek 10 voeten 6½ duim, een 
fraaye Steenen met Beelden uitgehouwen Vaas, 
hoog 3 voeten 9 duimen, een fraaye Zonnewyzer, 
staande op een steenen voet, Jagt Geweeren, 
Pistoolen, een Verdekt Jagt met zyn nieuw Zeil 
en Treil, allerlei zoort van kostbaare MEUBELS, 
Huiscieraden, Ledikanten, beste Bedden, Peulen, 
Kussens, Bed- en Tafellinnens, waar onder fraaye 
Damasten, Wollen, Chitsen, Satyner Dekens en 
Spreeden, Koper, Tin, Glaswerk, Porcelein, Keuken 
Gereedschap, twee Oostindische Kisten, twee 
Tafel Pendules, Friesche Klokken, Kabinetten, 
Tafels, en wat verder te voorschyn zal worden 
gebragt. NB. De Goederen kunnen van de 
Gegadigden Donderdag en Vrydag, den 8 en 9 
October worden bezien; alles dat beneden den 
Goud Gulden wordt gekogt, moet terstond wor-
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den betaald, de Kopers van grootere Summen, 
die niet gereed Betaalen, moeten Borge stellen 
in ’t District tot genoegen van den Ontvanger der 
Boelgoeden. ZEG HET VOORT.”

Zo te zien aan deze advertentie blijft er na 
verkoop niet veel meer achter op de state. Een 
jaar later, in augustus 1808, treffen we in de 
archieven van de Leeuwarder Courant weer 
een advertentie aan voor een boelgoed op 
Hania State. Deze keer worden er duizenden 
afbraakstenen, een grote partij blauwe dakpan-
nen, deuren, kozijnen, 25 zware grenen balken, 
planken en nog meer afbraakmateriaal te koop 
aangeboden. Het kan haast niet anders dan 
dat de Haniastate in deze periode wordt af-
gebroken. Wat zou het mooi geweest zijn als 
dit prachtige gebouw nu nog had bestaan…… 
maar helaas….. Dan neem ik u nu mee naar 
het derde verhaal van een state bij Holwerd 
genaamd Tjessens gelegen ten zuidoosten van 
ons dorp tegen de grens met Waaxens.
Zoals de familie Hania (met de Hania State 
en de sate Op Harg) en de familie Jaersma 
(met Jaersma State en een goed op Medwerd) 
over meerdere belangrijke goederen beschikte 
die op verschillende zonen vererfden, zo had 
ook de familie Tjessens twee huizen onder 
Holwerd: Tjessens en Hemminga. In 1505 

