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Inleiding bij de bewerking - 2021

In 2020 verscheen het boek ‘Buitenpost, een goede gelegenheid’  ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
de Vereniging van Plaatselijk Belang Buitenpost. Kort daarna ontstond de vraag naar ‘het eerste jubileum-
boek’. Dat is dit boek. Het was onverkocht geraakt en een nieuwe druk niet haalbaar. Met de komst van de 
moderne media is dit een alternatief om het werk toch weer verkrijgbaar te maken.

Als bewerker stond ik voor de keuze om het boek zo volledig mogelijk bij de tijd te brengen of origineel te la-
ten. Ik koos voor het laatste. In mijn ogen is het niet alleen een informatiebron maar biedt het ook een tijds-
beeld van Buitenpost in 1995. Alleen bij storende fouten in de tekst nam ik de vrijheid deze aan te passen. 
Daarmee is overigens niet gezegd dat nu alle fouten zijn hersteld.

De PDF is van een ander formaat dan het originele boek. Daardoor moest de indeling aangepast. Foto’s heb-
ben vaak een andere grootte en een andere plek in de tekst gekregen om ze beter aan te laten sluiten. Zoveel 
mogelijk heb ik de originele foto’s in grijstinten gebruikt. Als er een beter alternatief van eenzelfde foto be-
schikbaar was, werd wel daarvoor gekozen. Sommige foto’s waren na het scannen van zo’n slechte kwaliteit 
dat ik voor een alternatief moest kiezen. Verder kon ik het niet nalaten om, als er ruimte voor was, soms 
extra illustraties toe te voegen. 

de bewerker, Johan Kootstra, december 2021

Woord vooraf - 1995

Het geeft een goed gevoel een voorwoord te mogen schrijven in een boek waaraan veel mensen enthousiast 
hebben meegewerkt. Een boek over de rijke historie van Buitenpost, het dorp in het grensgebied van Friesland 
en Groningen. De omgeving en allerleid faciliteiten maken dat Buitenpost een goed dorp is om te wonen.

Zoals reeds gezegd is Buitenpost een dorp met een grote historie. Velen hebben hun kennis op schrift gezet 
en ter beschikking gesteld, zodat feiten en gebeurtenissen uit het verleden konden worden samengevoegd. 
De eindredacteur heeft al deze gegevens verwerkt tot een goed en leesbaar verhaal, afgewisseld met foto’s en 
illustraties. Buitenpost was vroeger een halteplaats tussen de noordelijke steden. Dat is in de titel van het boek 
terug te vinden. Al lezend zult u soms met weemoed terugdenken aan vroeger. Aan de tijd van de adellijke 
huizen in het dorp. Terugdenken ook aan de strijd die werd gevoerd. Het hoort allemaal bij Buitenpost.

Aan allen die hebben meegewerkt aan dit boek, de aandragers, de sponsors en natuurlijk de schrijvers, wil ik 
toch wel een bijzonder woord van dank uitspreken.

Het boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor Plaatselijk Belang 
te Buitenpost, opgericht op 7 juni 1920 op initiatief van de Coöperatieve Vereniging voor Electrische Verlich-
ting. De Vereniging voor Plaatselijk Belang heeft in de driekwart eeuw van haar bestaan allerlei activiteiten 
ontwikkeld ter bevordering van de leefbaarheid van Buitenpost. Ook een stuk historie, deze 75 jaar. Toch ook 
een blik vooruit. Buitenpost is en blijft een bijzondere plaats gezien haar mogelijkheden en ligging. Dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst.

Ik wens u vele uren lees- en kijkplezier met dit historische boek, een historie, die vaak ook de uwe en de mijne 
is.

Jan Kloosterman, Voorzitter van de Vereniging van Plaatselijk Belang in Buitenpost.
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Hoofdstuk 1. Buitenpost
door Arend Jan Wijnsma

Dit boek gaat over Buitenpost, de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen. Friezen leggen bij het noemen van de naam 
van dit dorp de klemtoon op post. Hollanders daarentegen hebben de neiging om het accent te leggen op buiten. Dat is niet 
leuk voor Buitenpost. Ik heb als militair op Oost-Java een tijdje verbleven op een buitenpost, dat wil zeggen een enigszins 
geïsoleerde militaire nederzetting in de binnenlanden van Java. Die kwalificatie gaat voor Buitenpost bepaald niet op, al 
zullen Hollanders dat misschien wel eens denken. Friesland heeft toch immers ook z’n binnenlanden met vrijwel uitsluitend 
‘inboorlingen’!

De nadruk op het woord post doet veel meer recht aan de oorspronkelijke betekenis van dit woord (verdedigingsstelling). 
Dat was onze buitenpost op Java natuurlijk ook, maar met Buitenpost lag het toch een beetje anders. Dit dorp dankt zijn 
naam namelijk aan het feit dat de Friezen hier in hun oorlogen tegen de Groningers hun buitenste (wacht) post hadden, 
een soort voorpost van de kleine wachtpost in Lutjepost (kleine post). Een andere, volgens sommigen aannemelijker lezing 
gaat er van uit dat de naam is ontleend aan een post (een voetbrugje) die over het Oud Diep lag, een sloot, die het voetpad 
kruiste van Augustinusga naar het Noorden (zie hoofdstuk: Kerk en kerkhof van Lutjepost). Buitenpost en Lutjepost, twee 
bolwerken tegen de opdringerige Groningers van weleer, vormden als het ware een twee-eenheid en moeten daarom in één 
adem worden genoemd. Lutje(lytse)post was tot 1945 een zelfstandig dorp in Achtkarspelen. Nu vormt het één geheel met 
Buitenpost. En dat is goed. Want de kleine post en de buitenpost stonden vroeger zij aan zij in de verdediging van Friesland 
tegen de Groningers.

In de ‘Tegenwoordige staat van Friesland’ (een vierdelige beschrijving van Friesland uit 1786) wordt Buitenpost getypeerd 
als “het schoonste, en, wat de kerkbuurt betreft, verre het grootste en vermogendste dorp” van de grietenij (gemeente) Acht-
karspelen. “Met veele fraaie huizen bebouwd”. Die beschrijving klopt nu misschien niet meer helemaal (Surhuisterveen is 
de hoofdplaats van de gemeente in grootte voorbij gestreefd), maar zeker is dat Buitenpost als ‘residentie’ van Achtkarspelen 
nog altijd het toonaangevende bestuurscentrum is van de gemeente in oostelijk Friesland, die vroeger de zesde grietenij was 
van de regio Oostergo. Een aparte gemeente in de Friese Wouden, dat Achtkarspelen (gegroeid uit acht kerspelen = kerk-
dorpen), met een apart hoofddorp: Buitenpost.

Apart waarom? Dat hopen wij in dit boek enigszins duidelijk te maken. Niet in de vorm van een chronologische beschrij-
ving van de geschiedenis van Buitenpost, maar door middel van een aantal historische schetsen over bepaalde facetten van 
Buitenpost en omgeving vanaf de prehistorie tot nu, eindigend in een - bescheiden - vooruitblik op de naaste toekomst van 
dit dorp op de grens van twee ‘wereldjes’.
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Hoofdstuk 2. Hoofdplaats 
door Drewes Veenstra

De behandeling van een agendapunt in de raadsvergadering van 27 juni 1985 bracht ongewild de historie van de hoofd-
plaats van de gemeente Achtkarspelen in beeld. Inzet van een kleine “strijd” tussen het college van burgemeester en wethou-
ders en de gemeenteraad was de gevelsteen van het voormalige grietenijhuis in Augustinusga. Dat was in 1968 afgebroken, 
maar de historische gevelsteen bleef in het bezit van de eigenaar van het pand. Pas na 16 jaar werd deze aan de gemeente 
overgedragen. 

Die schenking plaatste het gemeentebestuur voor de vraag welke bestemming de steen moest krijgen. Burgemeester en 
wethouders voelden wel voor plaatsing in het gemeentekantoor, maar de gemeenteraad besliste anders: De gevelsteen was 
afkomstig uit Augustinusga en daarom had dit dorp het meeste recht op het bezit van de steen. Eind 1988 heeft de ongeveer 
300 jaar oude gevelsteen, opgenomen in een kunstwerk, een plaats gekregen op het pleintje bij de N.H.-kerk in Augustinus-
ga. Hieruit blijkt, dat het grietenijhuis - de gemeenten werden in 1852 ingevoerd - in Augustinusga heeft gestaan. Het eerste 
grietenijhuis - later gemeentehuis - in Buitenpost werd pas in 1827 gebouwd; in 1856 werd het uitgebreid met een bovenver-
dieping. Dit in het straatbeeld van de Voorstraat opmerkelijke ‘huis met de pilaren’ staat er nog steeds. Lange tijd was het bij 
ieder bekend als de Gerbozalen, nadat het tot 1937 dienst had gedaan als postkantoor.

Het huis met de pilaren aan de Voorstraat dat tot 1893 dienst deed als gemeen-
tehuis. Het stond in Buitenpost later bekend als de Gerbo-zalen.

Huize Nijenstein kreeg in 1893 de functie van gemeentehuis en zou dat bijna een 
eeuw lang blijven.
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De naam ‘Gerbo’ werd gevormd uit de voornamen van de beide overburen, die het pand in 1938 kochten; dat waren smid 
Gerrit Noordhof en boekhandelaar Bonne IJlstra. In de benedenverdieping was geruime tijd de herberg de Engel gevestigd. 
In 1893 werd Nijenstein als gemeentehuis in gebruik genomen, dat voordien dienst deed als “huis van opvoeding en on-
derwijs” van de heer Poutsma. Het zou de functie van gemeentehuis bijna een eeuw vervullen. Het onderging vele kleine en 
grote veranderingen, die nu nog slechts ten dele zichtbaar zijn. Het hoofdgebouw met aan de linkerkant de aangebouwde 
conciërgewoning staat er nog: het is thans in gebruik bij de muziekschool De Wâldsang. De rechts aangebouwde vroegere 
marechausseekazerne is in 1988 afgebroken, toen de gemeentepolitie - de laatste gebruiker - verhuisde naar het nieuwe po-
litiebureau in de Kerkstraat.

Vooral na 1950 groeide de gemeente snel en daarmee ook het aantal ambtenaren, zodat in het begin van de jaren zeventig 
de bouw van een nieuw gemeentehuis dringend noodzakelijk werd. Inmiddels was het gemeentebestuur al ‘uitgeweken’ naar 
het Jeltingahuis aan de Stationsstraat, waarvan de gemeente in 1959 eigenaar was geworden. Na een ingrijpende verbouwing 
werd het in 1961 in gebruik genomen voor de vergaderingen van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders, voor 
het sluiten van huwelijken en voor officiële ontvangsten. Het werd op 21 april 1961 door koningin Juliana ter gelegenheid 
van haar werkbezoek aan onder andere de gemeente Achtkarspelen officieel in gebruik gesteld. Toen duidelijk werd dat er 
een nieuw gemeentehuis moest komen, werd uiteindelijk gekozen voor de bouw van een nieuw gemeentekantoor achter het 
Jeltingahuis. Daarvoor moest wel de appelhof worden opgeofferd, maar ondanks de beperkte ruimte is het gelukt het fraaie 
aanzien van het Jeltingahuis te bewaren. Met de bouw van het gemeentekantoor werd gestart in 1976. Op 5 september 1977 
kon het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Het werd op 11 oktober 1977 door minister van Binnenlandse Zaken 
mr. P. van Dijke officieel geopend. Zo is Buitenpost al ruim anderhalve eeuw de hoofdplaats van de gemeente. Die functie 
heeft mede het karakter van het dorp bepaald. Voor velen blijft Buitenpost een dorp ‘van onderwijzers en ambtenaren’. Die 
wonen er ook in grote getale, want naast bestuurscentrum is Buitenpost dankzij een gevarieerd scholenbestand ook on-
derwijscentrum. Toch heeft de forse groei van het inwonertal in de afgelopen veertig jaar er voor gezorgd, dat het ‘deftige’ 
karakter verdwenen is. De nog steeds groeiende woonfunctie van Buitenpost is er de oorzaak van dat de hoofdplaats van 
Achtkarspelen al lang niet meer alleen een dorp van ‘onderwijzers en ambtenaren’ is.

Bronzen plastiek bij ingang gemeentekantoor
Kunst in de vorm van beelden is in Achtkarspelen een redelijk schaars artikel. Maar nog 
voordat systematisch met de plaatsing van beelden in de dorpen werd begonnen, is bij 
het in 1977 in gebruik genomen gemeentekantoor al een beeld geplaatst. Het kreeg een 
plek dicht bij de ingang aan het Stationsplein, zodat iedere bezoeker van het gemeente-
kantoor er langs loopt. Het is een bronzen plastiek, gemaakt door de toen in Leeuwarden 
wonende kunstenares Wilma Burgers-Gerritsen. Als onderwerp koos zij het overleg, dat 
op allerlei niveaus wordt gevoerd. Vandaar de uitvoering in drie lagen, waarop mensen 
bezig zijn te overleggen. Kort na de plaatsing ‘herkenden’ sommigen in de figuren be-
kende personen. Zo kan ieder op elk moment aan het beeld een eigen invulling geven. 
Kortom, een beeld van alle tijden.

Het nieuwe gemeentekantoor tegenover het station, dat in september 1977 in gebruik 
werd genomen.
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3. Wapen en vlag

De Fryske Rie foar Heraldyk heeft in 1990 het wapen en de vlag van het dorp Buitenpost 
vastgesteld. De officiële omschrijving van beide symbolen luidt als volgt: 

Wapen
In rood twee zilveren dwarsbalken, de bovenste balk beladen met een rode zespuntige ster 
en de onderste met een rode roos; en vergezeld van acht gouden lelies, geplaatst 3:3:2.

Vlag
Rood, met een wit kruis met een dikte van 1/4 vlaghoogte, de verticale baan op 1/3 vlag-
lengte. Op het witte kruis een smal groen kruis van 1/12 vlaghoogte en op het kruispunt 
van het witte kruis zodanig onderbroken, dat er een groen vierkant ontstaat van 1/12 vlag-
hoogte. In de broektop een gele zespuntige ster; en in de broekhoek een gele lelie; elk van 
l/3 vlaghoogte.

Bij deze officiële omschrijving van wapen en vlag behoort de volgende toelichting.

Toelichting
Gelegen in Oostergo, tegen de grens met de Provincie Groningen, en enige eeuwen gele-
den zelfs - tussen twee oorlogen tussen Friesland en Groningen - een tijd behoord hebben-
de bij Groningen (Westerkwartier), wordt het uiteindelijk deel uit maken van Oostergo in 
het Wapen van dit hoofddorp van Achtkarspelen tot uitdrukking gebracht door als basis 

ervan het Wapen Oostergo te nemen. Dit Wapenschild vertoont in rood twee zilveren dwarsbalken. Op dit wapengeheel 
worden als aanvulling figuren aangebracht, die rechtstreeks betrekking hebben op Buitenpost. Veelal worden dorpswapens 
afgelezen van de windwijzer of kruis-roos die zich bevindt op de koorzijde van het dak van de oudste kerk. Op het koor 
van de Hervormde Kerk staat een zwart metalen kruis met een krans van acht gouden lelies (lisbloemen, Maria-embleem), 
tevens het getal 8 van de naam van de Grietenij-Gemeente.

Deze acht gouden lelies zijn over de rode delen van het schild gezaaid in een getal-verhouding van 3:3:2. De twee zilveren 
dwarsbalken zijn elk ook met een figuur in de Oostergo-kleur rood beladen. De bovenste balk in het midden ervan met een 
rode zespuntige-ster. Dit is in de Friese heraldiek een zogenaamde ‘leid-ster’ heenwijzende naar de bestuurlijke leiding van-
uit het Gemeentehuis binnen dit dorp. Voorts heeft Buitenpost een groot tal adellijke States gehad, zowel binnen het dorp 
als onmiddellijk daarbuiten, zoals Jeltingha en anderen. Van alle familiewapens van de vroegere bezitters ervan vertoonde 
een 3/4 onder meer één of meer rozen. Dit historische gegeven wordt tot uitdrukking gebracht in de rode roos midden op 
de onderste zilveren balk in het schild.

De vlag
De Dorpsvlag van Buitenpost vertoont de hoofdkleuren van het Dorpswapen, te weten: rood en wit en geel, en daaraan 
toegevoegd de kleur helder-groen. Aangezien Buitenpost een belangrijk kruispunt is van elkaar kruisende verkeerswegen, 
zowel spoor als auto, is - mede op aanwijzing vanuit de bevolking van Buitenpost zelve - een kruising als belangrijkste motief 
in deze Vlag opgenomen. Mede gelet op het feit, dat Buitenpost aan de Noord-Europese belangrijke ‘Groene Kustweg’ ligt, 
welke van de Scandinavische landen naar Zuidwest-Europa voert, is een groene baan hierbij ingehaald. Deze Dorpsvlag is 
banistiek verwant aan de Vlag van de aangrenzende Provincie Groningen, en de noordelijke landen Noorwegen, IJsland, 
Denemarken, enz. Om niet precies hetzelfde te doen als in de Groningse Vlag is in deze van Buitenpost het kruispunt extra 
doorbroken door de witte banen. Voorts is in de broekvoet van deze Vlag één van de acht gele lelies uit het Wapen geplaatst; 
en is de broektop gevuld met een dito-gele leid-ster.

juni 1990
de Fryske Rie foar Heraldyk.2. Buitenpost en omgeving tijdens de prehistorie
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3. Buitenpost en omgeving tijdens de prehistorie

Wie met de trein van Groningen naar Leeuwarden reist, zal het niet ontgaan dat vlak voor Buitenpost het landschap verandert. Nadat 
we de Stroobosser trekvaart zijn gepasseerd, zien we steeds meer elzensingels naast de sloten in het landschap verschijnen. Een teken 
dat de bodem stijgt. Buitenpost ligt dan ook op het uiteinde van een zandplateau, dat uitsteekt boven het omringende, lagere gebied. 
Aan de westkant wordt het deel van het plateau waarop Buitenpost ligt, begrensd door de Zwemmer, die uitmondt in de Burgumermar. 
Het oude rivierdal, waarin de Zwemmer ligt, loopt door tot de Leijen. De verbinding tussen de Burgumermar en de Leijen wordt ge-
vormd door de Lits. Ten zuiden van de lijn Buitenpost-Kootstertille ligt het dal van de Oude Ried. In dit dal is het Prinses Margrietka-
naal voor een deel uitgegraven. Dit oude rivierdal loopt vanaf de Burgumermar. Ten zuiden van het dal van de Oude Ried ligt parallel 
hieraan nog een rivierdal. In dit oude rivierdal is de Bouke Wijk uitgegraven. De drie genoemde rivierdalen monden uit in het dal 
van de Lauwers, dat de oostkant van het deel van het plateau waarop Buitenpost ligt, begrenst. Dit plateau vormt een uitloper van het 
Drents Plateau. De bovenste lagen of afzettingen hiervan zijn tijdens de laatste en voorlaatste ijstijd gevormd. Deze afzettingen bestaan 
uit potklei, keileem, keizand en dekzand.

Buitenpost ligt in een gevarieerd en vrij oud geologisch gebied ligt. Uit archeologisch onderzoek, vooral uitgevoerd door amateur-ar-
cheologen, weten we dat het gebied rond Buitenpost, evenals het Drents Plateau, een zeer lange bewoningsgeschiedenis kent. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de bewoning van dit gebied ongeveer 100.000 jaar geleden begon. De bewoning strekte zich veelal uit langs de 
oevers van aanwezige beken, rivieren en meren. Eén van de redenen hiervoor is geweest dat ook de dieren, waarop jacht werd gemaakt, 
in de buurt van het water leefden. 

Als we de geschiedenis van Buitenpost willen schrijven, dan bedoelen we ook de geschiedenis van het dorp Buitenpost. Bij het schrij-
ven van een dergelijke geschiedenis gaat men hoofdzakelijk uit van schriftelijke bronnen, waarin op directe of indirecte wijze het dorp 
Buitenpost aan de orde komt. Maar het schrijven van de prehistorie van een dorp is om verschillende redenen een heel andere zaak. 
Een eerste reden is dat archeologen gebruik maken van andere methoden om aan hun kennis te komen. Daarbij kunnen we denken 
aan het uitvoeren van terreinverkenningen, waarbij onder andere op systematische wijze naar artefacten wordt gezocht, die aan het 
oppervlak liggen, het doen van opgravingen van nederzettingen, het gebruiken van natuurwetenschappelijke methoden, onder andere 
om de ouderdom van vondsten te bepalen, en de toepassing van etnologische methoden, waarbij kennis over nu nog in de Steentijd 
levende volken wordt gebruikt om de levenswijze in de prehistorie te reconstrueren.

Een tweede reden is dat we op grond van archeologisch onderzoek weten dat dorpen ontstaan wanneer de mens boer wordt en een 
vaste woonplaats kiest. Voor het gebied waarin Buitenpost ligt geschiedde dit vrij laat, ongeveer vanaf 6.400 jaar geleden. We moeten 
daarbij in het begin vooral denken aan hele kleine gemeenschappen van boeren. Pas in de middeleeuwen worden verschillende dorpen 
in ons gebied voor het eerst in kerkelijke documenten genoemd. Eerst dan is een geschiedschrijving van het dorp Buitenpost moge-
lijk. De kerstening van onze omgeving had toen zijn beslag gekregen. De naam van de gemeente Achtkarspelen wijst duidelijk hierop: 
Achtkarspelen, het gebied van de acht kerspelen of kerkdorpen. De periode nadat Buitenpost voor het eerst wordt genoemd vormt 
slechts een fractie van de 100.000 jaar, dat er in de omgeving van Buitenpost, voor zover wij weten, sprake van bewoning is geweest.

Een kaartje met de grondsoorten in de omgeving van Buitenpost.
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Vóór ongeveer 6.400 jaar geleden leefden de mensen in ons gebied niet op vaste woonplaatsen. In het eerste, overgrote deel van de 
periode dat de mens voor het eerst in onze omgeving leefde, bewoog deze zich over een groot gebied om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. We kunnen aannemen dat een dergelijk gebied, een territorium, veel groter is geweest dan de oppervlakte van de huidige ge-
meente Achtkarspelen. We mogen ons bij het schrijven van de prehistorie van Buitenpost niet beperken tot het dorp Buitenpost, maar 
moeten uitgaan van het gebied waarin het dorp ligt. Van dit gebied kunnen we de grenzen ruim nemen. Bij het beschrijven van de 
prehistorie van Buitenpost zullen dan ook vondsten uit de omgeving van Twijzel, Twijzelerheide, Kootstertille, Surhuisterveen, Zand-
bulten, Zwagerbosch, Harkema, Drogeham, Eastermar, Burgum en Noardburgum een rol spelen. Pas bij de aanvang van de bewoning 
door boeren zullen we ons meer kunnen beperken tot de directe omgeving van Buitenpost.

wat is er gevonden?
De resten van verschillende prehistorische culturen, die worden teruggevonden in de buurt van de genoemde dorpen, bestaan hoofd-
zakelijk uit werktuigen gemaakt van vuursteen. Soms zijn de werktuigen ook van andere soorten steen gemaakt. Een enkele keer wordt 
een stukje aardewerk gevonden. Voorwerpen van hout, leer, metaal, been en gewei en weefsels zijn bijna altijd vergaan in het zure 
milieu van de zandgronden. Alleen in heel bijzondere situaties, bijvoorbeeld in een afzetting van veen of onder een afzetting van klei, 
een kleidek, worden dergelijke zaken teruggevonden in het gebied van de Friese Wouden met zijn zandafzettingen.

Onder de vele stenen, die op de akkers op de zandgronden voorkomen, zijn de vuurstenen het talrijkst. Deze zijn tijdens de Saale-ijstijd 
door het landijs hier naar toe getransporteerd. De prehistorische mens heeft van deze vuursteen gebruik gemaakt om er werktuigen 
van te maken. Echter de kwaliteit ervan laat vaak te wensen over. Door het transport in het landijs en de extreme koude, die hier 
gedurende een aantal perioden na de Saale-ijstijd heeft geheerst, zitten er vaak veel scheuren in de vuursteen. We zien dat in latere 
perioden, ongeveer vanaf 13.000 jaar geleden, ook gebruik werd gemaakt van geïmporteerde (vuur)steen. Voor de meer eenvoudige 
of kleinere werktuigen bleef men echter gebruik maken van de lokaal aanwezige vuursteen. De benaming vuursteen is ontleend aan 
een bijzondere eigenschap van deze steensoort. Wanneer een brok vuursteen tegen een voorwerp van een ander hard materiaal wordt 
geslagen ontstaat een vonkenregen. Van deze eigenschap werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt om bij een musketgeweer een lading bus-
kruit tot ontploffing te brengen. De combinatie van vuursteen en ijzererts (hematiet) werd gebruikt om vuur te maken. In latere tijden 
is de tondeldoos daarvan een voorbeeld. De redenen dat vuursteen door de prehistorische mens als grondstof werd gebruikt voor het 
vervaardigen van verschillende typen werktuigen was dat vuursteen tamelijk verspreid voorkomt, de fysische eigenschappen heeft dat 
het in alle richtingen wil splijten en dat het zeer hard is. Het is zelfs harder dan glas. Omdat vuursteen in alle richtingen wil splijten, 
kan het goed in een gewenste vorm worden gebracht. De vuursteen werd vooral aan de oevers van beken en rivieren aangetroffen, waar 
het door het water uit het keileem was gespoeld. Als op de juiste manier op een vuursteenknol wordt geslagen ontstaan er afslagen 
met zeer scherpe breukkanten. 

Deze afslagen werden gebruikt om er bijvoorbeeld messen, schrabbers, boren, beitels (ste-
kers) en spitsen, zoals pijlpunten en speerpunten, van te maken. In het begin werden werk-
tuigen gemaakt op min of meer ruw gevormde afslagen. Maar geleidelijk aan werd de be-
werkingstechniek meer verfijnd, waarbij de productie van klingen een grotere plaats ging 
innemen. Klingen zijn lange, rechte en smalle repen vuursteen. Met behulp van dergelijke 
klingen was men in staat diverse soorten gereedschap in alle gewenste vormen en groottes 
te maken. We zien dan ook in de loop van de jaren een duidelijke verfijning van het am-
bacht van het bewerken van vuursteen. Vanaf de komst van de eerste boeren komt daarbij 
nog de techniek van het slijpen van steen, waaronder vuursteen. Omdat vuursteen zo’n gro-
te rol speelde bij het vervaardigen van werktuigen, wordt het wel ‘het staal van de Steentijd’ 
genoemd. Een vaak gestelde vraag is hoe we kunnen zien of we te maken hebben met een 
‘gewone steen’ of met een steen die ‘mensenwerk’ is. Als een mens vuursteen bewerkt blijft 
er naast de werktuigen afval over. De bewerking van vuursteen laat zowel op de werktuigen 
als op het afval sporen achter. Deze sporen laten een kenmerkend patroon zien. ‘Gewone 
stenen’ en ‘mensenwerk’ laten zich dan ook meestal goed van elkaar onderscheiden. Als 
het om stenen gaat, die het resultaat van ‘mensenwerk’ zijn, spreken we over artefacten. 
Het is meestal aan de artefacten te zien, door de sporen van bewerking en de vorm van de 
werktuigen, tot welke cultuur ze behoren en dus uit welke periode ze stammen. Als we dan 
ook nog weten uit welke laag in de bodem ze komen, krijgt een culturele toewijzing een 
nog grotere zekerheid.

Tijdens de prehistorie hebben mensen van verschillende culturen in ons gebied geleefd; 
soms na elkaar maar ook naast elkaar. Met cultuur wordt bedoeld de wijze waarop een gemeenschap van mensen leeft en werkt. En 
daarin verschillen culturen. De wijze waarop werktuigen worden gemaakt en gebruikt, de jacht wordt georganiseerd en beoefend, met 
de daarbij behorende kennis van natuur en techniek, kenmerken een cultuur. Ook de manier van samenleven, wonen en handeldrij-
ven en de daarbij behorende sociale en religieuze opvattingen verschillen per cultuur. Onder andere via opgravingen en vondsten 
probeert de archeologie een beeld van de verschillende culturen uit de prehistorie te verkrijgen. Een complicerende factor is dat in het 
gebied rond Buitenpost nog geen opgravingen zijn gedaan. Alleen bij de Burgumermar heeft een opgraving plaats gevonden. Voor het 
schrijven van een prehistorie van onze omgeving moeten we noodgedwongen uitgaan van oppervlaktevondsten, verzameld door ama-
teur-archeologen. Dergelijke vondsten bieden de mogelijkheid, gezien de wijze waarop ze zijn gemaakt, te bepalen tot welke cultuur ze 
behoren. Daarvoor maken we gebruik van de kennis die via opgravingen elders is verkregen. We gaan ervan uit dat de bewoningsge-
schiedenis van Buitenpost en omgeving onderdeel is van die van Noordwest-Europa.

Het bewerken van vuursteen.
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Illustratiebijschrift
Nevenstaand schema geeft een samenhangend beeld van de veranderingen in klimaat en bewoning. De veranderingen in het klimaat 
hebben geleid tot veranderingen in de opbouw van de bodem en tot veranderingen in de natuur (flora en fauna). De veranderingen in de 
natuur hebben op hun beurt de mogelijkheden voor menselijke bewoning bepaald. We kunnen dan ook verschillende fasen in de bewo-
ningsgeschiedenis onderscheiden in relatie tot de veranderingen die hebben plaatsgevonden in het klimaat . De lijn, die het verloop van de 
gemiddelde juli temperatuur weergeeft, geeft hiervan slechts een globaal beeld. Dit beeld is echter voldoende gedetailleerd om de betekenis 
hiervan voor de bewoningsgeschiedenis aan te geven.

Uit de in deze omgeving gedane vondsten blijkt dit ook duidelijk. Vormen en typen van werktuigen, die hier zijn gevonden, wijken 
niet af van werktuigen die elders bij opgravingen te voorschijn zijn gekomen. Dit maakt het mogelijk de kennis van de prehistorie 
van Noordwest-Europa te gebruiken voor het schrijven van de bewoningsgeschiedenis van het gebied waarin Buitenpost ligt. Een ge-
schiedenis die ten nauwste samenhangt met de gevolgen van veranderingen in het klimaat, zoals die zich in de afgelopen 150.000 jaar 
hebben voorgedaan.

klimaat en bewoning
De bovenste lagen van de bodem op het Drents Plateau zijn vooral tijdens het laatste deel van het Pleistoceen en het Holoceen ge-
vormd. Het Pleistoceen en Holoceen zijn de laatste twee tijdperken uit de geschiedenis van de aarde. Het Pleistoceen wordt ook wel het 
tijdvak van de ijstijden genoemd. Het Holoceen is het tijdvak waarin wij nu leven. Dit tijdvak, waarvan het begin op ongeveer 10.000 
jaar voor heden wordt gesteld, is met een warme periode begonnen. De twee laatste ijstijden van het Pleistoceen worden de Saale-ijstijd 
en de Weichsel-ijstijd genoemd. Deze perioden zijn genoemd naar de Saale en de Weichsel, twee rivieren in Oost-Europa, waar deze 
ijstijden intensief zijn bestudeerd. De Saale-ijstijd of het Saalien duurde ongeveer van 186.000 tot 128.000 jaar geleden. De culturen 
van het Pleistoceen worden de Paleolithische culturen genoemd: de culturen van de Oude Steentijd. Het Paleolithicum wordt door de 
archeologen in drie perioden verdeeld: het Oud-Paleolithicum, het Midden-Paleolithicum en het Jong-Paleolithicum. Het einde van 
het Oud-Paleolithicum wordt gesteld op het begin van de Saale-ijstijd. Vanaf de Saale-ijstijd tot 30.000 jaar geleden spreken we voor 
Noordwest-Europa over het Midden-Paleolithicum en 13.000 tot 10.000 voor heden is de periode van het Jong-Paleolithicum. Tijdens 
de Saale-ijstijd was een groot deel van ons land met landijs bedekt en dit landijs reikte tot de Veluwe. De Veluwse Heuvelrug is door 
dit landijs opgeduwd in stuwwallen. Een voorbeeld van een dergelijke stuwwal in Friesland is het klif in Gaasterland. Gedurende het 
Saalien was Buitenpost en omgeving bedekt met een zeer dikke laag ijs. Toen het landijs zich terugtrok liet het afzettingen van keileem 
achter met daarin onder andere vuursteenknollen. Ook de grote stenen, waarmee de Hunebedbouwers hun grafmonumenten hebben 
opgericht, zijn hier door het landijs gebracht. Nadat het Saalien was verdwenen trok het landijs zich terug en stond het afgezette kei-
leem door het nog ontbreken van begroeiing sterk aan verwering bloot. Dit leidde tot de vorming van keizand. Hierdoor en door het 
verdampen van het in de keileem aanwezige (bevroren) water, beide veroorzaakt door de extreme kou, kreeg de wind vat op de kleine 
zanddeeltjes in het keileem. Deze zanddeeltjes werden door de wind op verschillende plaatsen als dekzand afgezet in de vorm van 
duinen of zandkoppen.

Na afloop van het Saalien werd het klimaat zo warm, dat zich dichte loofbossen vormden. Deze warme periode na het Saalien wordt 
het Eemien genoemd en duurde ongeveer van 128.000 tot 118.000 jaar geleden. Het klimaat was op een gegeven ogenblik in deze pe-
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riode zo warm dat er nijlpaarden zwommen in de Theems bij Londen en in de IJssel. Door Gamble, een belangrijke deskundige, wordt 
op grond van vele onderzoeksresultaten aangenomen dat er ook tijdens het Eemien in Noordwest-Europa op onze breedte geen sprake 
is geweest van menselijke bewoning. Volgens hem zijn er tot nu toe in Noordwest-Europa geen vondsten gedaan die op overtuigende 
wijze aan het Eemien kunnen worden toegeschreven. Volgens Gamble had de mens toen nog niet geleerd in gebieden met dichte loof-
bossen te overleven.

Op 118.000 jaar geleden wordt het begin van de Weichsel-ijstijd of het Weichselien gesteld en het einde op 10.000 jaar geleden. Tijdens 
het Weichselien was het niet altijd even koud. Koudere perioden werden afgewisseld door warmere perioden. Maar het werd tijdens 
deze warmere perioden bij lange na niet zo warm als tijdens het Eemien. Vanaf 118.000 tot 110.000 jaar geleden ging de gemiddelde 
jaartemperatuur gestaag omlaag, waardoor de dichte loofbossen weer verdwenen. De gemiddelde julitemperatuur bleef vanaf 110.000 
jaar geleden beneden de 5° Celsius. Meer open landschapstypen ontwikkelden zich, zoals het savannelandschap en het toendraland-
schap. In deze landschappen verschenen o.a. kudden rendieren, paarden en mammoeten. Samen met de kudden grazers verscheen 
rond 100.000 jaar geleden voor het eerst de mens in ons gebied. Deze leefde o.a. van de jacht op het rendier en het paard. Het gaat dan 
nog niet om mensen zoals wij, maar om de Neandertaler, Homo sapiens neanderthalensis. De Neandertaler is genoemd naar het dal 
van de Neander in de buurt van Düsseldorf (Ruhrgebied), waar in 1856 voor het eerst overblijfselen van deze menssoort werden ont-
dekt. Voor ons gebied wordt de cultuur van de Neandertaler wel het MTA genoemd. MTA is de afkorting van Moustérien de tradition 
Acheuléenne. In Le Moustier, een klein dorpje in het dal van de Vézère in de Dordogne, zijn voor het eerst de overblijfselen van Ne-
andertalers aangetroffen samen met door hen gemaakte werktuigen. Vandaar de aanduiding Moustérien. Omdat in Noord-Nederland 
ook vuistbijlen worden gevonden, spreekt men over het Moustérien de tradition Acheuléenne. Omdat bij St. Acheul, ook een plaats in 
Frankrijk, vuistbijlen zijn gevonden.

In de periode van ongeveer 110.000 tot ongeveer 45.000 jaar geleden zien we een groot aantal schommelingen in temperatuur. Aange-
nomen wordt dat van 110.000 tot 45.000 jaar geleden de Neandertaler in onze omgeving heeft geleefd. Wellicht moet een uitzondering 
worden gemaakt voor een aantal koude perioden: rond 55.000 jaar geleden en 90.000 jaar geleden. Vanaf 45.000 jaar geleden daalde 
de gemiddelde jaartemperatuur zover dat de begroeiing volledig verdween. Van ongeveer 25.000 tot 15.000 jaar geleden was er in onze 
omgeving zelfs sprake van een poolwoestijn. Deze periode was de koudste periode van het Weichselien. Tijdens deze periode vond een 
verdere verwering van het keileem tot keizand plaats. Ook werden opnieuw dekzanden afgezet. De resultaten hiervan kunnen we nu 
nog aantreffen in het landschap van de Friese Wouden, namelijk in de vorm van de zogenaamde zandkoppen. De naam Zandbulten 
wijst hierop. Deze zandkoppen bestaan uit dikke lagen zand, afgezet op het keizand of keileem. De artefacten die tot het MTA behoren 
bevinden zich meestal op de grens van keizand en dekzand. Dit komt omdat in de periode van 100.000 tot 45.000 jaar geleden het 
keizand aan het oppervlak lag en dus het loopvlak voor de Neandertaler vormde.

Tijdens de Weichsel-ijstijd ontstonden ook de zogenaamde pingo’s. Deze kunnen worden opgevat als kleine meren gevuld met ijs. Op 
dit moment neemt men aan dat deze pingo’s onder andere zijn ontstaan uit afgesneden lussen van meanderende beken. Deze beken 
vormden zich toen het landijs begon te smelten en zich terugtrok. Door het smelten van het bovenste deel van het ijs in de pingo’s in de 
zomer en het weer bevriezen van het water in de herfst en de winter, werden de pingo’s steeds groter. Omdat water bij bevriezen uitzet 
kon het ijs op deze wijze de aarde rond een pingo wegdrukken en ontstond een aarden wal rond een pingo. Na de ijstijd smolt het ijs 
in de pingo’s en bleven de zogenaamde pingo-ruïnes over. Onder andere in de buurt van Twijzel, Twijzelerheide en Zwagerbosch tref-
fen we veel pingo-ruïnes aan. Ook de zogenaamde dobben zijn soms tijdens de ijstijd ontstaan. Het kan dan gaan om in het dekzand 

Het verband tussen temperatuur en de verschillende culturen.
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uitgewaaide kommen. We kunnen daarbij een vergelijking maken met duinpannen. Deze pannen vulden zich vervolgens met water en 
ijs en bleven op deze wijze bestaan. Gezien de ontwikkeling van het klimaat in de periode van ongeveer 45.000 tot 13.500 jaar geleden 
kan worden aangenomen dat er in deze periode in onze omgeving geen sprake is geweest van menselijke bewoning. Vanaf ongeveer 
19.000 jaar geleden steeg de gemiddelde jaartemperatuur. Aangenomen wordt op grond van door archeologisch onderzoek verkregen 
gegevens dat ongeveer vanaf 13.500 jaar geleden er weer sprake was van menselijke bewoning in onze omgeving. Zoals uit het volgen-
de schema blijkt, deed zich in de periode van 13.500 tot 10.000 jaar geleden achtereenvolgens een warme en een koude periode voor.
Zoals gezegd, vanaf 19.000 jaar geleden begint het langzamerhand weer warmer te worden. De piek van de warme periode ligt rond 
12.750 tot 12.350 jaar geleden. Vanaf 12.350 jaar geleden wordt het langzamerhand weer kouder tot het dieptepunt van de koude pe-
riode ongeveer rond 10.200 jaar geleden wordt bereikt. Toen het vanaf ongeveer 19.000 jaar geleden weer warmer begon te worden, 
veranderde de aanwezige poolwoestijn op den duur in een toendralandschap en vervolgens in een savannelandschap. Hoewel het 
steeds warmer werd, betekende dit niet dat zich direct bossen vormden. Het landschap was heuvelachtig en het klimaat was vrij droog. 
Wellicht geeft een vergelijking met een duinlandschap zonder bomen de situatie het beste weer. Ongeveer vanaf 13.500 jaar geleden 
leefden er in dit landschap o.a. weer kudden rendieren en paarden. Pas in de loop der jaren ontstond een open boslandschap, met den-
nen. Maar dan is de piek van de warme periode reeds voorbij. Deze ontwikkeling van een open boslandschap vond vanuit het zuiden 
plaats. In dit landschap leefde o.a. het standwild: edelhert, eland en everzwijn. Ongeveer vanaf 11.100 jaar geleden daalde de gemiddel-
de jaartemperatuur zo ver dat het open boslandschap en het standwild weer verdwenen. Er ontstond opnieuw een toendralandschap. 
Met het ontstaan van dit landschap verschenen o.a. opnieuw kudden rendieren en paarden.

Toen het vanaf 10.200 jaar geleden opnieuw warmer werd verdwenen de kudden paarden en rendieren langzamerhand. Uit de be-
schrijving van het verloop van de gemiddelde jaartemperatuur in het laatste deel van het Weichselien blijkt dat drie voor de bewo-
ningsgeschiedenis belangrijke perioden kunnen worden onderscheiden. De eerste periode is de periode waarin het warmer werd. Het 
is de periode met een toendra- en later een savannelandschap, waarin kudden rendieren en paarden leefden. In de tweede periode 
ontwikkelde zich een open boslandschap, waarin het standwild leefde, ondanks het feit dat het langzamerhand weer kouder werd. De 
derde periode is de periode waarin het weer zo koud werd dat het open boslandschap opnieuw verdween en een toendralandschap 
ontstond met kudden paarden en rendieren.

Moderne mens in onze omgeving
In de eerste periode verscheen voor het eerst de zogenaamde moderne mens in onze omgeving, Homo sapiens sapiens. Van deze mo-
derne mens stammen ook wij af. Deze eerste, moderne mensen leefden vooral van de jacht op rendieren en paarden. Bij Hamburg zijn 
voor het eerst de resten van de cultuur van deze jagers opgegraven. Ze worden daarom ook wel de rendierjagers van de Hamburgcul-
tuur genoemd. Men neemt aan dat deze rendierjagers ongeveer van 13.500 tot 12.000 jaar geleden in onze omgeving hebben vertoefd. 
Toen zich een open boslandschap begon te ontwikkelen verdwenen deze jagers uit onze omgeving. De oorzaak is waarschijnlijk dat de 
kudden paarden en rendieren zich verplaatsten naar het noorden. In de tweede periode, toen er sprake was van een open boslandschap 
met standwild, verschenen de mensen van de Federmessercultuur. Men neemt aan dat deze mensen ongeveer van 12.000 tot 11.600 
jaar geleden in onze omgeving hebben geleefd. De mensen van de Federmessercultuur maakten onder andere jacht op edelhert, eland 
en everzwijn. In Noord-Nederland spreken we van Tjongercultuur, omdat de eerste vondsten van de Federmessercultuur in ons land 
zijn gedaan aan de oevers van het Friese riviertje de Tjonger. Omdat het steeds kouder werd verdwenen de mensen van de Tjonger-
cultuur langzamerhand weer uit onze omgeving; het open boslandschap met het daarin levende standwild verdween en daarmee de 
bestaansmogelijkheden van de mensen van de Tjongercultuur. In de derde periode was er opnieuw sprake van een toendralandschap 
met o.a. kudden rendieren en paarden. Met deze kudden verschenen ongeveer vanaf 11.100 jaar geleden de rendierjagers van de Ah-
rensburgcultuur. Deze cultuur is ook genoemd naar een plaats in Noord-Duitsland. Toen de kudden paarden en rendieren verdwenen, 
doordat het warmer werd, verdwenen ook de jagers van de Ahrensburgcultuur zo rond 10.000 jaar geleden.

de verschillende culturen na de weichsel-ijstijd
Uit de beschrijving van de verschillende culturen, die in Buitenpost en omstreken zijn aangetroffen in de periode van 13.500 tot 10.000 
jaar geleden, komt naar voren dat het in onze omgeving een komen en gaan is geweest van verschillende culturen. Dit gebeurde on-
der invloed van de voortdurende klimaatsveranderingen. Daarbij kan niet altijd precies worden aangegeven wanneer de ene cultuur 
verscheen en de andere verdween; de opgegeven dateringen zijn slechts schattingen. Net als het Pleistoceen kent ook het Holoceen 
een bewoningsgeschiedenis met verschillende fasen. De eerste fase wordt wel het Mesolithicum genoemd of de Midden-Steentijd. De 
Midden-Steentijd loopt ongeveer van 10.000 tot 6.400 jaar geleden. Vanaf 10.000 jaar geleden werd het langzamerhand zo warm dat er 
weer loofbossen groeiden. Ook was het in een later deel van deze periode soms zo warm en vochtig dat op grote schaal veenvorming 
kon plaatsvinden. De periode van het Mesolithicum is uitermate belangrijk geweest, omdat in deze periode de mens voor het eerst 
leerde te overleven in een omgeving met dichte loofbossen. Men neemt aan dat dit de mogelijkheden heeft geboden voor de invoering 
van de landbouw, in Noord-Nederland ongeveer vanaf 6.400 jaar geleden. Pas dan gaat de mens langzamerhand over op het boeren-
bestaan. We noemen de eerste fase hiervan het Neolithicum of de Nieuwe Steentijd. 

De Nieuwe Steentijd duurde ongeveer tot 4.100 jaar geleden. Vooral aan de hand van onderlinge verschillen in aardewerk en werktui-
gen worden vier culturen binnen het Neolithicum van Noord-Nederland onderscheiden:
- het Vroeg-Neolithicum, 6.400 tot 5.400 voor heden;
- de Trechterbekercultuur: de cultuur van de Hunebedbouwers, 5.400 tot 4.850 voor heden;
- de Enkelgrafcultuur of Standvoetbekercultuur, 4.900 tot 4.400 voor heden;
- de Klokbekercultuur, de cultuur die de overgang naar de Bronstijd vormt, 4.600 tot 4.100 voor heden.

Vanaf ongeveer 4.100 jaar geleden raakt het bewerken van brons en het gebruik van bronzen voorwerpen in zwang. De Bronstijd duur-
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de ongeveer tot 2.800 jaar geleden. Vanaf 2.800 jaar geleden spreken we over de IJzertijd. Deze periode duurde tot 850 na Chr. Uit de 
beschrijving van de bewoningsgeschiedenis kan worden afgeleid dat tot het Neolithicum het verloop van de gemiddelde jaartempera-
tuur, met de daarbij behorende veranderingen in het klimaat, een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de opbouw van de bodem en 
de vorming van het landschap.

In de periode voorafgaand aan het Neolithicum waren de mensen jagers en verzamelaars. Zij leefden van wat de natuur bood, zonder 
diep in te grijpen in natuur en landschap. Pas in de laatste fase van de bewoningsgeschiedenis heeft de mens als boer in toenemende 
mate een rol gespeeld in de vorming van het landschap. Door het in cultuur brengen van de grond, waardoor de bossen verdwenen, 
en het bouwen van stevige houten huizen voor mens en dier, werd het landschap langzamerhand ingrijpend veranderd. En dit had 
vanzelfsprekend ook zijn gevolgen voor de natuur. Met het begin van de landbouw begon een periode, waarin de mens actief ingreep 
in de ontwikkeling van natuur en landschap. Een ontwikkeling die nog steeds voortduurt.

het midden-paleolithicum
Tot nu toe is een beeld gegeven van het verloop van de bewoningsgeschiedenis in relatie tot de opgetreden veranderingen in klimaat, 
bodem en landschap. We gaan nu in op de vraag hoe het leven van de mens in de verschillende perioden van de bewoningsgeschiede-
nis was en beginnen met de cultuur van de Neandertaler. Dat de Neandertaler ook in onze streken heeft geleefd blijkt uit de artefacten 
die op verschillende plaatsen in de directe omgeving van Buitenpost zijn gevonden: namelijk bij Jistrum, Drogeham, Twijzel, Twijze-
lerheide, Zwagerbosch, Surhuisterveen, Kootstertille, maar ook in Buitenpost zelf. De Neandertaler week in zijn uiterlijk nogal van 
ons af. De Neandertalers waren korte, gedrongen mensen met zware botten. Ze waren in vergelijking met de moderne mens uitermate 
sterk. Uit onderzoek blijkt dat ze, gemiddeld gezien, zelfs een iets grotere herseninhoud hadden dan de moderne mens. De Neander-
talers waren vooral jagers op groot wild, zoals het rendier en het paard. De verschillende jachtdieren trokken in kudden rond in een 
open toendra- of savannelandschap. De jacht werd beoefend met de speer; werpspeer en pijl en boog waren nog onbekend. De sa-
menstelling van de dierenwereld varieerde gedurende de gehele periode dat de Neandertalers in onze streken leefden. De gemiddelde 
zomertemperatuur was nogal aan schommelingen onderhevig. Al naar gelang het warmer of kouder was kwamen de volgende dieren 
voor: rendier, mammoet en wolharige neushoorn in een koudere periode; wisent, paard, hert en bosolifant in een warmere periode. 
Naast de jacht verzamelden de Neandertalers bessen, wortels, kruiden en noten.

De Neandertaler trok in een bepaald gebied in familiegroepen van voedselbron naar voedselbron. Men neemt aan dat deze familie-
groepen uit ongeveer 25 personen bestonden. Ze leefden vooral in de buurt van beken, meren en rivieren. Ter plekke werd het voedsel 
opgezocht, verzameld of gevangen, verwerkt of geslacht en geconsumeerd. Het voedsel werd niet alleen door jacht verkregen. De En-
gelse archeoloog Gamble veronderstelt dat ze niet zozeer op mammoet en wolharige neushoorn jaagden, maar meer van het aas van 
deze dieren leefden. In de winter en het vroege voorjaar werd dit voedsel, dat veelal in bevroren toestand werd aangetroffen, opgezocht. 
Omdat de Neandertalers reeds het gebruik van het vuur kenden, hadden ze op deze wijze een voorsprong op andere aaseters, zoals 
wolven.

werktuigen van steen, been, ivoor, gewei en hout
Voor de vervaardiging van hun werktuigen maakten de Neandertalers gebruik van steen, been, ivoor, gewei en hout. De bij het slachten 
gebruikte werktuigen werden  ter plekke gemaakt, gebruikt en weggegooid. Uit onderzoek blijkt dat een familiegroep gebruik maakte 

Neandertaler in het struikgewas bespiedt mammoet.
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van vuursteen dat hoofdzakelijk in het eigen territorium aanwezig was. Hun werktuigen worden vaak op naar het zuiden en zuidwesten 
gelegen hellingen aan de rand van oude rivier- en beekdalen gevonden. De bewaard gebleven werktuigen zijn hoofdzakelijk gemaakt 
van vuursteen. In Noord-Duitsland is echter in de buurt van Lehringen een speer van hout gevonden samen met de overblijfselen van 
een bosolifant. Ook stenen werktuigen werden aangetroffen, die waarschijnlijk zijn gebruikt bij het slachten van de olifant. Na onder-
zoek bleek dat de punt van de speer met behulp van een vuurstenen mes was aangepunt en vervolgens met behulp van vuur gehard.

De Neandertalers maakten bij het vervaardigen van stenen werktuigen, zoals schrabbers, schaven, messen en speerpunten, gebruik 
van stevige afslagen. Klingen werden zelden gebruikt. Hele knollen vuursteen werden gebruikt om er vuistbijlen van te maken. Soms 
werden de vuistbijlen ook uit grote, zware afslagen gemaakt. Vuistbijlen kunnen worden opgevat als zware, multifunctionele messen. 
Kleren en tenten werden van huiden gemaakt. Ook zijn door Neandertalers vervaardigde sieraden van doorboorde tanden gevonden. 
Uit vondsten van skeletresten van de Neandertaler is duidelijk geworden dat ze een hard bestaan leidden, gezien de vele, geheelde 
botbreuken die zijn aangetroffen. Hieruit is ook duidelijk geworden dat ze zorg droegen voor mensen die zo gewond raakten dat ze 
invalide bleven. Ook denkt men dat de Neandertalers begrafenisrituelen kenden, wat kan wijzen op een religieuze ideeënwereld. Men 
neemt aan dat ze over taal beschikten, maar het is onduidelijk of ze over hetzelfde taalvermogen beschikten als de moderne mens.

Er zijn geen aanwijzingen dat de Neandertaler na 45.000 jaar geleden nog in ons gebied heeft geleefd. Zoals eerder beschreven werd 
het pas vanaf 19.000 jaar geleden in ons gebied langzamerhand weer zo warm dat hier opnieuw mensen konden leven ongeveer vanaf 
14.000 jaar geleden. Dat gebeurde ook, maar het was niet de Neandertaler die terugkwam. Het was de moderne mens, waar ook wij 
van afstammen. De Neandertalers zijn in het laatste deel van de laatste ijstijd, zo rond 35.000 jaar geleden, uit de menselijke geschie-
denis verdwenen. De laatste vondst van overblijfselen van de Neandertaler is uit deze tijd en werd in Zuidwest-Frankrijk bij St. Cesaire 
gedaan. De stenen werktuigen, die samen met deze overblijfselen werden gevonden, laten een beïnvloeding zien door de bewerkings-
techniek van de moderne mens. Dit zou erop kunnen wijzen dat gedurende een bepaalde periode Neandertalers en moderne mensen 
naast elkaar hebben geleefd en contacten met elkaar hebben gehad. Over het verdwijnen van de Neandertaler bestaan verschillende 
theorieën. Zo is er een theorie dat de Neandertaler door de kou werd teruggedreven, vanaf 45.000 jaar geleden, naar warmere gebieden 
in het zuiden. Deze gebieden waren toen echter al bewoond door de moderne mens. Dit kan verschillende gevolgen hebben gehad. De 
Neandertalers kunnen zich hebben vermengd met de moderne mens en zo zijn verdwenen. Ook kunnen ze door de moderne mens 
buiten de goede jachtgebieden zijn gehouden, waardoor ze niet voldoende in hun levensonderhoud konden voorzien. Een andere 
theorie zegt dat de moderne mens de Neandertaler heeft uitgeroeid, toen deze zich vertoonde in hun territoria. Door de betere tech-
nologie van de moderne mens had de Neandertaler geen schijn van kans. Op basis van resultaten van onderzoek kan nog niet definitief 
worden vastgesteld wat de werkelijke oorzaken van zijn verdwijning zijn geweest. Misschien moeten we er wel rekening mee houden 
dat verschillende oorzaken een rol hebben gespeeld.

Het jong-paleolithicum
De komst van de moderne mens in Europa bracht een grote technologische ontwikkeling met zich mee. De moderne mens beschikte 
over nieuwe technieken voor het bewerken van vuursteen, been, gewei en huiden. Voorbeelden van deze nieuwe bewerkingstech-
nieken zijn het vervaardigen van werktuigen uit klingen, maar ook van naalden uit been en gewei. Ook beschikte men over nieuwe 
bewerkingstechnieken om spitsen voor werpsperen en harpoenen uit been, gewei en hout te vervaardigen. Voorbeelden van nieuwe 
werktuigen zijn de werpspeer, de naald, de harpoen en voor de Tjonger- en Ahrensburgcultuur pijl en boog. Ook het maken van 
kunst en sieraden speelde een grote rol. Zo zijn tekeningen aangetroffen op platen steen en ivoor en in Frankrijk en Spanje in grotten, 
bijvoorbeeld Altamita en Lascaux. Ook werden beeldjes van vrouwen en dieren gemaakt. Er werd veel aandacht besteed aan het begra-
ven van de doden, met de daarbij behorende grafgiften. Er zijn talrijke begravingen onderzocht, die grote aantallen grafgíften hebben 
opgeleverd in de vorm van kralen, halssnoeren en stenen werktuigen en wapens. Ook de jachttechniek was verbeterd en jachtpartijen 
werden goed georganiseerd, waarbij grote aantallen dieren werden gedood.