worden in Dongeradeel Gerrit Tiessens en 
Ulbe Tiessens als edellieden genoemd. Ulbe 
woont op Tjessens en Gerrit (of Gercke) 
even verder op Hemminga dichtbij het dorp. 
Ulbe trouwde met Syts Hania uit Holwerd; ze 
overleden blijkens grafschriften respectievelijk 
in 1512 en 1535. Ulbe was in 1511 behalve 
te Holwerd verder gegoed in Hegebeintum, 
Bornwerderhuizen, Waaxens, Oosternijkerk en 
Raard. Tjessens wordt op verschillende kaarten 
als adellijk huis aangegeven. Zijn zoon Worp 
was in 1551 volmacht van Westdongeradeel 
en stierf volgens zijn zerk in de kerk in 1558. 
Diens zoon Sicke speelde een rol in het be-
gin van de opstand tegen Spanje; zijn poging 
Dokkum te hulp te komen mislukte en vrij kort 
daarna in 1572 stierf hij. Ook hij is in de kerk 
van Holwerd begraven. Zijn zoon Worp werd 
nogal eens belaagd door schuldeisers. Hij was 
het die in 1626 zijn zoon op het koor van de 
kerk te Holwerd liet begraven, doch veroor-
deeld werd tot herbegraving elders in de kerk. 
Na Worps dood werd Tjessens nog enige 
tijd door enkele van zijn kinderen bewoond, 
onder andere Tietscke, die met Hendrick van 
Zuchten, een Pools edelman was getrouwd. 
Laaststgenoemden verkochten in 1652 de helft 
van de state met inbegrip van de “huisinge, 
schuer, poorte, gracht ende cingel” aan Albert 
van Loo. Omstreeks 1670 woonde Arend van 
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Loo er, heer van Hodenpijl. In 1698 kan het 
met recht een adellijk goed worden genoemd 
want het stemcohier van dat jaar vermeldt 
maar liefst drie adellijke eigenaren: “de heer 
Tjaard van Aylva grietman over Wonseradeel”, 
“Raadsheer Idsinga” en “de heer Agge van 
Sixma”. In 1699 heeft “de heer jonkheer Tjaard 
baron van Aylva, grietman over Wonseradeel” 
zoals hij in 1700 vermeld wordt, de beide 
andere eigenaren uitgekocht voor een bedrag 
van 9000 carolusguldens. De state werd toen 
omschreven als “een heelijke state” met “’t 
slot ofte adelyke huisinge ende schuire daerop 
staende, poorte, gracht, singel, hinxtewad, tuijn 
enz.”. Van 1716 tot 1722 werd het slot be-
woond door een dochter van Tjaard van 
Aylva, die met de grietman Hans Willem van 
Aylva gehuwd was. Na de zeer vroege dood 
van Hans Willem betrok het gezin van Albert 
A. Coenders het slot. Albert was brigadier en 
later generaal van de ruiterij. In 1754 kwam 
het slot onder de hamer. In de verkoopbrief 
wordt het als volgt omschreven: “een deftige 
heerenhuijsinge met elff magnifique kamers 
voorsien met een exelente kelderinge mits-
gaders koetshuijs en stalling voor elff paarden 
en wijders met sijn tuijnen, vrugthovingen en 
singels”. Koper werd Johan Sippo van Harinxma 
thoe Slooten, die er tot 1799 woonde met 
zijn vrouw Margaretha Titia van Coenders en 
hun gezin. Johan Sippo was generaal-majoor 
en luitenant-generaal-kwartiermeester. In het 
laatst van zijn leven woonde zijn zoon, Pieter 
Edserd, grietman van Westdongeradeel ook 
op het slot. Om zijn patriottische gevoelens 
tijdens zittingen van de Staten van Friesland 
(1787) werd hij korte tijd gevangen genomen. 
Na zijn vroegtijdige dood in 1793 kwam zijn 
toen nog ongehuwde broer Albertus naar 
voren. Hij werd vrederechter in het kanton 
Holwerd en trouwde met jonkvrouw Anna van 
Sytzama. Een ongetrouwde zwager van Johan 
Sippo, Willem Hendrik van Sytzama, heeft als 
grietman over Westdongeradeel een tijdlang 
op Tjessens gewoond. In 1825 werd hij als 
grietman opgevolgd door zijn neef, Johan Sippo 
van Harinxma thoe Slooten. In 1818 bezocht 
de nieuwe koning van ons land behalve de 

hoofdstad van Friesland slechts de douairière  
(= adellijke weduwe) Harinxma op Tjessens 
en de Scheltema’s te Heerenveen. Op het 
terrein werden erepoorten opgericht. Tjessens 
kwam na de dood van Johan Sippo aan Pieter 
Albert Vincent van Harinxma thoe Slooten. Een 
studiegenoot van laatstgenoemde, C. Riedel, 
schrijft aan de nieuwe bewoner in verschil-
lende brieven over de grote veranderingen en 
de gehele omvorming van het oude Tjessens. 
Evenals van andere states bekend is zal ook hier 
de bovenverdieping van het huis afgebroken 
zijn. Riedel spreekt er zijn vertrouwen over uit 
dat het nog ruim genoeg zal zijn en in septem-
ber 1853 schrijft hij dat het nu wel reeds in 
de nieuwe vorm bewoonbaar zal zijn. Pieter 
Albert Vincent was kantonrechter te Holwerd. 
Toen hij in 1855 overleed waren de dagen van 
het slot geteld. In 1880 was er reeds sprake 
van afbraak; in 1893 wordt er nog eenmaal van 
het huis uit te Waaxens begraven en in 1896 
wordt de afbraak van het hoofdgebouw met 
stalling aanbesteed. Ook werd er toen veel 
hout verkocht. Blijkens een bericht uit 1898 
stond er toen nog slechts een ruïne. De laatste 
bosschages zijn in de oorlogsjaren van 1940-45 
als brandstof gebruikt. Gelukkig is er toch nog 
iets van beeld op foto’s bewaard gebleven dat 
een 19e eeuwse gevel laat zien  met een geslo-
ten zijgevel die uit de gracht oprijst. De weg van 
Holwerd-Dokkum doorsnijdt nu het zuidelijke 
deel van het langgerekte voormalige stateter-
rein en het enige dat we nu nog zelf kunnen 
waarnemen is de verhoging in het landschap en 
iets van een grachtenpatroon.