Overzicht van kenmerkende, midden-pa-
leolithische artefacten. Van links af en 
van boven af: 1. afslag met kerf (de kerf 
zit rechts, Twijzelerheide); 2. boor, (Har-
kema); 3. spits (speerpunt, Surhuister-
veen); 4. spits (Kootstertille); 5. schrabber 
(de schrabberkap zit links, Twijzel); 6. 
rugmes (Surhuisterveen); 7. mes (Droge-
ham, gevonden door Hein Drost); 8. ste-
ker (beitel, Twijzel)
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Er was dan ook sprake van een zekerder opbrengst van de jacht en minder ongelukken. Het eten van aas speelde zeer waarschijnlijk 
geen rol meer. We kunnen zeggen dat zich met de komst van de Jong-paleolithische mens een culturele explosie heeft voorgedaan. 
Ook denken onderzoekers uit de vondsten af te kunnen leiden dat er sprake was van een aanzienlijke bevolkingstoename en dat de 
Jong-paleolithische bevolking sociaal gezien op een meer complexe manier leefde dan de Neandertaler. Zo was er over een groot ge-
bied sprake van uitwisseling van goederen, bijvoorbeeld van vuursteen, en van personen. Bij het laatste kunnen we denken aan het 
uitwisselen van huwelijkspartners. In de omgeving van Buitenpost zijn artefacten van verschillende Jong-paleolithische culturen ge-
vonden: Hamburg-cultuur, Tjonger-cultuur en Ahrensburg-cultuur. Artefacten van de Hamburgcultuur zijn in Harkema, Houtigeha-
ge, Zandbulten en Zwagerbosch gevonden. Gezien de levenswijze van de jagers van de Hamburgcultuur kunnen we ervan uitgaan ‘dat 
hun voetstappen ook in Buitenpost liggen’. In de buurt van Eastermar zijn op verschillende kampplaatsen grote aantallen artefacten 
van de Tjonger-cultuur gevonden. Een mogelijke kampplaats ligt in de buurt van Surhuisterveen. Ook ten noordwesten van Koot-
stertille is mogelijk een artefact van de Tjongercultuur gevonden. In Tytsjerksteradiel is in de buurt van Eastermar door S. Spykstra 
een kampplaats van de Ahrensburgcultuur ontdekte, terwijl G. Jonker kortgeleden een vindplaats van deze cultuur nabij Heerenveen 
ontdekt. Ook in de verzameling van de amateur-archeoloog P. Horjus komen artefacten uit de buurt van Eastermar voor, die tot de 
Ahrensburgcultuur gerekend kunnen worden. We sluiten niet uit dat er in de toekomst ook kampplaatsen van de Tjonger- en Ahrens-
burgcultuur in de directe omgeving van Buitenpost gevonden zullen worden, gezien de wijze waarop de mensen van deze culturen een 
groot gebied exploiteerden om in het levensonderhoud te voorzien. Omdat in de directe omgeving van Buitenpost alleen artefacten 
van de rendierjagers van de Hamburgcultuur zijn gevonden, geven we hoofdzakelijk een beschrijving van de levenswijze van deze 
Jongpaleolithische cultuur.

Rendierjagers bezig met het slachten van een rendier.

Rendierjager met werpspeer. Let op de speerwerper.
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De jagers van de Hamburgcultuur trokken in groepen rond in een groot gebied, waarin ook kudden rendieren leefden. De jacht vond, 
naar men aanneemt, vaak plaats in de buurt van doorwaadbare plaatsen van rivieren. A. Rust, de opgraver van de eerste kampplaatsen 
van de Hamburg-cultuur, veronderstelt dat dit op de volgende manier plaatsvond. Als een groepje rendieren zich in het midden van 
een rivier bevond, werd dit van beide kanten van de rivier ingesloten en bestookt met harpoen of werpspeer. Men heeft vastgesteld dat 
de werpspeer werd vervaardigd van dennenhout.

Dat de Hamburg-mensen de harpoen gebruikten voor de jacht op rendieren blijkt uit het feit dat men schouderbladen van rendieren 
heeft teruggevonden met inslagsporen van een harpoen. De rendierjagers van de Hamburgcultuur kenden zeer waarschijnlijk nog 
niet het gebruik van pijl en boog. Het rendier leverde de jagers naast vlees ook gewei en been op voor het maken van werktuigen. 
De huiden werden voor kleding en tenten gebruikt en de beenderen voor brandstof, speerpunten en harpoenen. Ook het gewei van 
het rendier werd gebruikt voor het maken van speerpunten, harpoenen en hamers voor het bewerken van vuursteen. Ook werden er 
naalden voor het naaien van tenten en kleding van gemaakt. Als ‘naaigaren’ werden mogelijk pezen en repen leer gebruikt. Hoewel het 
belangrijkste jachtdier het rendier was, samen met het paard, blijkt uit opgravingen dat er ook op andere dieren werd gejaagd, zoals op 
wolf, lemming, haas, vos en poolvos, veelvraat, eend, sneeuwhoen, zwaan, kraanvogel, gans en meeuw. De jacht op deze dieren leverde 
vlees op, maar ook bont om warme kleding van te maken. Men neemt aan dat de rendierjagers zomers in kleine groepen langs de rand 
van het landijs naar het noordwesten trokken. Het landijs reikte toen ongeveer tot Hamburg. De monding van de Elbe lag in deze tijd 
bij de Doggersbank. Er kan dan ook worden aangenomen dat er vele kampplaatsen van rendierjagers in het Noordzeebekken - dus 
onder water - liggen. In de herfst trok men weer in zuid- oostelijke richting naar warmere gebieden in het binnenland, om vervolgens 
in de winter in grotere groepen in meer permanente kampen te leven. De vuurstenen werktuigen van de Hamburgcultuur laten een 
duidelijke geschiktheid zien voor de jacht op het rendier en het verwerken van de jachtbuit.
De jager-verzamelaars van de Tjongercultuur jaagden vooral op standwild, zoals edelhert, eland en everzwijn. Daarnaast werd op 
diverse soorten vogels gejaagd, zoals zwaan, eend, gans en sneeuwhoen. Ook vis stond op het menu. Voor de jacht op vogels was het 
gebruik van pijl en boog noodzakelijk. Voor het vangen van vis werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van harpoenen. De jagers van de 
Ahrensburgcultuur waren, evenals de Hamburgjagers, in de eerste plaats rendierjagers. Daarnaast werd er gejaagd op wisent, eland, 
paard, wild zwijn, wolf, vos, bever, lemming, eend, gans, zwaan en sneeuwhoen. Naast de harpoen en de werpspeer werd door hen ook 
gebruik gemaakt van pijl en boog.

[MISSENDE TEKST]

cultuur zijn genoemd, komen ook grotendeels voor bij de jager-verzamelaars van de Tjonger- en Ahrensburgcultuur. Nieuw is het 
gebruik van pijl en boog en voor de Ahrensburgcultuur het gebruik van kernbijlen. De bijlen werden gebruikt voor het kappen van 
kleine bomen en struiken en voor het bewerken van hout. De bijlen werden vervaardigd uit een knol vuursteen. Door van verschillen-
de kanten afslagen te verwijderen, werd een bijlvormig voorwerp met een scherpe snede verkregen. Het gebruik van dergelijke bijlen 
treedt vanaf het Mesolithicum steeds meer op de voorgrond.

Het Mesolithicum
In de periode van het Mesolithicum ontstonden, zoals reeds eerder aangegeven, opnieuw bossen. Deze omvatten aanvankelijk vooral 
grove den, berk en hazelaar. Later kwamen ook iep, eik, es, beuk en linde. Men denkt dat de Mesolithische mensen onder andere de 
nazaten zijn geweest van de mensen van de Tjonger-cultuur, omdat de werktuigen in het begin van het Mesolithicum veel overeen-
komsten laten zien met de werktuigen van de Tjonger-cultuur. Mesolithische artefacten zijn gevonden direct ten oosten en noordwes-
ten van Buitenpost en in de buurt van Kootstertille, Twijzel, Kortwoude, Harkema, Noardburgum en Veenwouden. De Mesolithische 

Tenten gemaakt van rendierhuiden.
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mens bracht een belangrijke culturele vernieuwing tot stand. Hij ontwikkelde een groot scala aan methoden, technieken en werktuigen 
om in een bosrijke omgeving een breed voedselaanbod te kunnen exploiteren. Tijdens het Mesolithicum werd op verschillende zoog-
dieren en vogels gejaagd. In het begin van de Midden Steentijd werd gejaagd op eland, rendier, wild rund en everzwijn; later ook op 
edelhert, gans, eend, kraanvogel en korhoen. Naast de jacht werd ook de visvangst beoefend en werden schelpdieren, zoals mossels, 
oesters en kokkels, gegeten. Te Pesse (Drenthe) is een boot uit deze periode gevonden.Deze boot was van hout, maar het is ook be-
kend dat er boten bespannen met huiden werden gebruikt. Ook zijn fuiken teruggevonden. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van 
de harpoen om te vissen. Verder leefde men van de opbrengst van het verzamelen van vruchten, bessen, noten, wortels, eieren en ho-
ning. Een interessant gegeven is dat de hond tijdens het Mesolithicum waarschijnlijk reeds als huisdier werd gehouden en bij de jacht 
werd ingezet. Voor het maken van werktuigen werd o.a. gebruik gemaakt van hout, vuursteen, been en gewei. Van de huiden van het 
jachtwild werden kleren en tenten gemaakt. De beenderen en het gewei werden gebruikt voor het maken van onder andere pijlpun-
ten en harpoenen. Typisch voor de Midden-Steentijd is zoals gezegd het gebruik van ongeslepen bijltjes in de vorm van kernbijlen en 
afslagbijlen. Deze werden gebruikt voor het kappen van boompjes en struiken en bij het bewerken van hout. Ook zeer typerend is het 
gebruik van kleine werktuigen en samengestelde werktuigen, gemaakt met behulp van onderdelen van hout, gewei, been en vuursteen. 
Een voorbeeld van zo’n samengesteld werktuig is natuurlijk een pijl, maar vooral de harpoen.

De levenswijze van de Mesolithische mens
De Mesolithische mens leefde in tenten en mogelijk in min of meer permanente kampen met hutten. Men neemt aan dat de Mesolithi-
sche mens in de winter in een meer permanent hoofdkamp leefde. Gedurende het hele jaar trok men in een bepaald gebied van kamp 
naar kamp. Vanuit deze kampen werd gejaagd, gevist en verzameld, al naar gelang wat het seizoen bood. In de herfst werden bijvoor-
beeld bessen, vruchten en noten verzameld voor de winter. Op planmatige wijze werd van plaats naar plaats getrokken om gedurende 
de verschillende seizoenen de opbrengst van de natuur te verzamelen, te vangen en te verwerken. Dit betekent dat men veel kennis van 
de natuur moet hebben gehad in het gebied waarin men leefde en precies moet hebben geweten wanneer op welke plaatsen voedsel in 
overvloed te vinden was.

Men denkt dat de Mesolithische mens had geleerd de opbrengsten zodanig te bewerken, te conserveren en op te slaan, dat ze niet kon-
den bederven. Hierbij kan worden gedacht aan het roken of drogen van vis en vlees. Hieruit kan worden afgeleid dat de Mesolithische 
mens ook over opslagmogelijkheden moet hebben beschikt in de vo rm van korven en manden. Op deze wijze kon de overvloed van 
bepaalde seizoenen worden bewaard voor schaarse tijden. Een interessant gegeven is dat men op de kampplaatsen vaak kookstenen 
vindt. Dit zijn stenen die zo vol barsten zitten dat ze soms verkruimelen als men erop slaat. Deze barsten zijn waarschijnlijk ontstaan 
doordat de stenen, nadat ze verhit waren in een vuur, in een ‘pot’ van leer gevuld met water zijn geworpen om het water aan de kook 
te brengen voor het gaar maken van vlees en ander voedsel. In het Mesolithicum vinden we voor het eerst duidelijke aanwijzingen 
voor het koken van voedsel. Dit maakte het mogelijk van een groter voedselaanbod gebruik te maken. Door het koken kan men meer 
voedsel geschikt maken voor menselijke consumptie.
De levenswijze van de Mesolithische mens was meer gebonden aan een bepaald gebied, dan die van de Jongpaleolithische mens. Gelet 
op de planmatige wijze waarop de Mesolithische zijn gebied exploiteerde moet er sprake zijn geweest van een complexe, sociale orga-
nisatie. Uit de vondsten leidt men af dat de sociale relaties zich over een groot gebied uitstrekten en dat er sprake moet zijn geweest 
van een uitgebreide uitwisseling van ideeën, goederen en personen. Hierdoor, en door de grote kennis die de Mesolithische mens moet 
hebben gehad van planten en dieren, werden de mogelijkheden geschapen voor de overgang naar het bestaan als boer.

Het Neolithicum
In de Nieuwe Steentijd ondergaat de bestaanswijze van de mens een ingrijpende wijziging: van jagen en verzamelen gaat men nu 
steeds meer over op het houden van vee, zoals rund, geit en schaap en het verbouwen van gewassen, zoals gerst en tarwe. Vastgesteld 
is dat deze overgang niet abrupt heeft plaatsgevonden, maar vele jaren heeft geduurd. Deze verandering in bestaanswijze kenmerkt 
zich ook door de opkomst van veel nieuwe technieken, zoals het bakken van potten, het weven, spinnen, slijpen van (vuur)steen en 
bewerken van hout. We spreken in dit verband ook wel over de Neolithische Revolutie, pas in de 18e eeuw gevolgd door de Industriële 
Revolutie en in onze tijd door de ‘Informatie Revolutie’. Het begin van de Neolithische Revolutie ligt voor Eurazië in het gebied van de 
Eufraat en de Tigris. Over land via de Balkan en langs de kust bereikte deze nieuwe vorm van bestaan na enkele duizenden jaren ook 

Een aantal typerende 
artefacten van de Ham-
burg-cultuur. Van links 
af:
1. klingkern
2. kling met kerf
3. klingschrabber
4. steker op kling
5. gebroken spits voor 
een werpspeer
6. kleine krombeksteker
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onze streken. Het houden van vee en het beoefenen van de landbouw had als gevolg dat de mens op min of meer vaste plaatsen ging 
wonen. Ongeveer vanaf 6.400 jaar geleden werd deze nieuwe vorm van bestaan ook in onze streken langzamerhand overgenomen. 
Dit blijkt ook uit vondsten die in de omgeving van Buitenpost zijn gedaan. Ten noordwesten van Kootstertille is een woonplaats van 
het Vroeg-Neolithicum ontdekt. Tot nu toe de eerste aanwijsbare in Noord-Nederland (zie onderste foto pagina 32). In de buurt van 
Kootstertille, Twijzel en direct ten westen en noorden van Buitenpost zijn woonplaatsen van de Trechterbeker- en de Enkelgrafcultuur 
ontdekt. Diverse typen werktuigen en een aantal geslepen bijlen zijn aangetroffen. Vooral aan de hand van de gevonden, geslepen bij-
len kan worden vastgesteld dat beide culturen hier aanwezig zijn geweest. Over de drie bijlen kunnen een aantal aardige bijzonderhe-
den worden verteld. De grote bijl van vuursteen is door Sape Zijlstra uit Twijzel in het voorjaar van 1971 gevonden bij het eierzoeken 
in de Twijzeler Mieden. Dokter Vrieling heeft de bijl voor f 25,- van Zijlstra gekocht en op 29 augustus 1973 aan het Fries Museum 
geschonken. De bijl van zandsteen is door Sjoerd Boersma uit Twijzel aan het Fries Museum geschonken. 

Hij had de bijl van zijn grootmoeder gekregen. Deze heeft de bijl lang in haar bezit gehad. Ze had hem als meisje van haar vader gekre-
gen, toen ze hem ontdekte in de spijkerbak van haar vader. De kleine bijl is reeds in 1925 door Luinstra gevonden. Behalve geslepen bij-
len zijn ook een strijdhamer en een zogenaamde Breitkeil gevonden in de omgeving van Buitenpost. Over de vondstomstandigheden 
van de afgebeelde Breitkeil is een aardige anekdote bekend, zo werd mij door dokter Vrieling uit Twijzel verteld (L.P.). Deze Breitkeil is 

Een aantal kenmerken-
de meslotithische werk-
tuigen. Van links af: 1. 
gebroken pijlpunt, 2. 
pijlpunt, 3. pijlpunt, 4. 
trapezium (voor pijl of 
harpoen), 5. pic, gebruik 
onbekend, 6. kernbijl, 7. 
klingkern, 8. steker. Al 
de afgebeelde werktui-
gen zijn gevonden in de 
omgeving van Surhuis-
terveen.

Geslepen bijlen uit het 
Neolithicum. Van links 
af: 1. geslepen bijl van 
zandsteen (Standvoet-
bekercultuur, Kooten); 
2. geslepen bijltje van 
vuursteen (Enkelgraf-
cultuur, Twijzel); 3. 
geslepen bijl van vuur-
steen (Trechterbekercul-
tuur, Twijzel).

Vroeg-neolithische arte-
facten. Van links af en 
van boven af: 1. schoen-
leestbijltje (deze schoen-
leestbijl is gemaakt van 
kiezelgeode, afkomstig 
uit Bramsche ten noor-
den van Osnabrück); 2. 
3. en 4. schrabbers; 5. 
spits (pijlpunt); 6. mes; 
7. schrabber.
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in 1940 bij het rooien van voederbieten door T.J. Loonstra uit Twijzel gevonden. Toen hij bij het rooien een biet uit de grond trok, bleek 
hij samen met de biet ook een Breitkeil uit de grond te hebben getrokken. De biet was namelijk door het gat van de Breitkeil gegroeid. 
De Breitkeil werd mee naar huis genomen en op de schoorsteenmantel gelegd. Dokter Vrieling zag de Breitkeil bij een visite op de 
schoorsteenmantel liggen. Natuurlijk kwam het gesprek op de bijzondere omstandigheden waaronder deze was gevonden. Uiteindelijk 
is de Breitkeil in het Fries Museum terechtgekomen. De schoonzoon van Loonstra, M. Wymenga, heeft de Breitkeil op 17 maart 1965 
in bruikleen aan het museum gegeven. Ten noordwesten van Kootstertille is tot nu toe één stukje versierd aardewerk aangetroffen dat 
behoort tot de Trechterbekercultuur. Naast de bijlen en het stukje aardewerk zijn er zeer veel andere artefacten aangetroffen die toe te 
schrijven zijn aan de Trechterbeker- of de Enkelgrafcultuur.

Aan de hand van de tot nu toe gevonden vuurstenen artefacten kan echter nog niet met zekerheid worden vastgesteld tot welke van 
deze culturen ze behoren. Het klimaat was in het begin van de Nieuwe Steentijd iets warmer en vochtiger dan nu. De bossen beston-
den uit loofbomen: hazelaar, els, eik en beuk. In deze bossen leefden paard, wild rund, everzwijn, ree en edelhert. Ook kwamen o.a. 
pelikanen, eenden en ganzen voor in de buurt van meertjes en stroompjes. Voor de Neolithische mens werd de jacht echter steeds 
minder belangrijk. Tijdens de Nieuwe Steentijd woonde men samen met zijn vee in boerderijen, dicht in de buurt van de weide- en 
landbouwgronden. Voor het bereiden en bewaren van voedsel werden potten van gebakken klei gebruikt. Deze potten werden uit de 
hand gemaakt en mogelijk gebakken in open vuren. Voor het spinnen werden spinklossen gebruikt en voor het weven weefgetouwen. 
Kleren werden onder andere gemaakt van wollen en linnen stoffen. Deze stoffen weefde men van zelf gesponnen draden.

Om als boer te kunnen leven moest de mens in het Neolithicum onder andere over stevige bijlen en dissels beschikken voor het kappen 
van bomen en het bewerken van hout. Hiervoor werden geslepen bijlen en dissels gebruikt. De grondstof voor het maken van deze 
bijlen werd hoofdzakelijk door middel van handel verkregen, omdat de lokale (vuur)steen hiervoor minder geschikt was. Zo zijn er 
in de omgeving van Buitenpost geslepen bijlen van vuursteen gevonden, gemaakt van vuursteen afkomstig van de oostkust van Slees-
wijk-Holstein. Ook zijn er artefacten van vuursteen afkomstig van Helgoland, uit Loesberg bij Aken en uit Rijckholt bij Maastricht 
gevonden. Daarnaast zijn er ook bijlen aangetroffen, gemaakt van andere steensoorten. Ook deze stenen bijlen moeten veelal worden 
beschouwd als importbijlen. Dit alles maakt duidelijk dat er sprake moet zijn geweest van een uitgebreid net van handelsrelaties. Inte-
ressant is dat er ook boten uit de tijd van het Neolithicum zijn gevonden.

In tegenstelling tot de eerder beschreven culturen zijn van de Neolithische culturen veel begraafplaatsen teruggevonden zoals vlakgra-
ven en hunebedden. De inrichting van de begraafplaatsen en de bouw van de grafmonumenten verwijzen naar een complexe sociale 
structuur. Zo was het oprichten van een hunebed een hele onderneming, waarbij de gehele gemeenschap betrokken was. Dit vergde 

Strijdhamer, Breitkeil 
en ‘knots’. 1. strijdha-
mer (bronstijd, Buiten-
post); 2. ‘knots’ (Neoli-
thicum, Boelenslaan); 
3. Breitkeil van diabaas 
(vroeg-neo-lithisch?, 
Twijzel).

Kenmerkende Neolithithische 
werktuigen. Van links af en 
van boven af: 1. dwarsspits 
(voor een pijl, Buitenpost, 
Egypte); 2. dwarsspits (Dro-
geham); 3. knoopschrabber 
(Drogeham); 4. knoopschrab-
ber (Drogeham); 5. schrab-
ber (Buitenpost, Egypte); 6. 
schrabber (Twijzel); 7. slag-
steen (Drogeham); 8. getand 
werktuig (Buitenpost); 9. ge-
tand mes (Buitenpost0; 10. 
mes (Drogeham).
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een goede organisatie en veel gemeenschapszin. Men denkt dat er sprake is geweest van een duidelijk leiderschap en dat het bouwen 
van een hunebed in relatie gebracht kan worden met de religieuze ideeënwereld van de betrokkenen. De Engelse archeoloog Renfrew 
heeft de gedachte geopperd dat een hunebed een soortgelijke functie heeft gehad als een kerk met het omringende kerkhof in de mid-
deleeuwen. Een hunebed vormde het religieuze centrum en het herkenningspunt van een gemeenschap van boeren. Een interessante 
vraag is in hoeverre de overgang van jagen-verzamelen naar boeren een positieve ontwikkeling is geweest.

Uit onderzoek van skeletresten blijkt dat dit niet in alle opzichten het geval is geweest. Zo blijkt dat de samenstelling van het menu 
tijdens het Neolithicum veel eenzijdiger was dan tijdens de voorafgaande periode. Verder is gebleken dat het boerenbestaan vaak 
onzekerheden bood, doordat oogsten konden mislukken. Ook dit laat zich aan overgebleven skeletresten aflezen. Een ander belang-
rijk punt is geweest dat het land als bezit van een gemeenschap en later van personen werd gezien. Dit heeft geleid tot oorlogen en 

Verschillende typen spit-
sen (pijlpunten). Van 
links af en van boven 
af: 1. Bronstijd spits; 2. 
Klokbeker spits; 3. Klok-
beker spits; 4. 5. en 6. 
transversaal of dwars-
spitsen (waarschijnlijk 
Trechterbekercultuur).

Een aantal typerende 
artefacten van de Tjon-
gercultuur, die zijn ge-
vonden in de omgeving 
van Eastermar. Van 
links af en van boven 
naar beneden: 1. ge-
broken spits; 2. gebro-
ken spits; 3. schrabber; 
4. schrabber; 5. getand 
werktuig (te gebruiken 
voor het rondschaven 
van bijvoorbeeld pijl-
schachten); 6. boor; 7. 
mes; 8. mes.

Een aantal kenmerken-
de meslotithische werk-
tuigen. Van links af: 1. 
gebroken pijlpunt, 2. 
pijlpunt, 3. pijlpunt, 4. 
trapezium (voor pijl of 
harpoen), 5. pic, gebruik 
onbekend, 6. kernbijl, 7. 
klingkern, 8. steker. Al 
de afgebeelde werktui-
gen zijn gevonden in de 
omgeving van Surhuis-
terveen.
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plunderingen, vooral in perioden van slechte oogsten. Ook is duidelijk geworden dat de positie van de vrouw tijdens het Neolithi-
cum ingrijpend veranderde. Het gemiddelde aantal zwangerschappen nam toe en deze volgden elkaar sneller op. Dit leidde tot een 
minder levenswaardige positie van de vrouw. De sterftecijfers van de vrouw waren duidelijk hoger vergeleken met de voorafgaande 
periode. Een ander gevolg van de opkomst van het boerenbestaan is geweest dat de bevolking toenam en dat, mede onder invloed van 
het eenzijdiger worden van het menu, het aantal ziekten toenam. Ook al omdat de arbeid tijdens het Neolithicum een stuk zwaarder 
was geworden. We kunnen hierbij denken aan het malen van graan en het bewerken van de grond. Aangenomen kan worden dat het 
boerenbestaan tijdens het Neolithicum hard was in vergelijking met de voorafgaande periode. Gedurende het Neolithicum en later 
ontstond ook langzamerhand een standenmaatschappij met elites. Dit leidde tot de strijd om macht en bezit en de onderdrukking en 
uitbuiting van degenen die niet tot de elite behoorden.

Hoewel de overgang naar het boerenbestaan negatieve gevolgen heeft gehad, kunnen ook positieve zaken worden genoemd. Er is vast-
gesteld dat de overgang naar het bestaan als boer de basis heeft gelegd voor een verdere ontwikkeling van de menselijke cultuur. De 
vorming van steden en staten, de ontwikkeling van het schrift, de wiskunde en de landmeetkunde, de astronomie, de tijdmeting en de 
tijdrekening zijn ook een gevolg van de Neolithische Revolutie. Zaken die nog steeds de grondslag van onze cultuur vormen.

bronstijd en begin-ijzertijd
Beide perioden kenmerken zich door de introductie van een metaal. Via handel moeten in het begin de voorwerpen van brons en 
ijzer hier naar toe zijn gebracht. Later leerde men ook zelf brons en ijzer te bewerken. Opmerkelijk is evenwel dat naast deze metalen 
ook nog steeds gebruik werd gemaakt van geïmporteerde vuurstenen producten en lokale vuursteen. Kenmerkende wapens voor de 
Bronstijd zijn de zogenaamde strijdhamers en vuurstenen dolken. De dolken zijn vaak gemaakt van vuursteen afkomstig uit Le Grand 
Pressigny (ten oosten van Tours in Frankrijk). Een aantal werktuigen uit de Bronstijd zijn in de omgeving van Twijzel en Kootstertille 
gevonden, zoals een strijdhamer (Twijzel) en een Bronstijdspits. In beide perioden overheersen akkerbouw en veeteelt, vergelijkbaar 
met in het Neolithicum. Wel moet worden vermeld dat vanaf het begin van de IJzertijd de dan tot rijping gekomen kwelders in het 
noordwesten van Friesland voor het eerst worden gekolonialiseerd: de Terpentijd begint. De grafmonumenten van de Bronstijd en de 
IJzertijd zijn de zogenaamde grafheuvels. In de buurt van Surhuisterveen is mogelijk een grafheuvel uit de IJzertijd ontdekt. Gezien 
de zeer vele vondsten uit de omgeving van Buitenpost, die stammen uit de verschillende perioden van het Neolithicum, de Bronstijd 
en mogelijk de IJzertijd kan wellicht worden aangenomen dat vanaf 6.400 jaar geleden Buitenpost en omgeving permanent bewoond 
moet zijn geweest. Ook mogen we aannemen dat de huidige bewoners van dit gebied voor een groot deel de nazaten zijn van de eerste 
boeren in onze omgeving.

Noten
1 Hierbij willen we onze dank uitspreken voor de medewerking van het Fries Museum bij het schrijven van dit hoofdstuk. Drs. E. Kramer, 
archeoloog en hoofd collecties van het museum, heeft de tekst kritisch doorgelezen. I. Drewes, depot beheerder van het museum, heeft ons 
geholpen bij het inventariseren van belangrijke archeologische vondsten uit de omgeving van Buitenpost en bij het fotograferen van deze 
vondsten.
2 Het kaartje op pagina 13 is gemaakt op basis van gegevens zoals verstrekt door M.A. Smakman van de Rijks Geologische Dienst/Haar-
lem, District Noord, Oosterwolde, maart, 1988.
3 Het schema op pagina 17 is opgesteld met behulp van gegevens ontleend aan Gamble (19923, p. 82 tot 89).
4 Het schema op pagina 19 is opgesteld met behulp van gegevens ontleend aan Gamble (19923, p.9s).
5 De foto’s op pagina 16, 25 en 26 zijn gemaakt in het Centre d’initation à la préhistoire Le Thot [Thonac, Dordogne, Frankrijk).
6 De foto op pagina 35 is gemaakt door D.M. Visser, Fries Museum en gepubliceerd in De Vrije Fries (71, 1991, 178), Jaarboek van het 
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy.
7 De op pagina 35 genoemde grafheuvel uit de IJzertijd is in 1989 door de auteurs ontdekt. De ontdekking is in datzelfde jaar gemeld aan 
I.W. Boersma van het Biologisch-Archeologisch Instituut (B.A.I.). Tot nu toe is nog niet vastgesteld of het werkelijk om een grafheuvel gaat, 
omdat er tussen het B.A.I. en het R.O.B. een verschil van mening bestaat over de vraag wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 
onderzoek.

Voor zover bekend is dit 
het oudste stukje aarde-
werk uit Achtkarspelen 
(Trechterbekercultuur, 
Kootstertille).
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Hoofstuk 5. Adellijk wonen in Buitenpost
States en stinsen

door Drewes Veenstra

Wie kort na de Tweede Wereldoorlog uit Buitenpost is vertrokken en in 1995 een bezoek aan het dorp brengt, zal verbaasd 
zijn over de groei van Buitenpost, zowel in oostelijke als later in westelijke en zuidelijke richting. De conclusie ligt voor de 
hand: Buitenpost is in trek als woondorp. De gunstige ligging halverwege twee hoofdsteden is niet alleen nu een belangrijke 
vestigingsfactor. Ook in de 18e eeuw - en zelfs daarvoor- was Buitenpost de woonplaats van verschillende adellijke families. 
Daarbij ging het vooral om de grietman, maar ook om rechters en hoge officieren, die overigens niet alleen in Buitenpost 
woonden. In dit opzicht was in Augustinusga sprake van een soortgelijke situatie. 

Deze families bewoonden fraaie huizen, die meestal aangeduid worden als states. Helaas zijn de meeste van deze states al vele jaren 
verdwenen. Toch wordt men in Buitenpost veelvuldig aan het bestaan van deze adellijke geslachten herinnerd. De namen daarvan 
leven voort in een reeks straatnamen, maar ook anderszins komt men in het dorp deze namen nog tegen. Bovendien zijn op de 
grafzerken en de rouwborden in de Nederlands Hervormde Kerk de namen te lezen van de geslachten Boelens, De Schepper, Hae-
rsma de With, enz. Daarnaast is er alle reden ook aandacht te schenken aan een wel bewaard gebleven voorbeeld van een fraai he-
renhuizinge, volgens Van Dale een aanzienlijke voorname woning. Dat was het Jeltingahuis zeker en gelukkig is dit fraaie complex 
voor Buitenpost bewaard gebleven. Ondanks de forse groei en de talrijke veranderingen is de structuur van de dorpskern vrijwel 
gelijk gebleven. De spoorlijn is er bijgekomen, maar het kruispunt van wegen -in de volksmond bekend als de Bakkershoeke- is 
nauwelijks veranderd. Zelfs vijftig jaar geleden stond het grootste deel van de bebouwing langs deze wegen. Zo was de Kuipersweg, 
de weg naar het zuiden van de gemeente, nog grotendeels onbebouwd. Daarom stonden verschillende van de vroegere states uit 
de 18e eeuw in de omgeving van de kruising van de wegen Groningen-Leeuwarden en Kollum - Augustinusga, terwijl de overige 
een plek vonden aan de rand van het dorp, maar wel aan de oude straatweg, die nog steeds als een belangrijke verkeersader door 
Buitenpost loopt.

Mejontsmastate
Wie vanuit de richting Groningen Buitenpost aan de oostkant binnen rijdt, passeert aan de rechterkant kort na de manege 
een boerderij, bewoond door de familie Botma. Uiterlijk herinnert niets aan de vroegere aanwezigheid van de Mejonts-
mastate op deze plek. Toch is nog een verwijzing naar het verleden te vinden: een steen met de naam ‘Mejontsmastate’ in 
de voorgevel. De grietman Petrus van Mejontsma bewoonde omstreeks 1675 deze state. Naar hem is de Mejontsmastraat 
genoemd, die uitkomt op de Kuipersweg. In de muur van het trappenhuis van het complex woningen aan de Prof. Wassen-
berghstraat is een gevelsteen aangebracht, voorstellende het wapen van de Mejontsma’s.

Op deze door het gemeentebestuur in omloop gebrachte kaart van Buitenpost omstreeks 1720 
staan de vroegere states afgebeeld met de plaatsen waar zij hebben gestaan.
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Herbrandastate
Nog voor het kruispunt stond eveneens aan de rechterkant Herbrandastate. Hier is de relatie met het verleden nadrukkelij-
ker, want op het weiland waar vijftig jaar geleden nog een fraai ooievaarsnest stond, staat sinds 1956 het bejaardencentrum 
Herbranda van de Wiersma-Reitsma Stichting, omringd door 24 bejaardenwoningen. Met ingang van 1 januari 1987 werd 
het te kleine bejaardencentrum gesloten. Gelukkig kreeg het centrale gebouw in 1988 weer een functie ten behoeve van ou-
deren. Als Nieuw-Herbranda werd gestart met een project voor dagopvang voor ouderen. In het gebouw is ook de Stichting 
Welzijn Ouderen Achtkarspelen gevestigd. In de omgeving van de vroegere Herbrandastate voltrekken zich trouwens vooral 
de laatste jaren in een snel tempo nogal wat belangrijke (woon)ontwikkelingen. De nabijgelegen Herbrandastraat onder-
ging een belangrijke renovatie. De oude sociale woningbouw werd afgebroken en deels vervangen door nieuwe woningen, 
waardoor de Herbrandastraat -mede vanwege de nabijheid van het NS-station- een aantrekkelijke woonomgeving werd. Ter 
afsluiting werd op de hoek van de Herbrandastraat en de Voorstraat een appartementencomplex voor ouderen gebouwd.

In 1994 werd gestart met de bouw van een complex met luxe appartementen op het nog beschikbare terrein ten oosten van 
het Herbrandacomplex. Geheel in de lijn van de trend in de naamgeving voor dit soort complexen werd voor dit complex 
gekozen voor de naam ‘Herbrandastate’. Aan de noordkant staat inmiddels het nieuwe gemeentekantoor, zodat dit deel van 
het oude Buitenpost voor een belangrijk deel een nieuw ‘gezicht’ heeft gekregen. Ondanks alle vernieuwingen ademt de om-
geving hier toch nog een beetje de historie van vroeger, met als belangrijkste element de singel tussen de Voorstraat en de 
Herbrandastraat. In de historie van Buitenpost hebben de Herbranda’s lange tijd een belangrijke rol gespeeld. Al in 1506 was 
er sprake van Bote Herbranda, die de functie van grietman bekleedde. Verder werd Herbrandastate bewoond door de griet-
mannen Haye (ongeveer 1581) en Feyco (ongeveer 1593). Deze Feyco van Herbranda is vooral bekend geworden vanwege 
het feit dat hij de kerk van Buitenpost in 1611 weer liet opbouwen, die in 1594 was afgebrand, omdat ingelegerde soldaten 
slordig met vuur hadden omgesprongen. In de 17e en 18e eeuw hebben ook andere geslachten Herbrandastate bewoond. In 
1780 werd het op afbraak verkocht en ook daadwerkelijk afgebroken. De laatste bewoner was de raadsheer Knock.

Scheltingastate
De bebouwing van de zogenaamde Bakkershoeke heeft door de eeuwen heen een bijzonder karakter gehad. Dat is niet 
verwonderlijk, want het was en is nog steeds een zeer markant punt in het dorp. Opmerkelijk is dat de bebouwing op dit 
door het immer groeiende verkeer steeds lastiger wordende kruispunt ondanks de dreiging van afbraak nog redelijk intact 

‘Nieuw-Herbranda’, het 
voormalige bejaarden-
centrum, dat nu gebruikt 
wordt voor dagopvang 
van ouderen, houdt de 
herinnering levend aan de 
vroegere Herbrandastate 
die op deze plek stond.

Dit fragment van de kaart van Eekhoff uit 1850 vormt voldoende bewijs, 
dat Boelensstate en Haersmastate niet op dezelfde plek hebben gestaan. Zij 
worden op deze kaart afzonderlijk aangegeven.
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is gebleven. Alleen de laatste tijd treden vormen van modernisering op die veel oudere Buitenposters waarschijnlijk be-
treuren, maar die vaak onvermijdelijk zijn bij functieverandering. Zo staat op de westelijke hoek van de Voorstraat en de 
Kuipersweg thans een vrij modern gebouw, dat blijkens de letters op de voorgevel in gebruik is als kantoor van een notaris. 
Voor veel Buitenposters is dit de plek waar de Bondsspaarbank stond, maar daarvoor stond hier het huis van de bekendste 
familie van Buitenpost in de 19e eeuw, de familie Kuipers. Een ‘toepasselijke’ plek, want vroeger stond in deze omgeving 
de Scheltingastate, omringd door een gracht. Lieuwe van Scheltinga was van 1653-1670 grietman van Achtkarspelen. Over 
Scheltingastate en de Scheltinga’s is verder weinig bekend. Wel is bekend, dat een telg uit dit geslacht, te weten Leonardus 
Epeus van Scheltinga, in 1787 eigenaar werd van de buitenplaats ‘Oosterburen’ in Augustinusga, waar hij zich in 1795 met 
zijn gezin vestigde. De naam van het geslacht Scheltinga leeft voort in de straatnaam Scheltingastraat, tussen de Molenstraat 
en de Mejontsmastraat, parallel lopend aan de Kuipersweg.

Jeltingastate
Aan de andere kant van de weg heeft de Jeltingastate gestaan. Deze state stond aan de weg naar Kollum, de Jeltingalaan, 
ongeveer op de plek, waar aan de huidige Schoolstraat de voormalige openbare lagere school stond; deze is thans in gebruik 
als peuterspeelzaal. Uit een verslag, dat is gemaakt van graafwerk dat gemeente-arbeiders indertijd hebben verricht voor de 
bouw van enkele woningen aan de Schoolstraat blijkt, dat de grachten rond de state omstreeks 1200 zijn gegraven. Naast 
allerlei zeer oude scherven van aardewerk werden ook de fundamenten van een poortje ontdekt. De state had zijn voor-
naamste uitgang naar de Jeltingalaan, zo ongeveer het huidige Jeltingapad, het verbindingspad tussen de Schoolstraat en de 
Stationsstraat. Bij de state hoorde een boerderij, die waarschijnlijk heeft gestaan op een voor Buitenpost eveneens zeer histo-
rische plek, namelijk waar het voormalige hotel ‘De Roskam’ staat. Thans is hier een Chinees restaurant gevestigd, weliswaar 
passend in de hedendaagse eetcultuur, maar door al dit soort veranderingen verliest de Bakkershoeke toch iets van zijn 
oorspronkelijke sfeer. Jeltingastate is omstreeks 1770 afgebroken, nadat het de voorgaande veertig jaar was bewoond door 
de familie Bouricius. Daarvoor hebben leden uit de geslachten Mejontsma en Scheltinga de state in eigendom gehad. Maar 
een paar eeuwen lang moet de state bewoond zijn geweest door de familie Jeltinga. In sommige bronnen wordt ook de naam 
Jelcama of Jeltcama genoemd. Het oudste bekende familielid was Worp Jeltinga; van hem is een grafsteen bekend uit het jaar 
1427. Een voorname telg uit dit geslacht was Jonker Fecco Jeltinga; hij was in het begin van de 17e eeuw eigenaar van de sta-
te. Deze Fecco vervulde een hoge functie bij de Admiraliteit te Dokkum, zoals is vermeld op zijn grafsteen in de Nederlands 
Hervormde Kerk. Friesland had toen, als één van de soevereine gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den, nog een eigen ‘marine’. Het Admiraliteitshuis in Dokkum herinnert daaraan. Wie voor het lezen van dit hoofdstuk in 
de veronderstelling leefde, dat het huidige Jeltingahuis een ‘opvolger’ van de vroegere Jeltingastate is, weet inmiddels beter. 
Toch is er reden om in dit hoofdstuk ook aandacht te schenken aan het Jeltingahuis. Daarover zo meteen meer.

Groot Schepper / Boelensstate / Haersmastate
Maar eerst moet nog iets gezegd worden over Groot Schepper, Boelensstate of Haersmastate, al naar gelang welk geslacht de 
state bewoonde, al was het alleen al omdat men in Buitenpost meerdere malen aan het geslacht Haersma wordt herinnerd. 
In de eerste plaats is er de Haersma de Withstraat in het centrum van het dorp, lopende van de Beatrixstraat naar de Par-
klaan/Eringalaan. Overigens is er ook in Surhuizum een van Haersmastrjitte. Ook het verzorgingshuis Haersmahiem aan de 
Eringalaan herinnert aan Haersmastate. Maar de meest voor de hand liggende naamgeving was die voor de naam van het 
plaatselijke park direct ten westen van de dorpskom van Buitenpost: Haersma de Withpark. De laatste nakomelinge uit het 
geslacht, Freule Jacoba Caecilia Conradina de Blocq van Haersma de With, schonk de grond waarop de state was gebouwd, 
in 1938 aan de gemeente. Daarbij werd wel bedongen dat de gemeente het geschonkene moest bestemmen “voor de aanleg 
van een park of plantsoen met wandelpaden, met sportterrein en/of speelterrein voor de jeugd, een en ander ter verfraaiing 
en ten nutte van het dorp Buitenpost”. Aldus geschiedde en zo kreeg Buitenpost zijn park. De naam Groot Schepper is afge-
leid van de familie de Schepper. Isaac de Schepper, overleden in 1688, was van 1677 tot 1688 grietman van Achtkarspelen. 
Aan deze familie herinnert de De Schepperstraat, lopende vanaf de Voorstraat tot de Mejontsmastraat. Het geslacht Boelens 

De koepel die vroeger op 
een heuvel in de weelderi-
ge tuin van Haersmastate 
stond.
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heeft in de 17e eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur van de grietenij Achtkarspelen. Tjerk, Pieter, Lieuwe 
en Tarquinius Boelens zijn in de periode van 1618 tot 1673 grietman van Achtkarspelen geweest. De naam Boelens leeft in 
Buitenpost voort via het Boelenspad, een verbinding tussen de De Schepperstraat/Scheltingastraat en de Kuipersweg. Ook 
de naam van het dorp Boelenslaan is afgeleid van de familie Boelens, die in die tijd financiële belangen in de verveningen in 
het zuidelijk deel van Achtkarspelen had.

Herhaalt de historie zich!
Zo nu en dan voorspellen deskundigen de ondergang van de Friese taal. Wie denkt dat dit 
‘inzicht’ iets van de laatste tijd is, vergist zich danig. Grietman Isaac de Schepper gaf in de 17e 
eeuw al uiting aan zijn vrees dat de Friese taal ten ondergang gedoemd scheen. Hij noemde 
het Fries ‘een balling op het platteland, maar geweigerd door het Landschapshuis en het Hof.’ 
Aangezien hij ook dichter was, deed hij dit in dichtvorm:

‘Sedert hield men tijd en wijlen
Voor onnuttelijk besteed,
Die m’ aan ‘zuiveren en vijlen
Van de Friese taal versleet.

Hierdoor lag ze onbeholpen
En verroest tot in de grond,
Niemand, die haar lettergrepen,
Die haar spelling recht verstond.’

Toen al signaleerde een bestuurder(!) de onwil bij de ‘overheid’ om de Friese taal te gebruiken. 
Dat is al enige jaren weliswaar niet meer het ‘heetste hangijzer’ op taalgebied in Friesland, 
maar totaal achterhaald is de uitspraak van Isaac de Schepper nog niet!

De in het onderdeel ‘Mejontsmastate’ genoemde Petrus van Mejontsma was gehuwd met een dochter van Aulus van Hae-
rsma, van Oudega (Smallingerland). Dit huwelijk bleef kinderloos en daardoor kwam de state in handen van de Van Hae-
rsma-familie, die daarmee ook het grietmansambt erfde. Zo werd Eelco van Haersma grietman van Achtkarspelen (1688-
1712). Eelco was een neef van Isaac de Schepper en Hilch van Haersma, die weer gehuwd was met Romkje van Scheltinga. 
Twee van zijn zoons, Arent van Haersma (1712-1740) en Aulus van Haersma (1740-1763) volgden hem op. Daniël de Block 
van Haersma wordt in 1764 als het vierde lid van dit geslacht grietman en bewoner van Haersmastate. Hij vervult dit ambt 
tot 1795, maar dan wordt hij afgezet door de patriotten. Zijn zoon Sybrand van Haersma is de laatste mannelijke afstamme-
ling uit dit geslacht; hij wordt na de Franse tijd grietman (1816-1839).

Een bijzondere protestactie
Bij de begrafenis van de laatste Haersma de With in 1910 gold voor de dragers van de kist 
het normale tarief van f. 0,25. Voor een vermogend man als Haersma de With was dit naar 
de mening van de dragers veel te weinig. Toen de deftige rouwstoet richting Hervormde Kerk 
liep, werd de baar in de Kerkstraat pardoes op straat gezet met de mededeling ‘Het kwartje is 

Het verzorgingshuis ‘Haersmahiem’ ontleent zijn naam aan het geslacht dat en-
kele eeuwen de Haersmastate heeft bewoond.



26

Buitenpost, halfweg tussen it peerd fan ome Loeks en ús Mem

op’. Grote consternatie natuurlijk. Pas nadat de familie van de overledene had toegezegd meer 
geld te zullen betalen, waren de dragers bereid hun weg met de baar te vervolgen.

Toch blijft de naam Haersma bestaan, want Sybrands zuster Catharina was gehuwd met Jan Minnema de With. Een zoon uit 
dit huwelijk was Daniël de Blocq van Haersma de With (1797-1857), eerst grietman van Oostdongeradeel en na de dood van 
zijn oom Sybrand grietman van Achtkarspelen (1839-1857). In 1851 veranderde zijn functie als gevolg van de inwerkingtre-
ding van de nieuwe Gemeentewet van grietman in burgemeester. In 1841 werd hij door Koning Willem II in de adelstand 
verheven, waardoor hij jonkheer werd. In 1911 werd Haersmastate ‘op afbraak’ verkocht en afgebroken. Toch herinneren 
bepaalde elementen in het huidige Haersma de Withpark nog aan de oorspronkelijke situatie. Een weelderige tuin met vij-
ver en twee heuvels vormden toen met de state een prachtig geheel. In de noordwesthoek stond op de ene heuvel een fraaie 
theekoepel. Helaas moest ook deze het bij de afbraak van Haersmastate ontgelden.

Ook de boerderij -met daarvoor een ooievaarsnest- van de familie Brandenburg aan de andere kant van de weg draagt de 
naam Haersmastate, want deze boerderij met landerijen behoorde vroeger bij Haersmastate. De naam is te vinden op de 
zuilen aan het begin van de oprijlaan naar de boerderij. Buiten de provincie wonen nog steeds nakomelingen van het ge-
slacht De Blocq van Haersma de With. Tot nu toe werd er in alle boeken vanuit gegaan, dat GrootSchepper, Boelensstate 
en Haersmastate op dezelfde plek hebben gestaan: het huidige Haersma de Withpark. In het begin van dit onderdeel werd 
deze lezing ook nog vermeld. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeente al tientallen jaren een kaart in - weliswaar beperkte- 
omloop bracht van Buitenpost omstreeks 1720. Op deze kaart is aangegeven waar de diverse states stonden. De kaart werd 
verder voorzien van tekeningen van vijf states en de wapenschilden van zes grietmansfamilies. Op deze kaart is niet alleen 
de Haersmastate aangegeven, hoewel wordt vermeld dat deze van latere datum is, maar ook een Boelensstate! Bij navraag op 
het gemeentekantoor werd er uiteindelijk een kadasterkaart uit 1844 opgediept, waarop zowel de Boelensstate als de Hae-
rsmastate staan aangegeven. Ook op de kaart van Achtkarspelen in de bekende Eekhof-atlas zijn beide states aangegeven. 
Helaas ontbrak bij de voorbereiding van dit hoofdstuk de tijd om verdere naspeuringen naar de Boelensstate te doen, maar 
op grond van de eerste verkenning van deze tegenstrijdigheid kan worden geconcludeerd dat naar alle waarschijnlijk in Bui-
tenpost geen vijf maar zes states hebben gestaan. Boelensstate stond hoogstwaarschijnlijk op de hoek van de Irenestraat en 
de Voorstraat, waar nu het pand van Kapenga Meubelen is gevestigd.

Jeltingahuis
In de inleiding is gezegd dat er aanleiding bestaat ook nadere aandacht te schenken aan het Jeltingahuis. Weliswaar komt het 
Jeltingahuis ook ter sprake in het hoofdstuk ‘Hoofdplaats van Achtkarspelen’, maar daar gaat het om de openbare functie die 
het in 1961 kreeg. De gemeente had het in 1959 overgenomen van oud-burgemeester Pier Eringa. Maar het Jeltingahuis is 
vooral bekend geworden als het huis van de familie Kuipers. In tegenstelling tot de bewoners van Haersmastate was dit geen 
adellijke familie. Maar de familie Kuipers behoorde wel tot de meer welgestelden van het dorp en daardoor was de familie 
ook invloedrijker dan de bewoners van Haersmastate. Jacob Kuipers (1841-1906) was een hereboer, die vanwege zijn grote 

De bepaling uit de koopacte van 9 april 1914 die bewijst, dat er wel degelijk een 
uiterste datum werd vastgelegd voor de afbraak van het Jeltingahuis, die - ge-
lukkig - nooit is doorgegaan.
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grondbezit groot aanzien genoot. Samen met zijn vrouw Antje Siccama woonde hij eerst op de Bakkershoeke, maar als ren-
tenier liet hij in 1877 het Jeltingahuis bouwen.

Van het omvangrijke complex met koetshuizen en stallen resteert nu alleen nog de woning, zij het dat die na de overname 
door de gemeente bij de verbouwing is voorzien van een conciërgewoning. De koetshuizen en de stallen van het Jeltingahuis 
hebben in de jaren 1914-18 dienst gedaan als opvangcentrum voor Belgische vluchtelingen. Een meer directe reden om in 
dit hoofdstuk ook aandacht te schenken aan het Jeltingahuis, is dat er al zo’n tachtig jaar een verhaal over de afbraak van 
het Jeltingahuis de ronde doet, dat niet klopt. Na de dood van mevrouw Kuipers werd het Jeltingahuis in 1914 ‘op afbraak’ 
verkocht aan de bekende Buitenposter P.S. Bakker. Het huwelijk was kinderloos gebleven. Na het overlijden van de laatste 
generatie van een aanzienlijke familie werd wel vaker besloten de familiewoning ‘op afbraak’ te verkopen. Mogelijk heeft 
ook een rol gespeeld, dat de weduwe van Jacob Kuipers het na het overlijden van haar man minder goed kon vinden met de 
overige notabelen van het dorp. In ieder geval bepaalde zij in haar testament dat het Jeltingahuis moest worden gesloopt.

Maar volgens het verhaal ondernam de koper geen enkele activiteit om het Jeltingahuis af te breken. Daarop aangesproken 
door zijn dorpsgenoten moet P.S. Bakker hebben geantwoord: ‘Het wordt niet afgebroken. Ik heb het slot nu wel op afbraak 
gekocht, maar de notaris had vergeten een uiterste datum voor die afbraak in de akte op te nemen.’ Daarom werd het Jel-
tingahuis niet gesloopt en kon uiteindelijk de gemeente eigenaar worden. Een prima ‘regeling’, want het Jeltingahuis is niet 
alleen een fraai bezit voor het dorp, maar het Jeltingahuis is ook een onmisbare locatie voor de huwelijksvoltrekkingen. 
Maar helaas klopt het verhaal niet! Weliswaar stond in het testament van Antje Kuipers-Siccama dat het Jeltingahuis moest 
worden gesloopt en is in de koopakte van 9 april 1914 wel degelijk een uiterste datum genoemd waarop de afbraakmateri-
alen moesten zijn afgevoerd, namelijk 15 september 1914, maar  na een familieberaad werd besloten hieraan geen gevolg 
te geven! Eigenlijk is het onfatsoenlijk dit prachtige verhaal na tachtig jaar naar het rijk der fabelen te verwijzen, maar de 
historie moet tenslotte zijn juiste beloop hebben. Overigens was er vóór de heer P.S. Bakker al een serieuze gegadigde voor 
het Jeltingahuis, namelijk de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Buitenpost. De bestaande school aan de Voorstraat 
was te klein en daarom werd besloten over te gaan tot de bouw van een nieuwe school met zes lokalen en een schoolhuis. 
Daartoe had men het oog laten vallen op het Jeltingahuis. Voor de aankoop van het ‘slot’ en het aangrenzende bouwterrein 
van mevrouw Kuipers-Siccama en de bouwkosten kreeg het bestuur machtiging tot een bedrag van f. 16.000,-. De architect 
kwam evenwel op een bedrag van f 19.700,- en dus ging de aankoop van het Jeltingahuis niet door! P.S. Bakker nam daarna 
het Jeltingahuis over.

Het Jeltingahuis van hereboer Jacob Kuipers, dat nu nog goede diensten bewijst, on-
der andere voor raadsvergaderingen en het voltrekken van huwelijken.
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Hoofdstuk 6. Kerk en kerkhof van Lutjepost
door Simon de Haan

In het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa van 1844 staat over Lutjepost: “Volgens overlevering zou hier vroe-
ger eene kerk hebben gestaan, ofschoon het uit geene gedrukte oorkonde blijkt. Het gehucht of dorp zelf is op eene hoogte 
gelegen. Er is een stuk land het hoogste van het omliggende, hetwelk) met steenen en eene grove puin opgevuld is. Daaruit 
mag men met grond afleiden dat hier vroeger een belangrijk gebouw heeft gestaan, of zulks echter eene kerk is geweest of 
een particulier gebouw durven wij niet te beslissen. Kort na de Hervorming stond er althans geene Kerk meer en zoo zij 
heeft bestaan werd zij overtollig”.

De enige schriftelijke bronnen waaruit Van der Aa in zijn tijd kon putten waren de ‘Tegenwoordige Staat van Friesland’ van 
1786 en de ‘Beschrijvinge van de Heerlijckheydt van Friesland tusschen ‘t Flie en de Lauwers’ van 1664 van Schotanus. In 
geen van beide staat iets over een kerk van Lutjepost. De ‘Tegenwoordige Staat”’geeft wel een verklaring van de naam. De 
Friezen zouden in hun oorlogen met de Groningers in Buitenpost hun buitenste post of wacht hebben gehad en in Lutjepost 
zou nog een kleine wachtpost geweest zijn. Schotanus schrijft de naam niet te kunnen verklaren.

Tegenwoordig neemt men aan dat de naam komt van een post, een plank of een voetbrugje, over een water. Vaak wordt 
gedacht dat dat water de Oude Riet was, maar die was hier enkele honderden meters breed en circa vier meter diep. Na de 
inbraak van de zee is hier door het dichtslibben van de geul een zogenaamde natuurdijk ontstaan, doordat de in de geul af-
gezette klei minder sterk inklonk dan het omliggende land met een venige ondergrond. Aan de zuidzijde van deze dijk is een 
sloot ontstaan, of gegraven, voor de afwatering van het zuidelijk, en bij Lutjepost voor een deel westelijk, van de dijk gelegen 
land. Deze sloot is bekend onder de namen Oud Diep (bij Kootstertille) en Dijksloot of Dijkgruppel (in de IJzermieden). De 
post zou over deze sloot gelegen kunnen hebben in een voetpad van Augustinusga naar het Noorden. Volgens oude kohie-
ren lagen eertijds over deze sloot op verschillende plaatsen ‘barten’ of ‘zetten’, om het land via de dijk te kunnen bereiken. 
De kerk van Lutjepost wordt voor zover bekend voor het eerst genoemd in het Kirchenverzeichnis für den Münsterischen 
Archidiakonat Friesland um 1500, in bewerkte vorm gepubliceerd door Gerhard Theuerkauf in Dona Westfalica in 1963. Bij 
Post alias Lutjepost staat hier “incorporata (geïncorporeerd) in Uthpost”.

Lutjepost
Dat de kerk van Lutjepost toen verenigd was met die van Buitenpost kan men ook afleiden uit het “Register van den Ae-
nbreng van 1511”, in 1879 met een toelichting uitgegeven door het “Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde”. Daarin wordt Lutjepost niet apart genoemd. Ook in de “Beneficiaalboeken van Friesland” van 1543, in 1850 
uitgegeven op last van het Provinciaal Bestuur, is dat het geval, maar daarin wordt het bezit van de pastorie van Lutjepost wel 
genoemd, en wel onder de “Aenbrengh van de grootheydt van de Prebende Buytenpost” door “Heer Lyeuwe, nu ter tyt Pre-
bendarius in Buytenpost”. Enigszins verbaasd is men dan dat in het “Register van de Geestelijke Opkomsten van Oostergo” 
van 1581, in 1888 door het “Friesch Genootschap” uitgegeven, de kerk van Lutjepost wel genoemd wordt. Er is dan ook een 
“gewesene pastoir”, Joannes Meppel, die zelf nog een deel van het land gebruikt. Onder de opgave van het pastoriebezit staat 
dan nog apart een opgave van de “huissteden” door Joannes Meppel en de kerkvoogd Hercke Meynertz. Achter de naam 
van eerstgenoemde staat dan “ertits pastoir, nu deener sworts (dienaar des woords)”. Joannes Meppel vertrok kort daarna als 
predikant naar Wonseradeel en was later predikant in Bolsward.