(bronnen: Stinsen en States in Friesland, 
Monumenten van geschiedenis en kunst 
Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen en archief 
J. Leemburg)

Henk Willemsen
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M’ATELIER
centrum voor creatief- rouwen en zingeving

Waar woorden stoppen, vertellen beelden hun verhaal...

individueel - groepen

workshops - themadagen

personeelsdagen

stilte wandelingen aan het wad

Sjoukje Maria Kramer
Stationsweg 40, 9151 JP Holwerd  0519-561997

materliersj@kpnplanet.nl       www.creatief-rouwen.nl

Eén bedrijf voor al uw schilderwerk, 
wandafwerking en woningstoffering

Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Dick Beintema, Stationsweg 36 Holwerd
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PRAKTISCHE INfORMATIE
Apotheek
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
‘s Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen: 08.00 - 10.0 0 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.

Dienstencentrum
Vacant

Friese land
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-woners 
uit Noord- en Midden-Friesland onder meer: 
 - Verpleging en verzorging, 
 - Kraamzorg
 - Ouder- en kindzorg

Fysiotherapie
 J.R. Moorman, Bloemsteeg 6 (ingang Pôlewei), 
tel. 562478/561876.

Huisartsenlaboratorium
 Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van 10.00 
- 10.15 uur.

Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Stationsweg 25.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel. 0519-571316.
Dokterswacht, uw huisarts bij spoedeisende 
hulp buiten kantoortijden: 0900-1127112.

Massage
■   Massagepraktijk A. van Dijk, Voorstraat 4, 

9151 HE Holwerd, tel. 06-25147889.

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of containers,  
tel. 0519-298777.

Pedicure
■   M. Rintjema-Kruize, De Morgenzon 10.  

 Behandeling op afspraak, tel. 561689.
■   E. Broersma, Ringweg 34, Brantgum,  

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, 9151 KM 

Holwerd, tel. 0519-562547, 06-10573613.

Storingnummer pinautomaat: 
0582995599 (servicedesk Fryslân Bank)

Tandarts
■  W. Roux, Beyertstraat 101, tel. 562300.

Uitleen verpleegartikelen 
ma. t/m do. 9.00 - 17.30 uur en vrijdags 
van 9.00 - 14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 0900-
8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent per min.) 
Archipelweg 109, 8921 TH Leeuwarden, Postbus 
417, Leeuwarden. 058-265 56 10. Geopend 
ma. t/m vrij. 8.30 tot 17.00 uur en zat. van 
10.00 tot 17.00 uur.

Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer”: 
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter de 
Hoven 8, tel. 561374, 06-20620647.

Wijkbeheer
Heeft u een melding of een vraag over de 
inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan 
kunt u contact opnemen met wijkbeheer 
Dongeradeel. Bijvoorbeeld de losliggende 
stoeptegels of kapotte straatlamp kunt u door-
geven op tel.nr. 0519-298777 of mailen: wijk-
beheer@dongeradeel.nl.
Buurtagent: J. Kroes, team noordoost, bureau 
Dokkum. Tel. 0900-8844.

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL OPHALEN OUD PAPIER

13 sept. ■  11 okt. ■  8 nov. ■  13 dec.
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