Op de plaats van het vroegere kerkje van Lutkepost heeft deze boerderij gestaan.
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Bij de grotere dorpskerken was het bezit in de Roomse tijd verdeeld over patroon (voor onderhoud van kerk en eredienst), 
pastorie, vicarie en prebende. Vaak was er ook nog één of ander leen, zoals het zogenaamde Sacramentsleen. Bij een klei-
ne kerk als die van Lutjepost was er alleen het bezit van de pastoor en de patroon. In het register van 1581 staat: “Patroon 
hefft gans nichts beholden, dan is omtrent vor 10 jar wenich landt verkofft by consent vant hoff to optimmeringe van een 
houten klockhuis”. In die tijd mocht kerkelijk bezit alleen verkocht worden met toestemming van het Hof van Friesland. De 
noodzakelijkheid van verkoop moest duidelijk worden aangegeven. In de verkoopacte van het patroonsland van Lutjepost, 
gedateerd 23 september 1572, wordt als reden opgegeven “dat die patroen ofte die kercke van denselven dorpe, hebbende 
zeer cleyne opcomsten ende renten door ‘t bouwen van ‘t nyeuwe clockhuys zeer noetdruftelicken aldaer onlancx gemaect, 
in zeeckere schulden waere gevallen en de doer noetelicke reparatie nu metterdaet aldaer aan de kercke te doene, die zeer 
ruinoes ende bouvellich waer, in noch meerder schulden zoude moeten geraecken; ende soe die gemeente aldaer zeer cleyn 
waere, alleenlicken van zes schotschietende huysen, d’welcke van cleyn macht waren ende doer den lesten watervloet zeer 
beschadicht ende verarmt”.

Impressie
Waarschijnlijk is het kerkje toen nog weer wat opgeknapt. Op de kaart van Schotanus, waarvoor de opnamen in Achtkarspe-
len in de periode 1688-1694 verricht zijn, is in Lutjepost nog een kerkje aangegeven. Wanneer het is afgebroken is niet be-
kend, ook niet wanneer het kerkhof zijn functie verloren heeft. Op de kaart van Eekhoff van 1844 staat het nog als ‘Kerkhof ’ 
aangegeven, niet als ‘oud Kerkhof ’, zoals dat van Kortwoude. Een kerkhof was oudtijds een gewijde plaats, omgeven door 
een omheining, meestal een stenen muur. De doden hadden er rust, geen vee mocht er grazen, de bloedwreker mocht er niet 
komen, het was een ‘vrijthof ’, een ‘Friedhof ’. De rust van de doden, die op het kerkhof van Lutjepost een laatste rustplaats 
vonden, werd op een gegeven moment echter wreed verstoord. De omheining rond het kerkhof van Lutjepost werd verwij-
derd. Door wie of op last van wie? Het is niet bekend. Het is jammer dat het is gebeurd. Het had vreemde gevolgen, zoals uit 
de volgende impressie van de auteur van dit hoofdstuk in 1985 geplaatst in De Feanster, blijkt: “Mimerje by it âld-tsjerkhôf 
fan Lytse Post” (mijmeren bij het oud-kerkhof van Lutjepost) luidde de titel van de impressie, waarvan hier de Nederlandse 
vertaling volgt:

“In de hoek tussen de Kuipersweg en de Rohelsterweg ligt het oud-kerkhof van Lutjepost. Voor-
aan de weg staat een boerderij. Het land er achter staat vol met tweede- en derdehands boeren 
gereedschap en bouwmateriaal. Dan denk je bij jezelf (ik ben Gereformeerd), als de doden nu 
zouden opstaan zou het niet mee vallen om hier vandaan te komen. Zo mag je natuurlijk niet 
denken. Zoiets gaat het menselijk verstand te boven. Maar je hebt het al gedacht voordat je 
er erg in hebt. Maar er is meer met het kerkhof van Lutjepost dat mij benauwd. Enkele jaren 
geleden fietste ik hier op een avond langs. De boer was bezig geweest met het inkuilen van gras 
en had de grashopen afgedekt met aarde. Ik kon de verleiding niet weerstaan om één en ander 
van dichtbij te bekijken. De ingekuilde grashopen lagen bezaaid met... mensenbeenderen! Dat 
kwam ook doordat de gemeente dit terrein destijds heeft laten afgraven voor de verbetering 
van de weg naar Rohel. Dat had niet moeten gebeuren. Nu liggen de lijken vrij dicht onder het 
maaiveld. De jonge boer kwam naar mij toe. Hij kende mij wel. “Zoekt u om een kop?”, vroeg 
hij. “Wat voor kop”, zei ik. “Een doodskop”, zei hij, “Hier vlakbij de sloot zit wat veen in de 
grond. Daar zijn de lijken nog erg gaaf. Ik heb enkele van de meest gave koppen in de brand-
netels gegooid. Er zijn altijd wel mensen die daar belang bij hebben”. Wij in de brandnetels 
zoeken, maar geen ‘kop’. “Dan heeft meester (hij noemde de naam) ze meegenomen”, zei de 
boer, “die struint hier altijd rond”. 

Wij liepen nog even bij de sleuf langs die met de dragline om de grasbulten heen was gegraven. De lijken, doormidden 
gegraven, lagen mannetje aan mannetje. Er zullen ook wel vrouwen bij geweest zijn. “Requiescat in pace”, (hij of zij ruste 
in vrede) heeft de priester gezegd terwijl hij het wijwater over het graf sprenkelde. Het kerkhof dateert uit de tijd van voor 
de Reformatie. De Staten van Friesland hebben in 1580 na het verraad van Rennenberg alle kerkelijke bezittingen in beslag 
genomen en later aan particulieren verkocht. Dat had met dit kerkhof nooit moeten gebeuren”. De Haan vindt dat de Stich-
ting Oud-Achtkarspelen het initiatief moet nemen voor de restauratie van het oud-kerkhof van Lutjepost. “Wat er moet 
gebeuren lijkt mij duidelijk”, aldus De Haan. “De fundamenten van het oude kerkje moeten worden opgegraven, althans in 
het terrein worden aangegeven, de plaats van de graven moet grasveld worden en de rest moet met bomen worden beplant. 
Buitenpost zou er een stuk aantrekkelijker van worden als er aan de zuidelijke toegangsweg een bos komt met een cultuur-
historisch monument”, aldus De Haan in zijn artikel van 1985. Zijn suggestie heeft tot nu toe niet veel geholpen. De situatie 
is intussen ook veranderd. De oude boerderij is vervangen door een nieuwe, met een grote schuur ernaast. Overigens is dit 
interessante verhaal De Haan niet door iedereen in dank afgenomen. De betreffende boer is Andries Kramer.

“Ik kan met hem wel goed opschieten”, aldus de schrijver van dit verhaal, “maar zijn vrouw neemt het mij kwalijk dat ik zo 
over hun boerderij geschreven heb. Je moet de mensen natuurlijk niet in hun eer te na komen”.
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Hoofdstuk 7. Bierbrouwerijen
door Simon de Haan

Bier was in deze contreien tot in de 18de eeuw de volksdrank bij uitstek. Het drinkwater was in die tijd meestal van slechte 
kwaliteit, vooral in de steden. Voor het brouwen van bier werd water gebruikt van de beste kwaliteit en bovendien speelde 
een deel van het brouwproces zich af bij een temperatuur van zo’n honderd graden Celsius, een temperatuur waarbij mo-
gelijk nog aanwezige ziektekiemen wel het loodje legden. Je zou kunnen zeggen, dat ze het drinkwater dan eerst ook wel 
zouden hebben kunnen koken maar in de tijd waarin dit verhaal speelt, wisten de mensen van ziektekiemen (bacteriën) 
nog weinig of niets af. In de Middeleeuwen en daarvoor brouwde elk gezin zijn eigen bier. Dat was meestal vrouwenwerk. 
De grootste huishoudingen waren destijds de kloosters. In die kloosters waren monniken, die zich specialiseerden in het 
bierbrouwen. Het kloosterbier meestal van uitstekende kwaliteit, hoewel... de monniken van het Gerkesklooster dronken 
liever Hamburgerbier. Omstreeks 1500 ontstaan er buiten de kloosters ook ambachtelijke bierbrouwerijen. In het oudste be-
lastingkohier, het zogenaamde Register van de Aanbreng van 1511, was er in Achtkarspelen, in Augustinusga, waarschijnlijk 
op het Gerkesklooster, één tapper en een tapper was in die tijd vaak tevens een brouwer.

Bier wordt, zoals bekend, bereid uit hop en mout (gekiemde gerst) door gisting waarna het daaruit verkregen extract enige 
tijd gekookt wordt. Hop komt oorspronkelijk uit Mesopotamië en is in onze streken rond 1400 ingevoerd. De hopplant (we-
tenschappelijke naam Humulus Lupulus) is hier in de buurt ook wel verbouwd. In de boomwallen op de zandgronden zijn 
‘s zomers op verschillende plaatsen de hopplanten nog te vinden. Misschien zijn ze nog een erfenis van de kloosters. Hop 
heeft een conserverende werking en geeft aan het bier een enigszins bittere smaak.

Ook Buitenpost heeft enkele bierbrouwerijen gekend. De oudst bekende bierbrouwer van Buitenpost was Romcke Jelles, 
die in een proclamatie van 3 juli 1654 met zijn vrouw Aetie Douwes dochter, de koop afkondigt van een huis met schuur in 
Buitenpost, gelegen aan de westkant van hun brouwerij. Het gaat hier om het huis waar momenteel de familie Van der Wijk 
een groente-, fruit- en bloemenzaak drijft. De brouwerij stond op de plaats waar nu Wiersma’s fietsen- en autobedrijf geves-
tigd is. Waarschijnlijk hebben Romcke Jelles en zijn vrouw het huis van hun buurman gekocht om zelf daarin te wonen en 
heeft hun zoon Pieter de brouwerij overgenomen. Aankoop van onroerend goed moest in die tijd, tot 1810, geproklameerd 
(afgekondigd) worden gedurende minstens drie achtereenvolgende weken in de plaatselijke kerk en in Achtkarspelen in de 
Rechtkamer te Buitenpost. De proclamaties zijn bewaard in de zogenaamde Proklamatieboeken. Een proclamatie is een 
verkorte koopbrief. Een koper had de plicht gekocht onroerend goed te proclameren om naaste bloedverwanten van de ver-
koper en naastliggers van het gekochte in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van het oudfriese recht van ‘niaer’. Dat 
wil zeggen dat ze het gekochte van de eerste koper konden overnemen voor de prijs die hij er voor betaald had. Het recht van 
‘niaer’ (nader) was dus een voorkeursrecht bij verkoop voor naaste bloedverwanten en naastliggers. Dit ging een te grote ver-
snippering van het grondbezit tegen. In 1661 kochten Pieter Romckes en zijn vrouw deze brouwerij van de ouders van Pieter. 
In de betreffende proclamatie is dat als volgt geboekstaafd: “Pieter Romckes soon ende Frouckyn Gercx dochter wonende 
te Buytenpost doen pro clameren sekere huysinge, schuire, Brouwerij ende mouterij sampt hoovinge achter voors. huijsin-
ge tot de scheydinge toe met alle tgeene daerin om ende aen aerdt, bant, spijcker ende nagelvast is, mitsgaders boomen en 
plantagie als mede de halve gerechte helfte van de inreedt tusschen dese en der vercopers andere huijsinge, alsmede voor 
aen de wech de helfte van de homey, staende ende gelegen tot Buytenpost hebbende Juffr. Hylck van Harbranda ten oosten 
ende de vercoopers ten westen ten naesten, beswaert de huijsinge met drie goutguldens ende de hovinge met een daelder 
grondtpacht jaerlijcx aen voors. Iuffr. van Harbranda te betaelen, sulcx ende in dier voegen sy echteluyden coopers het sel-
vige in coope becoomen hebben van Romcke Ielles ende Aetie Douwes mede echteluyden aldaer ons copers ouders voor de 
somma van een duisent drie hondert ende tachtich goudguldens ende een Roosenobel voor de vercoopers huysvrouw ende 
Assel Romckes syn suster tot een vereringe; alles breder vermogens de coopbrieff daeraff zijnde (uitvoeriger omschreven in 
de koopbrief)”. Een Rozenobel had een waarde van ca. 85, een goudgulden één van 28 en een daalder één van 30 stuivers.

In 1666 gaat de brouwerij al weer in andere handen over. Pieter Romckes is dan namelijk overleden en zijn weduwe verkoopt 
de brouwerij aan Harmannus Hiddes uit Workum, die het bedrijf op zijn beurt in 1669 al weer van de hand doet. Hij heeft 
in Buitenpost blijkbaar niet zo goed ‘geboerd’, want hij verkoopt de brouwerij voor ruim de helft van wat hij er zelf voor be-
taalde aan Wijdt Willems en zijn vrouw. In 1702 gaat de brouwerij pas weer in andere handen over.

Uble Alles en zijn vrouw Tietie Giolts Haersma uit Augustinusga worden dan de nieuwe eigenaars. Zij kopen de brouwerij 
van Geertuid Aebeles (of Geertie Ebeles), weduwe van wijlen Wijdt Willems, en kinderen. Geertuid moet de tweede vrouw 
van Wijdt (of Weydt) Willems zijn geweest, want in de betreffende proclamatie is sprake van haar beide minderjarige kinde-
ren Abe en Maaijcke Weydts “bij gedachte mijn w.man in levene in echte geprocureert (verwekt) sampt Willem Weydts ende 
Ryckle Weydts”. De beide laatstgenoemden zullen zonen zijn geweest uit Weydt Willems’ eerste huwelijk. Willem Weydts 
kocht in 1695 de brouwerij op Kootstertille, die in 1730 eigendom werd van Willem Clases, waar de bekende Friese portret-
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schilder Willem B. van der Kooy naar genoemd is.

In 1721 kopen Lieuwe Piers en zijn vrouw Zintsen Jans de brouwerij van Wijtske Molles, huisvrouw van Alle Binnes. Hoe die 
Wijtske Molles en haar man aan de brouwerij met toebehoren zijn gekomen staat niet in de proclamatieboeken vermeld. De 
echtelieden Piers betaalden er drieduizend en zeshonderd caroli guldens voor. Een stevige prijs. Het betekende dat de prijs 
van de brouwerij in vergelijking met de vorige verkoping in 1702 meer dan verdrievoudigd was. Toen beurde de weduwe 
van Weydt Willems er slechts duizend en zestig caroli guldens voor. Lieuwe Piers en zijn vrouw konden het wel betalen en 
wisten ook wel wat een brouwerij waard was. Zij hadden namelijk kort daarvoor hun brouwerij in Surhuisterveen met drie 
herbergen (twee in Surhuisterveen en één in Kortwoude) en met brouwersgereedschap, bestaande uit ketel, koelbak, kuip, 
roerstokken, vaten, vloten, kranen, bier “hanen”, stellingen en moutzakken voor 5384 caroli guldens verkocht aan Wijtse 
Minnerts (Lipstra) en z’n vrouw Wipke jans, ook uit Surhuisterveen. Een jaar later reeds, in 1722, koopt Wijtske Molles met 
haar man de brouwerij terug. Zij is dan getrouwd met Uble Binnes. Dat zal wel een broer zijn geweest van haar eerste man. 
Het bedrijf is natuurlijk in de korte tussentijd niet veel veranderd, maar de prijs is wel gezakt, namelijk tot 2900 caroli gul-
dens in plaats van 3600. Het destijds gebruikelijke geschenk bij transacties als deze was ook kleiner: vier zilveren dukaten in 
plaats van zes en één gouden dukaat in plaats van twee. Om van voldoende afzet van hun product verzekerd te zijn hadden 
zij van tevoren alvast de herberg “De Witte Kannen” in Twijzel gekocht. Hun zoon Alle Ubles verkoopt die herberg in 1765 
weer aan Sipke Pieters en z’n vrouw Lutske Gerbens onder voorwaarde dat zij alle bier dat zij in hun herberg verkopen of 
uittappen zullen betrekken van de brouwerij, die de verkoper bezit in Buitenpost.

Sipke en Lutske verplichten zich verder hun herberg tegen een vergoeding van tien stuivers per ton bier beschikbaar te stel-
len voor het opslaan en het uitzetten van het “Maijers Bier” waarmee bier bedoeld zal zijn waar de boeren hun hannekemaai-
ers (in Friesland poepen genoemd) op trakteerden. Een opvallende bepaling in het koopcontract was ook dat de verkoper 
en al degenen die de brouwerij in Buitenpost bezitten en daarin brouwen “altoost en alle jaren de vrijheit en het regt hebben 
om de Boeren en voorts al die gene welke Bier uit de voorschr. Brouwerie krijgen in dese vercogte Herberge vrij en Liber te 
tracteeren sonder dat de copers of bewoonders van deselve herberge daar voor iets het minste sullen hebben te genieten of 
te pretenderen direct nog indirect”.

Wij gaan even terug naar 1722 toen Uble Binnes en Wijtske Molles de brouwerij (terug)kochten. De brouwerij is daarna 
niet weer verkocht, maar de geschiedenis van het bedrijf kan worden gevolgd aan de hand van de kohieren van de in 1711 
ingevoerde reële belasting. In 1725 werd Uble Binnes aangeslagen voor 114 karelsguldens als eigenaar en gebruiker “van sijn 
bewoonde huysinge en hovinge sampt Brouwerie met alle losse landen hier voren en achter staende comende af van Uble Al-
les”. Hieruit valt af te leiden dat Wijtske Molles de brouwerij geërfd heeft van Uble Alles, de koper van de brouwerij in 1702. 
Tussen twee haakjes: de karelsgulden (of karolus/carolusgulden) was een gouden, later ook zilveren munt voorzien van de 
beeldenaar van Karel de Stoute, ter waarde van 20 stuivers, ingevoerd in respectievelijk 1521 en 1543. Uble Binnes komt in 
1727 te overlijden en Wijtske Molles is dan opnieuw weduwe. In 1732 gaat de brouwerij over op Nicolaus Meinema. Volgens 
de belastingkohieren is hij dan eigenaar en gebruiker van de zaak, maar in de proklamatieboeken komt Nicolaus Meinema 

Op deze gravure wordt weergegeven hoe het bier in de zeventiende eeuw 
werd gebrouwen. Het meisje brengt gemalen mout die met warm water in 
de beslag- of roerkuip wordt gestort. Het moutextract wordt beneden (niet 
zichtbaar) afgetapt en in de vierkante bierketel gestookt met hop.
(gravure uit: ‘Het bier en zijn brouwers’, A. Hallema en ir. J.A. Emmens, 
Amsterdam 1968)
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als koper niet voor. De diakonie van Augustinusga betaalde hem op 8 november 1756 “weegens een vandel leedbier op de 
begravenis van Hendrickien moy 2.5.0.” (twee gulden en vijf stuivers). In 1758 neemt de vrijgezel Alle Ubles, zoon van Uble 
Binnes, de zaak over. “N. Meinema vertrocken na Collumer Swaag onder Collumerland”, zo wordt dan in de Spesykohieren 
bijgeschreven (Spesy (Fries) = Specie). In de Spesykohieren, bewaard gebleven sedert het zogenoemde pachtersoproer van 
1748, gaat het over vijf belastingen. Een daarvan was het zogenoemde schoorsteengeld. Per jaar moest per schoorsteen drie 
gulden worden betaald. Het bierbrouwen vroeg een hoop energie. De bron daarvan was destijds turf. Bij het stoken daarvan 
kwam nogal wat rook vrij en die moest worden afgevoerd door de schoorsteen. Een bierbrouwerij met toebehoren had in 
die tijd meestal drie schoorstenen. Dat was ook het geval met de brouwerij in Buitenpost. In 1775 werd één van de schoor-
stenen afgebroken, in 1780 een tweede. In dat jaar neemt Wijtse Beerents de brouwerij over, maar hij heeft er waarschijnlijk 
geen bier meer in gebrouwen.

In 1788 werd de brouwerij afgebroken. Wel nam Wijtse Beerents in 1811 als achternaam Brouwer aan. Hij woonde toen al 
op “it hoarnleger” van de boerderij met no. 22 in het stemcohier van Buitenpost tot voor kort bewoond door de familie Jo-
hannes de Boer. Bij de volkstelling van 1830 woonde hij daar nog, 73 jaar oud. De Brouwers van Surhuizum stammen van 
hem af. 

Tweede Bierbrouwerij
Buitenpost heeft nog een tweede bierbrouwerij gehad, namelijk de brouwerij van Heert en Liuwe Piers. Proklamatieboek 
nummer 91 (bldz. 235) onthult dat Heert Piers en Baie Mientes, echtelieden te Surhuizum, in 1722 van Albert Martens Bin-
nema kochten een “sekere Huysinge, schuyre, hovinge, bomen en de plantagie met altgene aen voors. Huysinge cum annexis 
aerd, band, spycker ende nagelvast is, sampt een Camp landts daer achter gelegen, staende ende gelegen aan de Zuydcant 
van de straet in de gebuerte van den dorpe Buytenpost, wordende by Saeke Pieters bewoont edoch op den 12de May 1723 
vry van huyrjaren floreen ende grontpacht dan belast met onderholdinge van de halve stakettinge aen de oostcant, en on-
derholdinge van de stakettinge aen de westcant nae older gewoonte...”.

Voor het huis met toebehoren moesten 920 karelsguldens zes stuivers plus tien dukaten als geschenk worden betaald. Heert 
Piers en zijn vrouw gingen niet zelf bierbrouwen in Buitenpost. Uit het floreenkohier van 1728 blijkt dat zij toen eigenaars 
en gebruikers waren van een boerderij in Surhuizum. Het bedrijf in Buitenpost verhuurden zij aan Hendrik Thomas. In 1725 
hoort daar een brouwerij bij. In 1727 wordt Grytsje Liuwes genoemd als huurster. In 1728 kopen Liuwe Piers en Zintske Jans, 
die wij al eerder tegenkwamen als kopers van de andere brouwerij van Buitenpost, het huis en de schuur met bijbehoren en 
een stukje land voor zeshonderd gulden exclusief het brouwersgereedschap, waarvan de waarde eveneens op zeshonderd 
gulden getaxeerd werd.

Tot 1733 blijft Grytsje Liuwes huurster van de brouwerij. Dan komt haar broer Jan Liuwes voor haar in de plaats. Het is een 
bloeiend bedrijf, getuige het feit dat Jan Liuwes in 1749 wordt aangeslagen voor drie en een halve schoorsteen. Er was vol-

In het tweede huis rechts op de foto aan de Voorstraat werd vroeger bier gebrouwen.
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doende afzet voor het bier. Liuwe Piers en z’n vrouw hadden al in 1722 de “wel ter nering staende Herberge kale Beintum” 
gekocht voor vijfhonderd en tachtig karelsguldens. Die herberg stond in Kootstermolen. In 1728 was “Ype Sipkes wijff ” 
volgens het reëelkohier huurster van deze herberg voor twaalf gulden per jaar. Dat was voor die tijd een lage huur. Van 1746 
tot 1770 bedroeg de huur nog minder: acht gulden per jaar. Froukje Liuwes was toen huurster. Zij was ook een dochter van 
Liuwe Piers. Onnodig om te vermelden dat in deze herberg bier uit Buitenpost werd getapt. Ook in die tijd deden de bier-
brouwers al aan klantenbinding...

Dat zal ook zeker het geval zijn geweest met de ‘vrije tapperye’ die Liuwe Piers en Zintsen Jans in 1731 kochten in Augusti-
nusga. Het betrof hier de oude dorpsherberg van Augustinusga. Liuwe Piers was in die tijd al een ondernemer met visie. In 
1747 voegde hij een nieuwe herberg (verkooppunt van bier) aan zijn brouwersrijk(je) toe. Hij en zijn vrouw kochten toen 
een “sekere huysinge, schuire, hovinge bomen en plantagie, met Tapperie(!), in de Bueren tot Buytenpost alwaer de vergul-
den Engel uithangt”. Die herberg was een huis met drie schoorstenen! Liuwe Piers, de ‘biermagnaat’, is daar in 1769 gestor-
ven in de ouderdom van 94 jaar. Het ging toen met zijn brouwerij al niet meer zo geweldig. In 1769 wordt de eerste van de 
toen drie schoorstenen dichtgemetseld. In 1772 de tweede. “Vermits de brouwerie afgebroken”, vermeldt het Speciekohier er 
bij. Daarmee was de eerste van de beide brouwerijen van Buitenpost verdwenen. De tweede volgde, zoals in het voorgaande 
is gebleken, vrij spoedig.

De tijden waren veranderd. Koffie en thee hadden het bier als volksdrank nummer één langzaamaan verdrongen. Wie al-
cohol begeerde kon beschikken over een ruim aanbod aan jenever. Volgens de belastingkohieren waren er in het midden 
van de achttiende eeuw en daarna verscheidene stokerijen in Buitenpost en omgeving. Jan Liuwes, zoon van Liuwe Piers, 
verkocht in 1778 zijn huis met schuur en hof en - afzonderlijk - land. In de koopakte van het bijbehorende land wordt als één 
van de naastliggers genoemd “de vermaninge”. Het noemen van de vermaninge (bedoeld wordt de tuin achter het vroegere 
doopsgezinde kerkje) maakt het mogelijk met hulp van de kadastrale kaart van 1830 de plaats van de tweede brouwerij van 
Buitenpost te bepalen. Hij stond op de plaats waar nu drukkerij Spa staat, dus ongeveer tegenover de andere brouwerij. Jan 
Liuwes overleed in 1784 in een huis aan de Kerklaan. In Surhuizum namen in 1811 Heert en Pier Hendriks en Hendrik en 
Liuwe Alderts als achternaam Piersma aan. Een geslachtsnaam, die in Friesland nog altijd voortleeft.
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Hoofdstuk 8. Oude herbergen
door Simon de Haan

Wat is een Fries dorp zonder herberg? Buitenpost heeft enkele eeuwen lang ook een befaamde herberg gehad: De Roskam, 
aan het kruispunt van de rijksweg (Voorstraat) met de Kuipersweg en de Jeltingalaan. De Roskam is niet de enige naam 
waaronder deze herberg in oude documenten voorkomt. Zij wordt ook wel Het Posthuis genoemd. Deze laatste naam duidt 
op de functie die deze herberg vroeger heeft gehad als halte en wisselplaats van de postkoets. Met enige fantasie kan men 
zich op dit historisch plekje van Buitenpost, waar nu het gemotoriseerde verkeer onafgebroken over de rijksweg rijdt het 
getrappel van postpaarden voorstellen. Reizigers konden in de herberg tijdens het oponthoud hun dorst lessen met bier van 
Buitenposter fabrikaat.

De naam De Roskam dateert uit de tijd dat de herberg eigendom was van de koopman Roelof Stuit, die naast kastelein paar-
denkoopman en paardenhouder was. Zijn opvolgers veranderden de naam weer in Het Posthuis. Beide namen bleven lange 
tijd in zwang. Op een houten naam- en wapenbord uit 1845 (nu eigendom van mevrouw A.J. Bolling-Kuipers in Buitenpost) 
staan beide namen vermeld ‘Logement in de Roskam of Posthuis’. De naam Het Posthuis komt voor het eerst voor in 1809! 
Maar onder de naam De Roskam bleef de herberg, later als hotel-restaurant, het langst bekend. Sedert 1991 is er een chinees 
restaurant in gevestigd onder de uitheemse naam China Garden, een naam waaraan de inwoners van Buitenpost maar moei-
lijk kunnen wennen. De oorspronkelijke naam leeft nog voort in het dorp en wijde omgeving. Gelukkig hield het historische 
pand een horeca-bestemming. Er zou op deze plek eerst een supermarkt verrijzen, maar daar heeft het gemeentebestuur van 
Achtkarspelen een stokje voor gestoken. In het Chinees restaurant herinnert alleen op de bar in de vroegere doorreed een 
opschrift in kleine letters aan het verleden: café-restaurant de Roskam. 

De herberg De Roskam duikt voor’t eerst op in een proclamatieboek (verkoopregister) in 1787. Daarin kondigen de (eer-
der genoemde) koopman Roelof Stuit en zijn vrouw Gerritje Mentjes, ‘Egtelieden binnen Doccum’, de koop af van “sekere 
huisinge en herberge met de stallen en schuur cum omnibus annexis (met alles wat er bij hoorde) so en in dier voegen als 
bij vercoperse selfs in eigendom werd beseten en gebruikt, vrij van lasten, staande in de gebuurte van Buitenpost, de Ros-
kam genaamd, op den eersten Maij 1787 vrij te aanvaarden met alle de losse standers en liggende platen, de lange tafel in de 
woonkamer met het grote tafelblad, de twee losse paardekribben met kanborden in de gang, voorts met al ‘t gene daaraan 
aard band spijker en nagelvast is, exempt (met uitzondering van) de draaiteeft met de stiften (volgens Albert Mulder in “Ald 
Ark” een apparaat naast de haard om kookpannen en potten van het vuur naar je toe te halen), voorts behoud de vercoperse 
aan haar de dong zo op het vercogte ligt en tot maij toe gemaakt word met ‘t regt om deselve tot in de aanstaande nazomer 
te laten liggen en dan te mogen weghalen, wijders dese huisinge vercogt met de vrije tap en verpligt de vercoperse haar van 
in ‘t dorp weder herberge nog tapperije te doen...”. Uit het vervolg van de proclamatie blijkt dat de Stuits de herberg kochten 
van Baukje Everts, weduwe van wijlen Jilder Tjammes, in Buitenpost voor 9000 caroli guldens van 20 stuivers ‘t stuk. Zoals 
gezegd, Roelof Stuit was naast kastelein, paardenkoopman en paardenhouder. Zijn vrouw zal waarschijnlijk de herberg ge-
daan hebben. Begin mei 1795 kreeg zij althans fikse ruzie met enkele Franse officieren, die hier toen zoals bekend waren om 
vrijheid, gelijkheid en broederschap te brengen. De officieren hadden bij haar een overvloedige maaltijd besteld en wilden 
na afloop betalen met papieren “assignaten”. Zij waren toen door de kasteleinsvrouw met “buitensporige veragting en ver-
smadinge” bejegend. Zij had het papiergeld “in haar handen gerold, vervolgens in de mond gestoken om ze te kauwen, en 
daarna met uiterste verachting op de grond gespogen”.

De officieren keken vreemd op van deze minachting voor hun waardepapier, maar zij toonden meer zelfbeheersing dan hun 
gastvrouw en bleven heer. Zij namen Gerritje niet zelf onder handen maar deden hun beklag bij hun superieuren in Leeu-
warden. Die besloten het gemeentebestuur van Achtkarspelen aan te schrijven om Gerritje in verhoor te nemen en, als het 
incident zich inderdaad had afgespeeld overeenkomstig de lezing van de officieren, haar goed duidelijk te maken dat zulks 
geen pas gaf en nooit weer mocht plaats vinden. Haar optreden was bovendien niet zonder risico geweest. Daarmee was 
de zaak afgedaan en in de doofpot beland. Roelof Stuit deed de herberg in 1809 weer van de hand. Zijn vrouw was toen al 
overleden. Hoewel er in 1787 voor ‘t eerst in een proclamatieboek (nr. 102, blz. 266) sprake is van De Roskam is de herberg al 
van veel oudere datum. In een proclamatie van negentig jaar eerder (13-12-1697) is sprake van ene Fokeltje Folkerts, wedu-
we van Eelke Michiels. Zij moet op de plek gewoond hebben waar nu het Chinees restaurant (de voormalige Roskam) staat, 
want zij wordt in proclamatieboek nr. 87 (blz. 249) als oostelijke naastligger genoemd van het hornleger van de voormalige 
Jeltinga State, dat juffrouw Margarita van Mejontsma in 1698 kocht in de Buren te Buitenpost. Fokeltje Folkerts was volgens 
de eerder genoemde proklamatie van 1697 ‘harbargierse’. Dat is de oudste aanwijzing van een herberg op de plaats van de 
Roskam, die ik tot nu toe ben tegengekomen.

Volgens een proclamatie uit 1721 (nr. 91, blz. 94) betreffende de verkoop van het “hornleger sampt huysinge en schuyre tot 
Buytenpost, met de hovinge, bomen en plantagie, opreed, enterie en yster”, behorende tot de boedel van de inmiddels over-
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leden juffrouw Mejontsma, is op dat moment de zuidoostelijke naastligger, Jilles Huberts, eigenaar van de herberg. Omdat 
Jilles Huberts in de proclamatieboeken niet als koper van de herberg voorkomt kan worden aangenomen dat hij de herberg 
heeft geërfd van Fokeltje Folkerts. In een proklamatie van 30 januari 1741 wordt Evert Durx (Durks) dorpsrechter en ont-
vanger van Buitenpost genoemd, getrouwd met Feikje Jilles. Dat zal een dochter zijn geweest van Jilles Huberts. Op die ma-
nier kwam door vererving de herberg in bezit van Baukje Everts, die ‘m in 1787, zoals wij eerder zagen, verkocht aan Roelof 
Stuit en zijn vrouw. Bij de volgende verkoop - in 1809 - veranderde de herberg niet alleen van eigenaar, maar ook van naam. 
De nieuwe eigenaars, Folkert Douwes Wadman en echtgenote Aaltje Andries uit Drogeham, gaven de Roskam van paarde-
man Stuit de naam ‘Het Posthuis’. De verkopers - de familie Stuit - behouden (als aardige bijzonderheid) de vrijheid om tot 
1 augustus 1809 hun hengsten “op stal en het hooij en stroo mitsgaders wagen en chais (sjees) in de schuur te houden en de 
merriën, welke bij de hengsten komen om gedekt te worden, op stal te setten. De dong (mest) welke tot den 1 Augustus 1809 
word gemaakt blijft ten voordeele van de verkoopers met het regt om voor den 1 September daar aan volgende weg te voe-
ren”. Interessant om uit zo’n oude koopakte te kunnen destilleren dat Gerritje Mintjes, de echtgenote van de verkoper Roelof 
Stuit, inmiddels is overleden. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de dood van zijn markante vrouw, die zelfs de bezettende 
macht durfde te weerstaan, hem tot de verkoop bewoog. Een paardenfokker voelt zich nu eenmaal niet thuis aan de tap en 
de minderjarige kinderen van Roelof Stuit - vijf in getal - waren ook nog niet in staat de taak van hun moeder over te nemen. 
Folkert Wadman overleed op 9 maart 1816, nog maar zeven jaar nadat hij eigenaar was geworden van de herberg. Hij was 
nog maar 44 jaar oud. Zijn 43-jarige vrouw, Aaltje Andries van Dijk (volgens de volkstelling van 1830), zet het bedrijf voort. 
Zij houdt er ook nog een kosthuis op na, want behalve haar twee kinderen (Froukje 20 en Douwe 15 jaar) wonen bij haar in 
de knecht Wobbe Wybrens van der Veen (30 jaar), de meid Joukje Annes Steltman (25 jaar) en Fredrik Jan Michiel Minne-
ma Mulier (42 jaar), de naam zegt het al: een vreemde eend in de bijt. Wobbe en Joukje waren inwonend, geen kostgangers! 
Deze 42-jarige vrijgezel, geboren in het verre Oudenbosch, was secretaris van de grietenij (gemeente) Achtkarspelen. Bij de 
volkstelling van 1840 wordt als beroep voor Aaltje Andries van Dijk opgegeven: logementhoudster. Haar zoon Douwe (dan 
25 jaar) is op dat moment ‘Paarden Postmeester’.

Aaltje overlijdt op 29 januari 1849. Zoon Douwe treedt in de voetsporen van zijn moeder. Hij wordt de nieuwe kastelein 
van Het Posthuis, maar bij de volkstelling van 1850 geeft hij als beroep alleen op: postmeester. Hij trouwde in 1847 met de 
toen 26-jarige Bieuwkje Turkstra. Douwe en Bieuwkje kregen twee kinderen, een jongen (Folkert) en een meisje (Aaltje). In 
1853 probeert Douwe Wadman zijn logement met aanhorigheden publiek te verkopen. De akte van de provisionele verkoop 
door notaris Beekhuis vermeldt dat Douwe Wadman, Postmeester der Paardenposterij en Logementhouder te Buitenpost, 
verkoop verzoekt van:

1. Het Logement het Posthuis en ook de Roskam genoemd met Erf en verder aanbehoren, 
staande en gelegen te Buitenpost enz.. en van
2. Een moestuin, ten noorden van en onmiddellijk aan het eerste perceel. 

Vermeldenswaard is dat in de koop niet inbegrepen zijn het naam- en wapenbord aan de voormuur (nu eigendom van me-
vrouw A.]. Bolling-Kuipers in Buitenpost), het brievenkastje in het voorhuis en  de mesthoop op het erf. Mest had in de tijd 
toen er nog geen kunstmest was een hoge waarde!

De verkoopakte bevatte nog een additioneel (toegevoegd) artikel, waarin de verkoper, Douwe Wadman, zich verbond om 
in het Logement de Nieuwe Herberg, waarvan hij tevens eigenaar was, geen logement, herberg, grossierderij noch tapperij 
te zullen uitoefenen, een verbod dat ook bij volgende eigendomsovergangen blijvende kracht zou houden. De hele verkoop 
ging niet door, want de provisionele biedingen, die bij de finale verkoop niet werden verhoogd, waren Douwe Wadman ken-

Een fraaie prent van hotel ‘De Roskam’ uit de jaren twintig van de vorige 
eeuw. Rechts (met hoed) de toenmalige eigenaar Pieter Radersma. De man 
links zou wel eens de ober-kelner kunnen zijn geweest.
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nelijk te laag. Hij bedankte de bieders voor hun bod en hield de percelen in. Over die Nieuwe Herberg valt nog wel het een 
en ander te vertellen. Een akte van de Kollumer notaris Reinder Buysing van 2 oktober 1839 vermeldt de koop door Evert 
van der Wal, ‘Postmeester der paarden Posterij, wonende onder het behoor der stad Leeuwarden’, van ‘Eene Huizinge, ge-
quoteerd met Nummer 88, Erve en grond daarbij behorende, staande en gelegen in het west van den dorpe Buitenpost’. Het 
betrof hier het huis waar voorheen de Gouden Engel uithing, momenteel bewoond door mevrouw Hoekstra-Bosgraaf. Evert 
van der Wal begon daar toen met een nieuw logement, de Nieuwe Herberg genaamd, met zijn zoon Auke van der Wal als 
logementhouder. Auke overleed in 1852, nog maar 33 jaar oud. Het logement wordt daarna in januari 1853 publiek verkocht 
door notaris Beekhuis van Buitenpost. Bij de finale verkoop op 29 januari 1853 wordt... Douwe Wadman, postmeester en lo-
gementhouder te Buitenpost, eigenaar van de Nieuwe Herberg voor f 3.518,-. Een verstandige zet, zou men kunnen zeggen, 
want daardoor raakte hij een concurrent kwijt. Maar waarom bood hij nog datzelfde jaar zijn eigen logement te koop aan? 
Wij weten het niet, maar wel dat hij op 14 mei 1854 overleed, nog maar 39 jaar oud. Zijn vrouw Bieuwkje zette het bedrijf 
aanvankelijk met hulp van het personeel voort, maar zij zal er wel niet zoveel aardigheid meer in hebben gehad. In elk geval 
verhuurde zij het logement met ingang van 12 mei 1858 aan de 30-jarige Renze Semler, een geboren Leeuwarder en zijn 
28-jarige vrouw Cornelia Bouma, nadat er op 2 mei daaraan voorafgaande boelgoed was gehouden.

In 1865 besloot de weduwe Wadman de zaak te verkopen. Het geheel werd weer in twee percelen te koop aangeboden: het 
logement het Posthuis, ook wel Roskam genoemd, en de aangrenzende groentetuin. Beide percelen werden gekocht door 
de koopman Durk Kuipers jr. te Buitenpost, die het logement kocht voor Renze Semler en zijn vrouw voor f 4.350,- en de 
groentetuin voor Geesje Feddes, de vrouw van notaris Christiaan Houdijn Beekhuis, voor f 1.850,-. Bieuwkje Turkstra, de 
weduwe van Douwe Wadman, bleef met haar kinderen in Buitenpost wonen, waarschijnlijk in de voormalige Nieuwe Her-
berg. Ten noorden en ten westen daarvan bezat de familie Wadman land. Van dat land hebben ze eerst een bouwterrein 
verkocht voor de bouw van een lokaaltje aan de groep mensen, die het met de gang van zaken in de Hervormde kerk niet 
eens waren. Zoon Folkert Wadman was penningmeester van die groep. Het lokaaltje van de toenmalige ‘Verontrusten’ heeft 
zich bevonden op de plek van de tegenwoordige fietsenzaak van Brouwer. De eerste christelijke school van Buitenpost is later 
achter dat lokaaltje gebouwd. Folkert Wadman overleed al in 1877, nog maar 29 jaar oud. Zijn zuster, Aaltje, was in 1874 
getrouwd met Foskes Leonard Posthumus Meijjes, landbouwer in Slochteren. Die verkoopt in 1887 met zijn schoonmoeder 
een perceel grond voor de bouw van de gereformeerde kerk in Buitenpost met pastorie. Hij is dan steenhouwer in Gronin-
gen. Bieuwkje Turkstra was daar volgens het Bevolkingsregister van Achtkarspelen in 1884 ook naartoe verhuisd. Renze 
Semler en zijn vrouw kochten dus in 1865 de Roskam.

Zij hebben er goed geboerd, maar niet lang. Renze overleed op 30 november 1873. Zijn vrouw verkocht de zaak in 1875 
onderhands voor f 15.000,- aan Bareld Lammerts de Jong, logementhouder te Kootstermolen. Hij wilde zijn geluk kennelijk 
wel eens in de hoofdplaats beproeven. Hij had daar een stevige prijs voor over. Meer dan het drievoudige van de koopsom 
van tien jaar eerder! Een bewijs dat de herberg floreerde. De leefomstandigheden waren toen nog duidelijk minder comfor-
tabel en hygiënisch dan die van nu. In het koopcontract wordt over het logement het Posthuis, alias de Roskam onder meer 
vermeld: “Genietende vrije waterlossing in de gracht ten westen door middel van een pomp”. Die gracht behoorde bij de 
voormalig Jeltinga State. Behalve het recht van lossing van water (in dit geval zal daar afvalwater mee zijn bedoeld) had de 
Roskam ook nog een “stap” (waterstoep = spoelplaats) in de gracht. “Ter bede” staat er bij in een akte van notaris Sickler van 
Augustinusga van 15 maart 1861. Dat betekent, dat het geen recht was, maar een gunst. Op een waterstoep werden destijds 

Dit uithangbord van het ‘Logement in de Roskam of Posthuis’ uit circa 
1845 is nu eigendom van mw A.J. Bolling-Kuipers in Buitenpost.
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potten, pannen enz. schoon gemaakt. Boeren spoelden er de melkbussen schoon. Laten wij maar hopen dat de waterlossing 
van de pomp niet vlakbij de spoelplaats uitkwam. Hoewel, het zelfreinigend vermogen van het water was toen nog erg groot 
en wij mogen aannemen dat het kwaken van de kikkers in de gracht in de lente in het centrum van Buitenpost nog de ge-
woonste zaak van de wereld was.

Bareld de Jong kwam op 12 mei 1875 van Kootstermolen naar Buitenpost. Hij was gehuwd met Grietje Riedstra, afkomstig 
van Rijperkerk. De rest van de geschiedenis van de Roskam kan betrekkelijk kort worden weergegeven. Bareld de Jong ver-
kocht hotel(!) de Roskam op 5 februari 1917 aan Pieter Radersma, koopman te Leeuwarden, die op zijn beurt op 21 maart 
1929 de oude herberg via notaris Jan Peereboom van Buitenpost overdeed aan Johannes Herman August Bolling, toen nog 
kastelein van de herberg De Veehandel aan de Voorstraat. Bolling verkocht dat bedrijf aan Dijkema, die daar toen een au-
tobedrijf vestigde. Nu staat daar de supermarkt van Poimar. Johannes Herman Bolling was getrouwd met Jeltje Tuinman, 
afkomstig van Lioessens. Hij is in 1948 overleden. Zijn zoon, Abe Sijbe, had in 1943 de zaak overgenomen en trouwde in 
1945 met Anthonette Johanna Kuipers van Twijzel. In december 1976 heeft hij het bedrijf verkocht aan Lucas Klamer van 
Buitenpost, wiens café-restaurant aan de Voorstraat in februari van dat jaar was afgebrand. Kapenga heeft die plek, vroeger 
aan de westkant van Boelens State, nu in beslag genomen. Abe Bolling is in 1978 overleden. Lucas Klamer en zijn vrouw, 
Tove E. Elverhaug, afkomstig uit Zweden, hebben Hotel de Roskam gedreven tot 1982. In 1983 nam Molle van der Meer van 
Bergum de zaak over. Hij is gebleven tot augustus 1991. Sinsdien is de Roskam in Chinese handen. “Het kan verkeren”, zei 
Bredero reeds.

In het tweede huis met de pilaren aan de Voorstraat, ter hoogte van de 
ingang naar de Julianalaan, heeft Lucas Klamer - na de Bolling-periode 
eigenaar van de Roskam - nog een hotel-café gehad. Het was in een tijd 
waarin pruimtabak nog in de mode was getuige de reclameborden.

Het laatste schip in de 
Buitenpostervaart op 5 
augustus 1976
(foto: Kamminga, Dok-
kum)
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Hoofstuk 9. Het huis van bewaring
door Jasper Keizer

Het klinkt ongelooflijk, maar Buitenpost heeft ooit een ‘Huis van Bewaring’ gehad. Een weidse benaming voor een cel on-
derin de kerktoren. Dat was vroeger de gebruikelijke plaats om verdachten op te sluiten. “Iemand onder de toren zetten”, 
betekende toen hetzelfde als een nachtje in de cel van het politiebureau nu. Veel kerktorens beschikten destijds over een 
primitieve cel, het zogenaamde ‘hûnegat’. 

In Buitenpost kreeg dat ‘hûnegat’ in het midden van de vorige eeuw de status van ‘Huis van Bewaring’. Een deftig ‘hûnegat’ 
dus. De oorzaak hiervan was, dat Buitenpost ongeveer op de helft ligt tussen Leeuwarden en Groningen. Daar er blijkbaar in 
die tijd (1850/70) nogal wat vervoer van veroordeelden was tussen Leeuwarden en Groningen, was Buitenpost een geschikte 
plaats om te overnachten. In 1849 komen we hier de eerste gevangene tegen, die bij name wordt genoemd. Het was Berend 
Geerts Dodden, die bij arrest van het provinciaal gerechtshof van Groningen tot 6 jaar tuchthuisstraf was veroordeeld, “voor 
aanranding der eerbaarheid eener vrouw met geweld gepleegd”. Men was toen bepaald niet zuinig met straffen. Berend was 
op doorreis naar Leeuwarden. En omdat de reis niet in één dag kon worden gemaakt, verbleef hij een nacht in het ‘Huis van 
Bewaring’ te Buitenpost. Klaas Schappers logeerde hier in dat jaar eveneens een nacht. Hij was wegens diefstal tot 5 jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. Uit de stukken blijkt, dat de toren hiervoor reeds voor 1849 werd gebruikt. Maar nauwkeurige 
aantekeningen hierover ontbreken. Waarschijnlijk kwam dit doordat er niet iemand voor was aangesteld, die deze zaken 
regelde.

Een officiële status
Dit veranderde in 1850. Voor dat jaar ontving de gemeente f 40,-  uit de Rijkskas voor “vergoeding of bijdrage voor het tij-
delijk gebruik van den Toren te Buitenpost, tot bewaarplaats van doortrekkende Gevangenen”. Voor dit bedrag hadden 8 
militairen en 18 burgers een nacht in de toren doorgebracht. De 8 militairen waren veroordeeld wegens diefstal of desertie. 
Van de burgers gingen er 2 naar Groningen en 16 naar Leeuwarden. De meesten verbleven 1 dag te Buitenpost, enkelen 
een halve dag. Van de 18 burgers waren 14 veroordeeld wegens diefstal, 1 wegens bedelarij, 1 wegens valsheid in geschrifte, 
1 wegens “inwilliging doodslag van zijn vrouw” en van 1 was de reden onbekend. Het aantal overnachtingen bracht nogal 
wat extra werk met zich mee, zodat er in 1852 een brief naar de Commissaris des Konings ging, waarin om een cipier werd 
gevraagd. De bezoldiging à f 50,- per jaar kon via het Rijk worden vergoed.

Een cipier
De Commissaris besliste goedgunstig en in 1853 kon Bonne Stiksma worden benoemd tot cipier 
van het Huis van Bewaring te Buitenpost, nadat hij daartoe een ‘schriftelijke eedsverklaring’ had 
ondertekend. Nu werd er orde op zaken gesteld, doordat de nieuwe cipier moest voldoen aan be-
paalde voorwaarden, die hem onder andere schriftelijk werden meegedeeld. Deze voorwaarden 
werden regelmatig aangepast, al naar gelang de prijzen. Ze geven een aardig beeld van de omstan-
digheden destijds. Zo moest de cipier zorgen voor de voeding en de verpleging. Het morgenont-
bijt moest bestaan uit goed gebakken roggebrood, vooral niet klef of nattig en drie maatjes warm 
drinken. Het middageten moest voedzaam zijn, overeenkomstig de voedingsstaat, vastgesteld 
voor de gevangenen in het algemeen. De avondmaaltijd was gelijk aan die van de morgen, met 
tevens koffie en de ‘noodige Chicoreij’. Eén en ander stond onder toezicht van een College. Waren 
er zieken dan moest daar rekening mee worden gehouden met de voeding. Natuurlijk moest er 
eetgerei voorhanden zijn. In bijzondere gevallen moest de cipier zich wenden tot de Commissie 
van Toezicht. Als het nodig was, moest hij de kleding van de gevangenen wassen. Om zijn verbin-
tenis na te komen, moest hij “twee gegoede en voldoende borgen hebben”. De gemaakte kosten 
moesten zorgvuldig worden geadministreerd. De arbeidsovereenkomst werd getekend door de 
nieuwe cipier en zijn beide borgen Folkert van der Schaaf, van beroep gemeentesecretaris en de 
timmerman Meindert van der Molen.

Er werd ook een ‘register tot inschrijving der gevangenen’ ingevoerd. Maar dit register behoef-
de niet bijgehouden te worden, wanneer de personen door de kantonrechter “tot eenige dagen 
gevangenisstraf waren veroordeeld”. Ook niet wanneer het signalement van de doortrekkende 
gevangenen reeds op hun stukken stond vermeld. Het gevolg hiervan was, dat het aantal inge-
schrevenen niet klopte met het aantal dat werkelijk verblijf hield in het ‘Huis van Bewaring’. De 
opgegeven aantallen stemmen dan ook niet altijd met elkaar overeen. Ook verbleven de gevangen 
er niet alleen in de nacht. Het kwam ook voor, dat ze er een gehele dag verbleven. In 1853 was de kostprijs f 0,30 per dag. In 
1860 bedroeg deze f 0,50 per dag en f 0,25 per halve dag. ‘s Morgens kreeg de gevangene ‘koffie met boterham’, ‘s middags 

Bonne Stiksma, de ci-
pier van het Huis van 
Bewaring, voor zijn 
benoeming tot klerk 
ter secretarie. De func-
tie van cipier heeft 
hij er ongetwijfeld bij 
vervuld. Hij woonde 
destijds in de woning 
waarin thans Van der 
Wijk zijn groentewin-
kel heeft gevestigd.
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was er een warme maaltijd met vlees of spek. ‘s Avonds was het menu hetzelfde als ‘s morgens. Het overnachten gebeurde 
in het stro. Dit diende uiteraard regelmatig ververst te worden. Blijkbaar gebeurde dit niet altijd even secuur. In oktober 
1855 kwam er een bericht van de cipier van Groningen, dat een gevangene van 8 op 9 oktober in de toren te Buitenpost op 
‘zeer vuil stro’ had overnacht, zodat hij ‘in een zeer onreine staat’ te Groningen was aangekomen. Gedurende de periode 
van 1849-1869 verbleven er 436 geregistreerde gevangenen in de toren. Dit was gemiddeld bijna 20 personen per jaar. Uit-
schieters waren 1856 en 1857 met respectievelijk 68 en 61 gevangenen. Van veruit de meesten werd niet vermeld waarom zij 
veroordeeld waren.

Diverse delicten
Hun delicten zijn onbekend. Van een aantal, met name in de beginjaren, werden hun delicten wel vermeld. Diefstal kwam 
het meeste voor, direct gevolgd door bedelarij. Ook vreemdelingen, (buitenlanders) die over de grens moesten worden gezet, 
kwamen nogal veel voor, vooral Duitsers. Verder delicten als: valsheid in geschrifte, het moedwillig toedienen van slagen, 
bedrieglijke bankbreuk, verwonding van een ‘agent van de gewapende magt’, oplichting, mishandeling, dreiging met brand-
stichting en desertie uit een kolonie van weldadigheid. Er zaten nogal veel militairen onder de gevangenen. Hun delicten 
betroffen merendeels diefstal, maar ook desertie, dronkenschap en aanranding. Een enkele maal is er rechtstreeks sprake 
van een vrouwelijke gevangene. Dan betrof dit meestal bedelarij. De gevangenen kwamen of van Leeuwarden en gingen dan 
door naar Groningen, of omgekeerd. Kennelijk was Buitenpost dus de pleisterplaats tussen deze beide steden. Daardoor 
verkreeg de toren een functie, die bijna nergens anders op een dergelijke wijze voorkwam: de officiële status van Huis van 
Bewaring. Na 1860 begon het aantal gevangenen af te nemen. In 1874 waren er nog 17, maar daarna werd het snel minder, 
totdat er in 1869 nog twee werden geregistreerd. De functie van Huis van Bewaring werd daarna dan ook opgeheven, evenals 
de functie van cipier.

Het ‘Huis van bewaring’ (‘it hûnehok’) onder in de toren bestaat nog steeds en is weinig veran-
derd. Het heeft uiteraard wel een andere bestemming gekregen...
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Hoofstuk 10. Het weeshuis
door Jasper Keizer

Een wandeling door de Kerkstraat toont duidelijk dat hier praktisch het gehele oude, karakteristieke straatbeeld is ver-
dwenen. Het heeft plaats moeten maken voor een moderne winkelgalerij en het politiebureau. Van de oude panden is geen 
spoor terug te vinden. Wie zoekt thans op de plaats waar de Aldi staat het vroegere weeshuis van onze gemeente? En toch 
heeft dat daar gestaan.

In 1892 zochten B. en W. ruimte om een twintigtal “arme kinderen, wezen en verlatenen uit de gemeente Achtkarspelen” 
onder te brengen. Daartoe viel hun oog op “het zoogenaamde Blok”, staande in de Kerkstraat”. Dit pand was destijds in het 
bezit van de Nederlands-Hervormde kerk. Het kerkbestuur gaf toestemming om dit aan de gemeente te verhuren voor een 
tijd van tien jaar, tegen een huursom van f 125,- per jaar, met inbegrip van het gewone onderhoud. Tevens werd bepaald, 
dat de bewoners onderwijs dienden te ontvangen in de openbare lagere school, “terwijl de godsdienstige opvoeding moet 
worden overgelaten aan de predikant”. B&W konden dus met de realisering van hun weeshuis beginnen. In december 1892 
besloten zij “Hendrikje de long voorlopig tot de tijd van een jaar te benoemen om aan het hoofd te staan van de opleiding 
van kinderen in de met Mei a.s. op te richten armeninrichting te Buitenpost voor wezen en verlaten kinderen uit de ge-
meente”. Haar jaarsalaris zou f 100,- bedragen met kost en inwoning, ook voor haar beide kinderen. Door middel van een 
kleine vertimmering moest het Blok tot weeshuis worden ingericht. Het was de bedoeling dat alleen meisjes zouden worden 
opgenomen, gezien de beperkte ruimte waarover men beschikte. Beneden werden twee zalen ingericht: een slaapzaal en een 
zaal waar de meisjes overdag verbleven. De weesmoeder kreeg met haar beide kinderen een eigen kamer met twee bedsteden 
als slaapplaatsen. Eind 1893 “was de weesinrichting daargesteld, waarin voorlopig 14 meisjes zijn opgenomen”, aldus het 
gemeenteverslag. 

De bewoners
Wie deze eerste meisjes zijn geweest in niet bekend. Pas een jaar later begon men met de registratie van de opgenomen kin-
deren. Op 1 juni 1894 werden er 12 opgenomen. De drie oudsten waren 13 jaar, de jongste 5 jaar. Van deze 12 waren er 5 
wezen, waaronder twee zusjes, van 11 en 12 jaar oud. Maar het waren niet alleen wezen, die werden opgenomen. Er kwamen 
ook vier meisjes waarvan de moeder was overleden. Ook hier waren er twee uit één gezin. De andere meisjes hadden geen 
vader meer. Blijkbaar verkeerden deze moeders en vaders in zodanige omstandigheden, dat ze niet meer in staat waren om 
de kinderen te onderhouden. Wellicht zijn er ook kinderen bij geweest van ouders die uit de ouderlijke macht waren ontzet. 
Gedurende de winter 1894/95 bleef de weeshuisbevolking vrij constant. Het eerste meisje werd zoals thans geregistreerd 
staat op 12 mei 1895 ontslagen. Nog maar 13 jaar oud werd zij reeds als dienstbode verhuurd. Deze plaats bleef open tot 10 
november 1896. Een driejarig meisje, waarvan de moeder was overleden, nam haar plaats in. In 1897 overleden twee meisjes 
van 18 en 11 jaar. Tevens vertrok er eentje als ‘dienstmeid’ (16 jaar). Een jaar lang kwam en ging er daarna niemand. Op 12 
mei 1898 kwam er opnieuw een plaatsje vrij, doordat een meisje van 14 jaar ‘als dienstmeid’ werd ontslagen. In mei 1899 
werden de laatsten opgenomen, waaronder twee zusjes van 2 en 3 jaar oud. 

Een brok tragiek
Achter deze zakelijke registratie van de weesjes ging een brok tragiek schuil. Herhaaldelijk waren het kinderen, waarvan een 
der ouders kwam te overlijden. De gezinsomstandigheden waren dan van dien aard, dat de alleen overgebleven ouder geen 
kans meer zag het kind groot te brengen. In één geval werden 3 zusjes opgenomen, vijf maal kwamen er twee zusjes. Hun 
leeftijden varieerden van 2 tot 18 jaar. Zij kwamen vaak zeer vervuild in het weeshuis, zodat ze eerst een grondige ‘poets-
beurt’ moesten ondergaan.

Huisregels
Nadat ze waren schoongeboend, werden de kinderen opgenomen in het grote gezin van de weesmoeder. Hoewel deze haar 
eigen woonruimte had, gebruikte zij met haar eigen kinderen de maaltijd met de wezen. ‘s Zomers stonden de wezen zes uur 
‘s morgens op. ‘s Avonds om negen uur moesten ze naar de slaapzaal. De kleinen, die op dezelfde zaal sliepen, waren tussen 
zes uur en half zeven al naar bed gebracht. De school mocht niet verzuimd worden en evenmin de catechisaties. De moeder 
diende er tevens voor te zorgen, dat “zondagsmorgens de godsdienstoefeningen werden bijgewoond door de kinderen”. Li-
chamelijke straffen waren niet toegestaan. Na schooltijd mochten de kleintjes spelen. “De grooteren mogen zich een uur na 
de school ontspannen, maar dan huiswerk verrichten of gaan zitten naaien, breien of stoppen”. Deze hulp zal de weesmoeder 
ook wel nodig hebben gehad, want ze had verder geen hulp ter beschikking. Ze mochten niet met hun werk op straat lopen, 
“hetgeen immers slordigheid veroorzaakte”. De meisjes kregen extra les in naaien, breien en stoppen. Dit gebeurde door 
een onderwijzeres van de openbare lagere school, die daarvoor in 1895 een gratificatie kreeg van f 50,-. Dit ging echter niet 
vanzelf. Een van de raadsleden voelde er namelijk niets voor, “omdat deze onderwijzeres aan eene school met mooie stand is 
geplaatst”. Omdat de weesmoeder er echter niet geschikt voor was, kon men niet anders. Een van de meisjes kreeg les in het 
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maken van hoeden. Het geld dat de meisjes van familie of vrienden kregen, of door hen verdiend werd, kwam op een spaar-
bankboekje. Hadden ze “een dienst gekregen”, dan bleven ze tot hun twintigste jaar ‘onder de hoede der voogdessen’. Van de 
verdiensten kwam dan de helft op hun boekje, terwijl de andere helft besteed moest worden voor de aanschaf van kleding.

Het weeshuis
Uiteraard had men bij het opstellen van de plannen ook rekening gehouden met de kosten. De 
“kosten van onderhoud der kinderen” waren voor 1894 begroot op f 850,-. De werkelijke kosten 
beliepen echter het dubbele. Gedurende het bestaan van het weeshuis schommelden deze kosten 
rond de f 1600,-. Allicht rijst de vraag, wat de meisjes daar nu voor kregen. Een greep uit het jaar 
1895 laat ons daar iets van zien. Zo werden in januari van dat jaar elke dag 1 brood en 25 bolle-
tjes à f 0,40 gekocht. In het huis woonden toen 27 meisjes met hun weesmoeders en haar beide 
kinderen, samen dus 30 personen. Er kwam ‘een wagen vol turf voor f 7,50’. Tijdens deze maand 
werd gezamenlijk “1 kaas à f 3,25” geconsumeerd. De 20ste maart werd opnieuw een halve kaas 
gekocht. Verder was er gedurende januari nodig: “36 liter olie, 3 1/2 pond koffie, 1 1/2 pond kandy, 
2 1/2 pond suiker, 8 pond zeep, 3 pond zoda, 9 pond zout, 2 pond Cigory, 9 pakjes thee en 2 pond 
boter”. De andere maanden vertoonden in grote trekken hetzelfde beeld. Alleen het verbruik van 
petroleum zakte, naarmate de zomer naderde. In juli werden 60 kop boontjes voor f 5,40 inge-
kocht. En met de winter in het vooruitzicht werd als voorraad aangeschaft: 19 kg. spek à f 0,48 per 
kg, een vaatje vet van 22 kg. à f 0,40, 10 korf rapen voor f 3,-, wortelen voor f 2,45, 1 zak siepels 
voor f 1,25. En voor de gezondheid 5 liter levertraan voor f 4,-. Tussen de bedrijven door kostte 
het “haarknippen der weeskinderen 70 ct”. Voor de oudsten werden 10 catechisatieboekjes gratis 
uitgedeeld. Ook het onderhoud kon niet vergeten worden. In juni kreeg het huis “een grote beurt”. 
Het binnenverven kostte f 126,-. Drie banken verven f 1,80. Het behangen en wat klusjes f 17,52, 
zodat alles er weer piekfijn uitzag voor f 145,32. Verder vroeg het onderhoud in dat jaar (1895) een 
slot, een tweetal nieuwe sleutels en 25 spijkers.

Het laatste jaar
Het spreekt vanzelf, dat er met de afwas ook wel eens iets brak. Hoe tragisch hun lot ook was, toch hadden de weesmeisjes 
het beter dan velen van hun leeftijdsgenootjes thuis. Vanzelfsprekend hebben ook zij veel plezier met elkaar gehad. Dat le-
verde wel eens scherven op. In mei waren dat twee koppen à f 0,08 en een kop van 6 cent. Twee maanden later 12 borden à 
f 0,08 en 6 “komkes” à f 0,04. Een dag later 6 komkes à f 0,03 en een schaal à 45 cent. Met de komst van de winter kwamen 
ook weer de specifieke winteruitgaven. Op 16 oktober 1895 zes nieuwe “stoofen” en vier voetbankjes voor f 3,30; 1 klomp 
kramt f 0,01 en 1 klomp met blik beslagen en kramt f 0,03. In december werden 10 mutsen gekocht. En toen het in januari 
schaatsweer werd, kocht de moeder 7 paar nieuwe schaatsen voor f 17,-. Uiteraard is dit slechts een greep uit het jaar 1895. 
Ongetwijfeld zal er meer gekocht zijn.

Het meubilair in de kamer waar de meisjes overdag verbleven en in de zitslaapkamer van de weesmoeder bestond uit: 3 ta-
fels, 8 houten banken, een Singer naaimachine, een klok(regulateur), een kookkachel, een kamerkachel, een 8-tal stoven, 4 
bankjes, een hanglamp, een turfbakje, een tweetal kasten en 4 katoenen overgordijnen met 4 paar vitrages. Voor de bewoners 
waren er 3 tafelmessen en 3 broodmessen en een geëmailleerde trekpot. De kleding voor de 19 meisjes bestond uit, ieder 
2 broeken en 2 paar kousen met 1 paar sokken, l paar schoenen en 1 paar klompen. Elk had 2 borstrokken, 2 hemden en 2 
oude lijfjes. In de slaapkamer waren een 4-tal wastafels aangebracht. Tevens waren daar “4 wasblikken en 4 kamerpotten”. 
Merkwaardig is, dat er maar 1 ledikant wordt opgegeven. Waarschijnlijk had men in dat gedeelte bij de inrichting van het 
weeshuis de beide bedsteden laten bestaan, zodat deze toen een onderdeel van de slaapzaal vormden. Maar ook dan nog 
hadden niet allen een slaapplaatsje. Of er hebben enkele bedden zo op de grond gelegen. Er waren namelijk 6 kapokbedden, 
1 zeewierbed en 1 kaffenbedje. Verder 7 stromatrassen, 7 peulen en 14 kussens. En om de warmte te houden beschikte de 
moeder over 7 wollen dekens, 3 moltondekens, 21 lakens en 28 slopen. Gelet op het aantal meisjes bepaald geen luxe. De 
bezittingen van de weesmoeder met haar beide kinderen zijn hier niet bij inbegrepen. Het was voor de weesmoeder geen 
gemakkelijke taak om deze opgroeiende meisjes op een behoorlijke wijze groot te brengen. Het haar toegemeten bedrag was 
niet ruim. Ze moest daarom erg zuinig zijn. In 1899 deelde ze de armmeester mee, dat ze er mee wilde ophouden. Ze zag 
geen kans meer haar taak als weesmoeder nog langer naar behoren te vervullen.

Onder haar opvolgster ging het snel achteruit met het weeshuis. Er kwamen straffere regels voor de weesmoeder en de 
meisjes. Er werd een commissie voor toezicht benoemd, bestaande uit de dames Comijn-Giovanelli, Korenstra-Hylkema 
en Dijkstra-Brouwer. Maar niets mocht baten. Het werd duidelijk, dat het zo niet door kon gaan. In september 1900 be-
richten de voogdessen “dat zij hare functie als voogdessen van het Weeshuis te Buitenpost neerleggen”. Al maanden waren 
er ook geen nieuwe meisjes meer opgenomen. In november 1900 waren er nog maar vijf in het tehuis. B. en W. stelden de 
gemeenteraad daarom voor het tehuis maar op te heffen, “omdat de kosten nogal belangrijk zijn”. Toen de kerkenraad van 
de Hervormde kerk hierover werd ingelicht, bleek deze daar bepaald niet mee ingenomen te zijn. “Er is in de kerkeraad over 

Hendrikje de Jong, de 
eerste weesmoeder, 
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gesproken of het niet mogelijk ware het weeshuis te behouden, hetzij als particuliere instelling of anderszins en de vraag rijst 
hoe of B. en W. daarover denken”. Mocht men tot overeenstemming komen, dan zouden de kinderen die nog in het weeshuis 
waren, er kunnen blijven. Maar dit plan ging niet door. Wel kwam er een financiële regeling met de kerkeraad, waarbij deze 
f 100,- van de gemeente ontving (er was immers een overeenkomst gesloten voor tien jaar). Bovendien werd een spoedige 
vertimmering toegezegd. Deze vertimmering hield in dat het tehuis “weder voor woningen moest worden ingericht”. Per 
12 mei 1901 nam de kerkeraad zijn bezit weer over. Van de inboedel is blijkbaar maar zeer weinig overgebleven. De zuivere 
opbrengst van het “weeshuisboelgoed” bedroeg f 57,15. T. H. Zijlstra van Twijzel kocht de kachel voor een tientje. Daarmee 
was een definitief einde gekomen aan het bestaan van deze inrichting van weldadigheid, waar veel meisjes een goed tehuis 
hebben gevonden. Hun opname in het weeshuis betekende voor hen praktisch altijd een aanmerkelijke verbetering van hun 
huiselijke omstandigheden.

Hendrikje de Jong met haar weeskinderen omstreeks 1898.
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Hoofstuk 11. ‘Ons Nut’
door Jasper Keizer

In het najaar van 1861 openbaarde zich in Buitenpost de behoefte aan een vereniging “in de geest van de Maatschappij tot 
Nut van liet Algemeen”. Enkele initiatiefnemers belegden op 30 december 1861 een bijeenkomst waar 31 belangstellenden 
kwamen opdagen. Zij bespraken het reglement van het Nut, dat in artikel 2 stelde dat de vereniging haar doel wil bevorde-
ren “door in de Kring van hare leden het nuttige met het aangename te verbinden, en daar buiten, zooveel mogelijk zij kan, 
de belangen van anderen in het algemeen en die van de gemeente en den zetel van de Vereniging in het bijzonder te behar-
tigen”. Met dat reglement gingen de aanwezigen akkoord en daarmee begonnen de activiteiten van de vereniging Ons Nut 
in Buitenpost, gebaseerd op dezelfde basis als die van de landelijke vereniging. Voorlopig sloot Ons Nut zich echter niet als 
lid bij die landelijke vereniging aan. Vanwege de kosten...

Pas in 1873 besloot het bestuur aansluiting te zoeken bij de landelijke organisatie. Toen werd Ons Nut een departement 
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. De eerste gewone vergadering vond plaats op 22 januari 1862. Er werd een 
definitief bestuur samengesteld, bestaande uit de heren C. Beekhuis (president), F. Poutsma (vice-president), D. Kuipers (se-
cretaris-penningmeester) en H. Leopold en J. de Boer (leden). “Wijders werd in meergemelde Bestuursvergadering besloten 
zich eene Catheder aan te schaffen ten dienste van diegenen welke in buitengewone vergaderingen spreekbeurten hebben 
te vervullen”. Aan het ontbreken van een spreekgestoelte behoefte het dus niet meer te liggen. Aan het bestuur trouwens 
evenmin. De eerste buitengewone vergadering op 12 februari 1862 werd namelijk geheel met eigen krachten gevuld. De heer 
Poutsma hield een referaat over ‘Het oordeel der Wereld’. “Als vaste bijdrage werd door de Heer Leopold (na voorafgaande 
Inleiding) een dichtstuk voorgedragen van B. ter Haar, getiteld: ‘Herodias’. Hierna werd door de Heer Hellema een gedicht 
van K.L. Bouma gereciteerd ten titel voerende: ‘Het Huis’ en tenslotte door den Secretaris een gedicht van H. Tollens, ten 
opschrift hebbende ‘De gevels van de huizen’.

Leesgezelschap
Geheel in de geest van ‘t Nut werd op deze wijze doorgewerkt, met afwisselend gewone en buitengewone vergaderingen. De 
oprichting van “Ons Nut” heeft voor de gemeenschap van Buitenpost verstrekkende gevolgen gehad. Reeds in 1862 nam 
“Ons Nut” het initiatief tot de oprichting van een leesgezelschap, met het doel “uitbreiding van kennis en verlichting door 
nuttige en aangename lectuur”. Ook niet leden konden gebruik maken van de leesinrichting.

Spaarkas
Ons Nut floreerde meteen het eerste jaar al. Het bestuur was actief en de penningmeester sloot het eerste jaar af met een 
batig saldo van f 18,34. De ontvangsten bedroegen f 90,50 en de uitgaven f 72,16. Ruim een jaar na de oprichting werd door 
één van de leden, G. Zijlstra, voorgesteld “dat de vereniging ter dezer plaatse een spaarbank zou oprichten”. Dit voorstel vond 
algemene bijval. Een commissie bestaande uit initiatiefnemer Zijlstra en de heren R. Feith en H. Leopold kreeg opdracht een 
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een spaarkas.
Op 20 april 1864 kwam deze bankcommissie met een positief advies en noemde een drietal mogelijkheden om de spaarkas 
te realiseren.
Die drie mogelijkheden waren:
1. Om zonder eenig reserve-fonds de zaak aan te vangen door spoedige belegging van eventueel in te brengen gelden, zich 

Links het vroegere Nutsgebouw aan de Kuipersweg.
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zooveel mogelijk zoeken te redden.
2. Om tegen behoorlijke rente geld op intrest te nemen, daarvoor een veel rentegevend effect te koopen, waarvan bij terug-
gang de schade komt voor de leden van O.N., uit deze overwinst van rente een klein reservefonds te verkrijgen.
3. Om door de leden van O.N. of andere belangstellende ingezetenen uit Buitenpost bij vrijwillige inteekening een kapitaal 
bijeen te brengen, dat tegen eene rente van 3% minstens twee jaren ter beschikking van de Spaarkas verblijft, daardoor ver-
kregen wordende overwinst van rente kan dienen tot stichting van een kapitaal tot in werking brengen en instandhouding 
der Spaarkas”.

De commissie gaf zelf de voorkeur aan de derde mogelijkheid. Die werd dan ook aanvaard. In oktober 1864 waren de 
voorbereidingen rond en werd het reglement vastgesteld. Artikel 1van dit reglement luidde: “De spaarkas heeft ten doel 
ingezetenen van Achtkarspelen in de gelegenheid te stellen gelden, de som van f 200,= niet te boven gaande gedurende 
langer of korter tijd in veiligheid te brengen niet alleen, maar ook om die gelden in tijden van behoefte met voordeel terug 
te kunnen krijgen”. De commissie genoot zoveel vertrouwen, dat zij werd benoemd als het eerste bestuur van de spaarkas. 
De Nutsspaarbank heeft honderdtien jaar bestaan. In 1974 raakte de bank los van het Nut. De ontwikkelingen in het bank-
wezen waren daar niet vreemd aan. Het werd voor een plaatselijke vereniging als Ons Nut ondoenlijk om helemaal alleen 
een Spaarbank te exploiteren. Er was daarom al een zeer nauwe samenwerking met de Nederlandse Spaarbank Bond. Op 
1 januari 1974 ging de Nutsspaarbank van Buitenpost een geheel zelfstandig bestaan leiden.

Onderwijs
Op het terrein van het onderwijs is Ons Nut ook actief geweest. In 1867 werd gestart met een brei- en naaischool. Het 
voorstel hiertoe was in oktober 1866 gedaan door D. Kuipers, op grond van “de ondervinding, zoo hier als elders, dat door 
onkunde in deze, vooral voor huismoeders uit den arbeidersstand zoo noodzakelijke wetenschappen, slordigheid en met 
deze onreinheid en armoede in vele huisgezinnen sluipen”. De brei- en naaischool heeft tot 1881 bestaan. Toen werd het 
handwerkonderwijs opgenomen op het rooster van de lagere school en werd de brei- en naaischool overbodig.

Aan dadendrang en ideeën ontbrak het de mensen van Ons Nut bepaald niet. In 1874 volgde een voorstel om een bewaar-
school op te richten. Dat was in 1866 ook al eens geopperd, maar toen had de brei- en naaischool voorrang gekregen. De 
voorbereidingen voor zo’n bewaar(kleuter)school vergden nogal wat tijd. Het duurde tot 1877 voordat de bewaarschool er 
kwam. Op 16 april van dat jaar startte de eerste juf - mejuffrouw Hartman - met ruim 20 kleuters in de Nuts-bewaarschool 
in de Kerkstraat. Een half jaar na de opening van de school vertrok juf Hartman al weer uit Buitenpost. Zij was afkomstig uit 
het Zeeuwse Zonnemaire en de overgang van Zeeland naar Friesland was voor haar blijkbaar te groot. Er zat trouwens in de 
beginjaren toch vrij veel verloop in het juffenbestand. Dat veranderde met de benoeming van Lutske van der Velde in 1890. 
Zij bleef jarenlang op haar post. Veel ouderen in Buitenpost zullen zich haar nog wel herinneren met haar helpsters Martha 
Grassmid, Anna Spoelstra en Corrie van der Meulen.

Financieel ging het met die bewaarschool na een halve eeuw minder goed. In 1927 was er zelfs sprake van een “desolate 
toestand”. Het schoolgebouw zag er zo slecht uit, dat er zelfs werd gesproken over opheffing van de school. Dat onheil kon 
tijdelijk worden afgewend. Voor ongeveer 800 gulden kon de school worden gerestaureerd. Maar de aftakeling ging door. 

De economische malaise van de jaren dertig - de beruchte crisisjaren - speelde ook de bewaarschool parten. Op l juli 1935 
nam Lutske ontslag. Een geschikt moment voor bezinning op de toekomst. Hoe nu verder? Aangezien het Nutsdepartement 
van Buitenpost niet in staat was “de geldelijke offers te dragen, die een goed ingerichte bewaarschool zal vragen”, werd met 
algemene stemmen besloten tot opheffing van de bewaarschool, in weerwil van een protest, ondertekend door 44 personen. 
Het financiële draagvlak was te klein geworden. Het doek was gevallen voor het trotse instituut van Ons Nut. Maar niet voor 
altijd! Jarenlang bleef het stil rond deze prille vorm van onderwijs. Totdat op 17 juni 1947 het bestuur van Ons Nut van de 
leden opdracht kreeg “alles te doen wat het oprichten of herstellen van kleuteronderwijs in genoemde zin (dat wil zeggen: 
voor het openbaar onderwijs) kan bevorderen”. Die opdracht werd op voortvarende wijze uitgevoerd, want toen het Nut op 
11 november van dat jaar weer vergaderde, bleek de kleuterschool inmiddels al te zijn gestart. De vroegere bewaarschool 
was als het ware als een phoenix uit haar as herrezen. Edoch, de vreugde over deze herrijzenis was van korte duur. In 1951 
bleek de kleuterschool er niet al te best voor te staan. Een poging tot samenwerking met de orthodox-Hervormden om uit 
de problemen te komen strandde. De tijd bracht echter uitkomst. De uitbreiding van Buitenpost en de daarmee gepaard 
gaande toename van het aantal inwoners had ook een gezonde groei van de kleuterschool tot gevolg. De problemen waren 
opgelost. De oude school kon zelfs worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw in de Kerkstraat in 1970. 
Er ontwikkelde zich een goede samenwerking met de openbare lagere school, waarvoor de kleuterschool toeleverancier was. 
Met de vorming van de nieuwe basisschool in ‘t vooruitzicht groeide de wil om samen op te trekken. Toen de mogelijkheid 
zich aandiende samen een nieuw schoolgebouw te betrekken werd de gelegenheid aangegrepen de Nutskleuterschool ook 
organisatorisch onder te brengen bij de openbare lagere school. Beide scholen werden bij het betrekken van het nieuwe ge-
bouw onder één bestuur gebracht: het gemeentebestuur. Er ontviel het Nut hierdoor zoveel werk, dat de vereniging daarna 
‘slapende’ werd.
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De derde activiteit van het Nut op onderwijsgebied betrof de oprichting van een vaktekenschool. Deze school startte na een 
lange voorbereidingsperiode in 1913 met dertig leerlingen en vijf leerkrachten: P. Stuiveling (taal), J. Dijkstra (wiskunde), 
H. Poppema (handtekenen), P. Siekman en J. Velding (lijn- en vaktekenen). In de loop der jaren hebben veel leerlingen uit 
Buitenpost en wijde omgeving de cursussen aan deze (avond)school gevolgd. Velen van hen zagen hun studie bekroond 
met een “met vrucht” of “met veel vrucht” verkregen diploma. De vaktekenschool van Ons Nut heeft een belangrijke functie 
vervuld in het verhogen van de vakbekwaamheid van velen in deze regio. In de jaren vijftig, toen er ook op dit terrein veel 
veranderde bij het dagonderwijs, verliep de vaktekenschool en kwam het tot opheffing.

Overige activiteiten
Eind vorige eeuw heeft het Nut geprobeerd een ziekenfonds te stichten, maar dat is geen succes geworden. In 1900 werd 
geconstateerd, dat het ziekenfonds niet was aangeslagen. Daarom werd dan ook besloten tot opheffing. Al die activiteiten 
vergden uiteraard de nodige tijd en inspanning van bestuur en commissies. De bestuursagenda was meestal goed gevuld. 
Tijdens de gewone ledenvergaderingen werden de zaken besproken, die het Nut behartigde. In die vergaderingen brachten 
de diverse commissies ook verslag uit van hun werkzaamheden en werden nieuwe commissieleden benoemd. De buitenge-
wone vergaderingen droegen deels een ontspannend en deels een instructief karakter. Zo sprak bijvoorbeeld in 1918 de heer 
Van der Volkere over: “Demonstratieproeven over draadloze telegrafie en draadloos licht”. In 1923 was er een toneelavond, 
waar werd opgevoerd “de dramatische schets”: ‘Verzoend’ en de klucht ‘De weduwe Hansen’. In 1922 werd er opgetreden 
door It Selskip foar Fryske Tael-en Skriftekennisse. Dit resulteerde in de oprichting van een afdeling Buitenpost van dit 
Selskip, die nog altijd onder de naam Fryske Krite bestaat en ook nog steeds actief is. In de jaren twintig en dertig bleef het 
verder lange tijd stil. Pas in 1937 kwam er een verzoek binnen bij het bestuur om nieuwe zaken aan te pakken, in samenwer-
king met andere plaatselijke verenigingen. Men dacht daarbij aan het stichten van een badgelegenheid of zwemplaats “nu de 
Buitenposter vaart op een bepaalde plaats verbreed zal worden”. Een aardig idee. Maar toch viel er een dalende tendens op te 
merken in de activiteiten van het Nut. In 1940 werd dit toegeschreven aan “de geringe financiën” en aan het feit dat “er van 
de zijde van Rechts totaal geen belangstelling getoond wordt voor anderer initiatief ”.

Uit deze agenda voor de ledenvergadering van het Nutsdepartement 
Buitenpost in 1926 blijkt dat het Nut op verschillende terreinen actief 
is geweest.
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Na de oorlog veranderde er veel. In die veranderende samenleving was voor het Nut geen opvallende rol meer weggelegd. In 
1946 werden nog wel pogingen gedaan de vaktekenschool uit te breiden tot een ambachtsschool. Die ambachtsschool kwam 
er wel, maar... in Surhuisterveen. Dat bekende tevens het begin van het einde voor de vaktekenschool. In 1961 werd het plan 
geopperd om te gaan ijveren voor het stichten van een middelbare school in Buitenpost. Ook die pogingen strandden. Bui-
tenpost kreeg een dependance van het christelijk lyceum Oostergo in Dokkum. In 1974 werd die dependance een zelfstan-
dige school. In 1974, zo zagen we reeds, raakte ook de spaarbank los van het Nut. Ook van de nutswoningen zijn er niet veel 
meer over. Alleen de nummers 16 en 18 aan de Kuipersweg staan er nog. De andere vier en het nutsgebouw hebben plaats 
moeten maken voor het parkeerterrein tegenover de Rabobank. Dat parkeerterrein symboliseert echter niet het karakter en 
de betekenis van het vroegere Nut. Integendeel, voor de ontwikkeling van Buitenpost is de nu zo goed als ingeslapen vereni-
ging van groot nut geweest en voor veel ingezetenen van groot persoonlijk belang.

Juf Lutske van der Velde (links) met haar pupillen van de zogenaamde bewaarschool van het 
Nut aan de Kerkelaan. De foto is omstreeks 1927 gemaakt.
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Hoofstuk 12. De kerken
door Arend Jan Wijnsma

Over het geestelijk leven in Buitenpost valt heel wat te vertellen. De oudste bewoners zullen ongetwijfeld, zoals de andere 
oude Friezen, heidenen geweest zijn. Het bekeringswerk van zendelingen als Bonifatius en Willibrord is echter ook in Bui-
tenpost en omgeving niet zonder effect gebleven, getuige onder meer een oud achtkantige stenen doopvont in de Hervorm-
de kerk, die is gedateerd uit de periode 1450-1500. Buitenpost ligt ook niet zover van Dokkum, waar de bekende evange-
lieprediker werd vermoord. De bekeerlingen van Buitenpost behoorden automatisch tot de Rooms-Katholieke kerk, want 
Bonifatius cum suis waren in missionaire dienst van Rome.

De parochie van Buitenpost ressorteerde met de andere zeven parochies van Achtkarspelen (acht kerkbuurten) onder het 
bisdom van Munster, terwijl heel de rest van Friesland onder het geestelijk gezag viel van de bisschop van Utrecht. Dat bracht 
voor Buitenpost een zekere ambivalentie met zich mee. Het behoorde bij Friesland en maakte deel uit van het landsdeel 
Oostergo, maar het was, doordat het onder hetzelfde geestelijk gezag verkeerde als Groningen, soms meer op de Ommelan-
den dan op Oostergo georiënteerd. Maar Buitenpost is altijd Fries gebleven, al heeft het er wel eens op geleken dat de hele 
grietenij Achtkarspelen voor Friesland verloren zou gaan. Stad Groningen heeft namelijk in het verleden de ambitie gehad 
om niet alleen over de Ommelanden te heersen, maar ook over het aangrenzende Westerlauwerse gebied (ten westen van 
de Fries-Groningse grensrivier de Lauwers). Later zou Buitenpost nog eens opnieuw tussen twee vuurlinies komen te liggen 
met alle kwalijke gevolgen van dien. Ale Algra (Moethoen) schrijft er over in zijn serie schetsen over de geschiedenis van de 
Friese dorpen “De historie gaat door het eigen dorp” (deel II, blz. 57).

Ik citeer: “Erger nog werd de toestand in de jaren 1580-1594. Friesland had zich op het laatste moment aan het bewind van 
de verrader Rennenberg onttrokken, maar Groningen keerde onder het gezag van Filips II terug en in de grensgebieden 
werd voortdurend gestreden tussen de Spaanse en de Staatse troepen. Inlegeringen waren het gevolg en welke troepen er nu 
ook lagen, de bevolking was er steeds de dupe van. Duizend soldaten, “ongeteld de wijven, vrouwen en jongens” (het ver-
schil tussen wijven en vrouwen geeft de oude schrijver niet aan) hadden eens in 3 etmalen in deze streek voor 3000 gulden 
verteerd aan wijn, cleyn broot ende versch fleisch”.

Evenals in Wirdum, dat ook deze overlast van huurlingen had, werden de soldaten met vrouwen in de kerk (van Buitenpost) 
ingekwartierd. Dit veroorzaakte in 1594 te Buitenpost een ramp, want waarschijnlijk door onvoorzichtigheid met vuur ging 
de kerk in vlammen op. Een gedenksteen in de tegenwoordige kerk herinnert aan die ramp:

De Nederlandse Hervormde kerk ‘de âlde wite’ van Buitenpost aan het begin van deze eeuw. De skûtsjes konden toen 
nog afmeren naast de kerk.
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“Anno 1594 in aprile verbrandde
deese Kercke door inlegeringe van
Iandtschaps soldaten en werde weder-
om opgetimmert in Anno 1611 door’t
beleid van de Ed Grietman Herbranda
met vijf gecommitteerde uitte ge-
meente, soo kerckvoochden als
eigenerfde en anno 1613 volmaeckt”.

De kerk, die in 1594 afbrandde was nog niet zo oud, want een ander steentje dat in de nieuwe ‘opgetimmerde’ kerk is in-
gemetseld, laat weten dat de vorige kerk in 1496 was gebouwd. Bij dat jaartal staat ‘Ihs Maria’, dat is Ihesus Maria. De kerk 
van 1613 moet lange tijd de enige kerk van Buitenpost zijn geweest. Tot 1580 waren de nu monumentale hervormde kerken 
van Friesland rooms-katholieke bedehuizen. In dat jaar werd in heel Friesland de roomse eredienst afgeschaft. Maar in de 
grensgebieden ging dat niet zo vlot, omdat daar wisselend de Staatse of de Spaanse troepen de dienst uitmaakten.

Voor Buitenpost was dat geen benijdenswaardige positie. Het bracht duidelijke risico’s met zich mee, zoals blijkt uit een 
bericht uit 1581, meldende dat Buitenpost zonder schoolmeester zat “vermits de schoelmeister van de Malcontenten is 
dootgeslagen, nalatende een weduwe met twee kinder”. De sympathie van de inwoners van Buitenpost ging overigens wel 
overwegend uit naar de nieuwe leer, maar het zou na 1580 nog een tijdje duren voordat deze religie openlijk kon worden 
beleden. Dat was eigenlijk pas het geval toen Groningen (in 1594) op de Spanjaarden werd veroverd en er van die kant geen 
gevaar meer te duchten viel. De rust in het grensgebied keerde weer. Geen plunderende soldaten meer die het voorzien 
hadden op de bezittingen van boeren en burgers. Nu brak er ook een tijd aan waarin gewerkt kon worden aan de opbouw 
van het kerkelijk leven. Al was de kerk afgebrand, het geestelijk leven moest na het vertrek van de laatste pastoor - Henricus 
Schuerman - en van de laatste Spaanse soldaten zijn draai toch weer vinden.

Zo kreeg Buitenpost in 1598 zijn eerste dominee: Bartolomeüs Nicolai Bilderbeek. Zoals in veel Friese kerken heeft ook in 
Buitenpost de adel een belangrijke rol gespeeld. In Buitenpost mag wat dat betreft met name het geslacht Herbranda worden 
genoemd. Verschillende leden van dit geslacht zijn grietman van Achtkarspelen geweest. Onder hen Feyco van Herbranda, 
de Edele Grietman van de gedenksteen in de kerk, die in 1611 een groot aandeel had in de herbouw van de in 1594 afge-
brande kerk. Hij staat te boek als de eerste Gereformeerde grietman van Achtkarspelen. Zijn vader, Haye, was blijkbaar nog 
Rooms-Katholiek. De naam van Feyco Herbranda is vanwege zijn verdiensten voor de herbouw van de kerk door de kerkbe-
stuurders van Buitenpost in hoge ere gehouden, want toen pas vele jaren na de dood van de edele Feyco - de laatste grietman 

Interieur van de Nederlands Hervormde kerk omstreeks 1915 met links de voorname herenbanken van de vroe-
gere adellijke families. Karakteristiek zijn de stoven voor de stoelen (links).
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uit dit geslacht - een klok in de toren van de kerk kon worden gehangen (in 1690), kwam daarop onder andere ook het wapen 
van de Herbranda’s, met de naam van “J. Feyke van Herbrasnda, wijlen Grietman van Achtkarspel” te staan, samen met de 
namen van “J. Wypke van Hettinga en Tyerk Boelens, Grietman van Achtkarspelen”. De kerk van 1613 staat nog altijd - statig 
en stoer - in het centrum van Buitenpost. Het is een eenvoudig gotisch gebouw, met oorspronkelijk glas-in-loodramen, maar 
sinds de restauratie van de jaren 1977-1979 voorzien van gewone ruiten van oorspronkelijk formaat.

De âlde wite
De robuuste kerk kreeg in de volksmond van Buitenpost de bijnaam ‘de âlde Wite’ (de oude Witte), een gevolg van het feit, 
dat de kerk voor de restauratie van de jaren zeventig, witgepleisterd was. Hoewel het kerkgebouw al weer geruime tijd van 
de ontsierende pleisterlaag is ontdaan, leeft de naam ‘de âlde Wite’ nog altijd voort in de gemeenschap van Buitenpost. De 
stevige toren is ouder dan de kerk. De toren overleefde de ramp van 1594. Het oudste (onderste) deel van de toren dateert 
vrij zeker uit het eind van de 12de of het begin van de 13de eeuw. De kloostermoppen uit die tijd zijn aan de buitenkant deels 
met kleine steen ommetseld. De toren ontsprong in 1594 de vuurdans, maar was in 1956 aan de beurt toen het bovenste 
deel in vlammen opging na een blikseminslag. In het holst van de nacht hebben toen veel dorpsbewoners met angstige ogen 
staan kijken naar de torenspits, die brandde als een fakkel. Gelukkig bleef de rest van de toren gespaard. In 1957 kwam de 
restauratie van de gehavende toren gereed.
Over de torenklokken van ‘de âlde Wite’ valt ook wel het één en ander te vertellen. Wij maakten al melding van de klok van 
1690 met wapens en inscriptie van Feyke Herbranda en zijn opvolger Tjerk Boelens. Die mooie oude klok, gegoten door 
Hans Falck van Neurenberg te Leeuwarden, is in 1883 omgegoten. Zestig jaar later (in 1943) beroofden de Duitse bezetters 
ook Buitenpost van zijn kerkklok. De bronzen stem van ‘de âlde Wite’, die het vrome volk van Buitenpost zo trouw ter kerke 
had geroepen, verstomde. De klok werd voor de Duitse oorlogsindustrie omgesmolten om mee te klinken in het kanonge-
bulder. In 1949 werd een nieuwe klok in de toren gehangen. ‘De âlde Wite’ was weer compleet. Die nieuwe klok was echter 
geen lang leven beschoren. Bij de brand van 1956 scheurde de klok door te snelle afkoeling ten gevolge van het bluswater. 
Met een gebarsten stem verder gaan zou beneden de stand zijn geweest van ‘de âlde Wite’. Dus werd er weer een nieuwe 
klok gegoten, door de bekende klokkengieterij van de firma Van Bergen te Heiligerlee. Die laat nu al weer sinds 1957 op 
gezette tijden en bij blijde en droeve gelegenheden zijn stem galmen over Buitenpost. De klok hangt in een eenvoudige sta-
len stoel. De Hervormde kerk van Buitenpost is vooral van belang vanwege haar interieur, dat gekenmerkt wordt door zijn 
gave protestantse kerkmeubilair met aan weerskanten eenvoudige mannen- en vrouwenbanken. En dan zijn er natuurlijk 
ook de voorname herenbanken, tastbare herinneringen aan de vroegere adellijke families, die een dominante positie hebben 
bekleed in de gemeente Achtkarspelen en in de hoofdplaats Buitenpost.

De banken staan zoals gebruikelijk tegenover de kansel (met doophek en doopvont), tegen de zuidwand. De familiebanken 
met wapens tegen de noordwand zijn, gerekend van west naar oost achtereenvolgens van de families:
1. Meinsma-Brantsum (EAM en AB). Epeus à Meinsma trouwde in 1646 met Auckje Brants à Boelens in Buitenpost.
2. Bouricius-van Vierssen. Een zeer fraai exemplaar met op de luifel de familiewapens, geflankeerd door twee siervazen. 
Cornelis Livius van Bouricius trouwde in 1739 met Elske van Vierssen, die in 1759 als weduwe op belijdenis lidmaat werd.
3. Boelens-Pieters. Deze 17de eeuwse bank houdt de herinnering levend aan de al eerder genoemde grietman van Achtkar-

De kansel uit 1796 met zijn fraaie 
klankbord, getooid met een pirami-
deachtige versiering. Kansel en doop-
hek zijn een werkstuk van Egbert van 
Hoek.
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spelen Tjerk Boelens, die getrouwd was met Maeycke Pietersdr. Zij zijn beiden achterin de kerk begraven.
4. Jeltinga. Een eenvoudige bank zonder wapen uit het jaar 1614, die heeft toe behoord aan Pecco van Jeltinga of zijn vader 
Gatse.
5. Scheltinga-Kinnema. Deze bank heeft een zeer fraaie luifel. Livius van Scheltinga was grietman van Achtkarspelen.
6. Herbranda-Hettinga. Deze bank staat in het koor van de kerk. Feycke van Herbranda (FVH) huwde na de dood van zijn 
eerste vrouw met Wypck van Hettinga (WVH). Deze bank dateert uit het begin van de 17de eeuw. De preekstoel met z’n 
fraaie klankbord met pyramide-vormige decoratie is van 1769. In de koperen lezenaar staan in spiegelbeeld de letters F en 
R gegraveerd. Het zijn de beginletters van dominee Franciscus Rondaan, die op 28 mei 1769 een preek heeft gehouden naar 
aanleiding van de vernieuwing van preekstoel en doophek, waarvoor de kerkvoogden 450 Caroli gulden betaalden aan de 
maker, Egbert van der Hoek. In de lijnen van hout- en koperwerk is de 18de eeuwse rococostijl te herkennen.

Opvallende elementen in het kerkinterieur zijn de talrijke rouwborden: zes grote rouwkassen en vier ruitvormige wapen-
rouwborden. De rouw-en wapenborden zijn van noord naar zuid ter nagedachtenis van: Boudina Lucia Aebinga van Humal-
da, rouwbord (1777), Martinus van Acronius, rouwbord met familiewapen en krijgsattributen (1780), Catharina Wiskia van 
Haersma, rouwbord - gehuwd met de militair Acronius - (1794), Gaius van Scheltinga, rouwbord (1725), Wia Catharina van 
Broersma, rouwbord (1720), Cornelius Livius van Bouricius, rouwbord (1757), Eelckjen van Haersma, wapenbord (1643), 
Fecco van Scheltinga, wapenbord (1636), Livius van Scheltinga, wapenbord (1670), Wisck van Kinnema, wapenbord (1668). 
Die Martinus van Acronius was niet de eerste de beste, zoals ook al uit zijn zeer opvallend rouwbord blijkt. Catharina van 
Haersma trouwde met hem toen hij nog sergeant-majoor was. Zij stierf al jong, nog maar 21 jaar oud. Acronius bracht het 

Een tekening van de 
middeleeuwse doopvont 
tegenover de preekstoel 
in de hervormde kerk, 
getekend door N. van 
Dijk.

Op deze interieurfoto zijn de rouwborden in het koor van de kerk duidelijk 
te zien.
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uiteindelijk tot luitenant-generaal en was als kolonel regimentscommandant. In het begin van dit hoofdstuk werd reeds mel-
ding gemaakt van een middeleeuwse stenen doopvont, één van de zeer weinige vonten uit die tijd in Friesland, die bewaard 
zijn gebleven. Zij staat nu tegenover de preekstoel van de oudste kerk van Buitenpost. Het betreft hier een grote gotische vont 
die aan de bovenkant afbeeldingen bevat van Petrus (met sleutel), Paulus (met zwaard), het Godslam (met kruisvlag) en de 
Pelikaan, die zichzelf in de borst pikt om haar jongen te voeden met haar bloed, symbool van de zich opofferende Christus.

Langs de voet van het eeuwenoude doopvont zijn duivelskoppen aangebracht. Door de doop werd, volgens middeleeuwse 
gedachte, de duivel uitgedreven. De oude altaarsteen van vroeger staat nu naast de preekstoel. De steen is lange tijd gebruikt 
bij de bediening van het avondmaal in het koor, maar heeft nu een meer prozaïsche functie. De vijf ingebeitelde kruisjes op 
de altaarsteen zijn tekens van de vijf wonden van Christus. In de kerk staat een Van Dam-orgel uit 1877. Hiermee is nog niet 
alles verteld over het interieur van de Hervormde kerk van Buitenpost. Alleen al over de grafzerken zou een verhaal te schrij-
ven zijn. Tot de 19de eeuw lieten mensen uit de betere kringen zich begraven in de kerk. In het huis van God en dus dichtbij 
God. Vanaf 1820 was het begraven in de kerk uit hygiënisch oogpunt wettelijk verboden. De lijklucht in de kerk werd te 
irritant. In de kerk van Buitenpost zijn ook veel vooraanstaande ingezetenen begraven, getuige het grote aantal zerken in de 
vloer van de kerk. Aan het begraven in de kerk herinnert het begrip ‘rijke stinkers’. 

De dominees
Genoeg over de Hervormde kerk. Nog wel iets over de dominees, die in deze kerk hebben gepreekt en er de sacramenten 
hebben bediend. Na Bartolomeüs Nicolai Bilderbeek zijn dat er een kleine veertig geweest. Sommigen van hen waren op-
merkelijke figuren. Gerhardus van Croddenbosch bijvoorbeeld, die in het midden van de 17de eeuw in Buitenpost stond. 
Hij had geregeld conflicten met zijn gemeente. In 1655 liep de ruzie zo hoog op, dat de classis er aan te pas moest komen 
om de vrede te herstellen. Maar in 1656 was het al weer mis. Dominee Croddenbosch overleed op 24 mei 1659. Hij werd 
in de kerk begraven. Merkwaardigerwijs kreeg hij van de gemeente waarmee hij herhaaldelijk overhoop had gelegen een 
grafschrift mee, waarin hij de hemel in werd geprezen. De eerder genoemde A. Algra gaf de volgende vertaling van dit 
grafschrift: “Grafschrift op de dood van de zeer beroemde, eerwaarde, zeer geleerde en vrome Gerhardus à Croddenbosch, 
de zeer waakzame herder in zijn gemeente te Buitenpost, Lutkepost en Gerkesklooster. Die 37 jaar het volk geweid heeft 
en gevoed met hemels manna en de geheimen des geloofs verklaard heeft. Gerhardus ziet, zijn lijk wordt door deze zwarte 
heuvel besloten, maar zijn ziel, nu de aanhoudende bewoonster van de hemel, verblijdt zich als biddende overwinnares, 
zingende de grootheid van de Drieënige. Na de strijd des geloofs en des levens, drinkt zij het levende water, want dit is de 
prijs en het waardig loon van de moeiten van de leraren des geloofs en wie de hemelse dingen ter harte gaan”. De gemeente 
van Buitenpost was niet rancuneus. Integendeel, zij toonde zich vergevingsgezind en handelde naar de regel: van de doden 
niets dan goeds. 

Tragisch was het levenseinde van dominee Hermannus Jacobi, die van 1726-1764 de gemeente van Buitenpost diende. Na 
zijn emeritering in 1764 bleef hij in Buitenpost wonen. Begrijpelijk na een ambtsperiode van 38 jaar. Op 29 augustus 1775 

Het orgel van de Hervormde kerk da-
teert uit 1877. Het is een welluidend 
product van de bekende Leeuwarder 
orgelbouwer L. van Dam. In de jaren 
1973-1975 is het grondig gerestau-
reerd.
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overleed hij op de leeftijd van 82 jaar. Hij verdronk bij nacht in  de regenwaterbak. Het moet die nacht erg geregend hebben. 
Een onweersbui misschien? In het overzicht van de predikanten van Buitenpost van 1598-1886 van Romein staat over dit 
tragisch ongeval vermeld: “Hoogstwaarschijnlijk is hij opgestaan om te onderzoeken of dezelve ook weldra zou overloopen 
en hiernaar voelende is hij voorover gevallen. Hij legateerde aan de diaconie hier eenig land en nog iets”. Over de eerder ge-
noemde Franciscus Rondaan, die op 28 mei 1769 - met een preek over Jesaja 40 vers 9: “Klim op een hoge berg, vreugdebode 
Sion  “ - de nieuwe preekstoel inwijdde, wordt vermeld, dat hij “wegens dronkenschap van zijnen dienst is ontzet in februarij 
1775”. Hij overleed in Makkum op 9 maart 1779, “ongeveer 34 jaren oud” -  ook een tragisch sterfgeval dus. 

Verzetsman
Veel aandacht schenkt Algra aan dominee Salomon Sieuwert de Koe. Hij heeft maar kort in Buitenpost gestaan (1872-1874), 
maar deed van zich spreken door zijn fel verzet tegen het floreenstelsel, dat de verkiezing van predikanten opdroeg aan de 
grondbezitters. De kerkeraad was verplicht hun kandidaat te beroepen. Hier komt de tegenstelling tussen rechtzinnig en 
vrijzinnig om de hoek kijken. Ds. De Koe schreef, zo vertelt Algra op begrijpelijke wijze, tegen deze misstand een vlammend 
protest in ‘Christelijke Stemmen’, dat ook afzonderlijk is verschenen en hij wijst daarin op het feit, dat terwijl vrijwel overal 
in het land kerkeraad of kiescollege de dominee verkiest, in de meeste van de 354 Friese gemeenten dit overgelaten is aan de 
floreenplichtigen, die vaak buiten het dorp wonen. De gemeente wordt niet zelden een leraar opgedrongen, die een heel an-
dere boodschap brengt dan de gemeente begeert. Het gevolg is, dat de meest belangstellende leden vreemdelingen worden in 
hun eigen bedehuis, hun kinderen verstoken van godsdienstige leiding, zij zelve gedwongen elders voor hun geestelijk leven 
voedsel te zoeken, of waar de droevige toestand te lang duurt, neemt men tot het vriendelijk lokkend asyl, dat de Afgeschei-
den kerk biedt, de toevlucht”. Ds. De Koe noemt in zijn brochure van 1874 Buitenpost als voorbeeld, waar het floreenstelsel 
nog geldt. De grondbezitters dragen daar in 1874 een andere (vrijzinnige) kandidaat (G. Aalbers) voor dan de kerkeraad. 
Bij de stemming op 25 maart blijken op de kandidaat van de kerkeraad 257 en op de kandidaat van de floreenplichtigen 256 
stemmen te zijn uitgebracht. De kerkeraad lijkt dus gewonnen te hebben. Ongelukkigerwijs blijken van de 257 stemmen 
op de kerkeraadskandidaat 6 niet volkomen naar de voorgeschreven vorm te zijn uitgebracht, al blijkt zonneklaar voor wie 
die 6 stemmen bedoeld zijn. De grondbezitters haasten zich om protest aan te tekenen tegen het accepteren van deze 6 niet 
geheel correcte stemmen. Zij krijgen gelijk van het classicaal bestuur, dat de kerkeraad gelast om de tegen zijn overtuiging 
benoemde kandidaat te beroepen. De kerkeraad weigert. Het classicaal bestuur neemt de taak van de kerkeraad over met het 
gevolg, dat Buitenpost tegen de wens van de meerderheid een vrijzinnige predikant krijgt, die bij zijn komst getuigt “dat hij 
in zijn hart gevoelt, dat hij van de Gemeente en mitsdien van God geroepen is”.

De strijd van ds. de Koe en enkele medestanders tegen het floreenstelsel is niet zonder resultaat gebleven. Het verzet tegen dit 
stelsel werd er door gestimuleerd en ds. De Koe heeft - hoewel hij al betrekkelijk jong, op 22 maart 1886, overleed - nog mo-
gen beleven, dat aan het onrecht een einde kwam toen de Hoge Raad de kerkeraad van Oosterend, die het floreenjuk afwierp, 
in het gelijk stelde. De vrijzinnige ds. Aalbers vertrok in 1880 naar Purmerend. In zijn plaats kon in 1883 een rechtzinnige 
predikant worden benoemd, ds. K. Fernhout, die echter al in 1886 weer vertrok (naar Tzum) en vandaar overging naar de 
Dolerende gemeente van Zwartsluis. De Hervormde kerk van Buitenpost is sindsdien niet steeds rechtzinnig gebleven. De 
Doleantie van 1886 is daaraan niet vreemd geweest. De kerkeraad van Buitenpost was in die spannende tijd op de hand van 
de Doleantie. Het kwam daardoor ook in Buitenpost tot een breuk. De Gereformeerde kerk is er de erfenis van.

Evangelisatie
Na de uittocht van verontruste kerkleden uit de Hervormde kerk in 1834 en 1886 bleef het aanvankelijk rustig binnen de 
Hervormde kerk van Buitenpost. De predikanten waren van rechtzinnige origine. Maar langzaam veranderde dit. De komst 
van drs. E. de Vries in 1904 vormde de aanleiding tot de oprichting van een evangelisatievereniging. Deze verenigingen 
ijverden binnen de Nederlandse Hervormde Kerk voor een rechtzinnige prediking op de kansels van deze kerk. Waar deze 
ontbrak stichtten zij eigen verenigingen met eigen voorgangers (evangelisten) en eigen plaatsen van samenkomst (een kapel 
of een lokaal). De evangelisten deden in de praktijk hetzelfde werk als predikanten, maar zij mochten de sacramenten niet 
bedienen. De Evangelisatie in Buitenpost werd opgericht op 5 april 1905. De kleine groep ging voortvarend te werk, op 12 
november 1905 kocht men een stuk grond aan de Irenestraat, de moestuin achter het woonhuis van de gemeente-secretaris 
dhr. Jonker, voor f 900,-. Op 23 februari 1906 werd aan J. van der Molen opdracht gegeven om een evangelisatiegebouw met 
woning te bouwen voor f 2.840,-. Datzelfde jaar nog werd het gebouw in gebruik genomen.

Er zat groei in het aantal leden. In 1912 waren er 70 gezinnen bij betrokken, een zondagsschool met 72 kinderen, een ‘jon-
gelingsvereniging’ met 13 leden en een ‘jongedochtersvereniging’ met 10 leden. Voorgangers waren dhr. Jager, dhr. Fricke, 
dhr. Van Veenen (de eerste vaste evangelist) en dhr. J. van der Net. Na Van der Net, die 34 jaar aan de Evangelisatie ver-
bonden was, kwam de eerste predikant, ds. J.P. Hilhorst, op 7 april 1951. In 1947 ontstond een voorzichtige toenadering tot 
de Hervormde gemeente, die aanleiding werd tot een verdere samenwerking. Dit resulteerde in 1950 in een gezamenlijke 
commissie voor het organiseren van het jeugdwerk. Langzaam groeide dit samenwerkingsverband uit naar andere terreinen.

Maar één en ander verliep niet geheel probleemloos. Zo kwam er onder andere onenigheid over het gebruik van het kerk-
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gebouw. Het lokaal werd namelijk te klein. Ook het werven van lidmaten door de vrijzinnige kerkeraad viel bij de Evangeli-
satie verkeerd. Allerlei procedures werden aangespannen. Uiteindelijk trad de gehele kerkeraad in mei 1958 af. Een nieuwe 
kerkeraad onder leiding van ds. Hilhorst nam de kerkelijke leiding over. Daarmee was ook de ‘richtingenstrijd’ voorbij en 
kon de Evangelisatie worden opgeheven. De onroerende goederen werden in 1962 verkocht. De kapel stond destijds tussen 
de huidige MAVO en Kapenga aan de Irenestraat. En nu zijn Gereformeerden en Hervormden in Buitenpost al weer ijverig 
samen op weg.

“Het kan verkeren”, zei Bredero, zoals wij eerder constateerden. Buitenpost zou geen Fries dorp zijn als er niet meer dan één 
kerk zou staan. De oude Friese volkswijsheid zegt niet voor niets:

Eén Fries: een paar schaatsen
Twee Friezen: een kerk
Drie Friezen: een schisma

Doopsgezinden
‘De âlde wite’ is niet alleen gebleven. Na de Hervormde gemeente heeft de Doopsgezinde gemeente de oudste rechten in 
Buitenpost, zij het met enige onderbreking. De eerste Doopsgezinde gemeente van Buitenpost moet omstreeks 1620 zijn 
gesticht. Op 19 augustus 1742 werd het eerste meniste kerkje in gebruik genomen. Ter gelegenheid van deze feestelijke ge-
beurtenis sprak Age Wijnalda, Doopsgezind predikant te Haarlem, een leerrede uit naar aanleding van psalm 26 vers 8 met 
als thema: “Davids liefde tot Gods huis”. Sjoerd van Dokkumborg, predikant in Westzaan, schreef bij deze preek een gedicht 
in het Fries, in de spelling van die tijd. Hij was namelijk predikant geweest in Heerenveen en Berlikum en had waarschijnlijk 
ook nog kennissen in Buitenpost.

Zijn gedicht was een ‘To-jefte oon de Meniste Gemiente toe Buitenpost’ (een toegift aan de menniste Gemeente te Buiten-
post). De eerste Doopsgezinde predikant in Buitenpost moet een zekere Siedze geweest zijn. Vanaf 1755 was de gemeente 
een tijd vacant. In 1779 hadden de Doopsgezinden weer een voorganger, Sjoerd Thomas, die tevens predikant was van de na-
burige gemeente Kollum. In 1805 werden beide gemeenten nog steeds door dezelfde voorganger bediend. In 1810 volgt een 
langdurige vacante periode. Dat blijkt onder andere uit het feit, dat de beide gemeenten in 1829 “nu en dan werden bediend 
door Leeraren van naburige gemeenten”. Die langdurige vacature was niet bevorderlijk voor het gemeenteleven. In 1835 wa-
ren er nog maar tien leden... Besloten werd daarom de gemeente op te heffen. De nog resterende leden hoorden sindsdien 
bij de Doopsgezinde gemeente van Surhuisterveen. Na de eeuwwisseling bloeide het Doopsgezinde leven in de Friese Wou-
den weer op. In Zwaagwesteinde werd in 1904 een Doopsgezinde kerk gebouwd. De meniste kring, die zich hier gevormd 
had werd, vooral op initiatief van ds. Jac. Krijtenburg, in 1947 omgezet in een zelfstandige gemeente. Ook rond Kollum en 
Buitenpost bloeide het Doopsgezind kerkelijk leven op. In de jaren twintig werd er een kring Buitenpost gevormd, waarin 
met name Tj. de Wal erg actief was. Ook ontving men veel steun van ds. S.S. Smeding van Grijpskerk. De aansluiting van 
deze kring bij de gemeente van Zwaagwesteinde betekende een vergroting van de activiteiten. Deze mondden uit in eigen 
kerkdiensten in Buitenpost in 1956 in het gebouw van de Vrijgemaakte Gereformeerden.

Het lokaaltje van de Hervormde Evangelisatie dat in 1906 werd gebouwd.
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Het betekende een verdere uitbreiding van het eigen kerkelijk leven. De ontwikkeling daarvan was zo verrassend dat op 20 
mei 1957 opnieuw met groot enthousiasme een eigen Doopsgezinde gemeente werd opgericht, die datzelfde jaar nog een 
eigen kerkgebouw tot stand bracht. Dat keurige houten kerkje aan de Julianalaan kwam tot stand dankzij de eigen bijdrage 
van de eigen leden (dat waren er toen zo’n vijftig) en met medewerking van een internationale beweging voor Doopsgezind 
Hulpwerk. Vrijwilligers uit Amerika, Engeland, Denemarken, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Canada en Nederland hielpen 
mee met de bouw. Het kerkje kon op 1 december 1957 worden ingewijd. De eerste predikant in 1957 werd ds. J.W. Hilwerda, 
tevens predikant te Veenwouden en Zwaagwesteinde.

Gereformeerden
Via de Doopsgezinde Gemeente belanden wij bij de Gereformeerde Kerk van Buitenpost, die in 1887 is ontstaan en in 
1987 haar honderdste verjaardag vierde. Het ontstaan van de Gereformeerde kerk van Buitenpost kan - zoals in alle andere 

Het oudste kerkje van de Doopsgezinden (de mennisten) in Buitenpost, dat in 
1742 in gebruik werd genomen. Een echt schuilkerkje achter de woning van de 
weduwe J. Dijkstra aan de Voorstraat.

Het latere houten kerkje van de Doopsgezinden 
aan de Julianalaan in 1957 dat met internationale 
hulp tot stand kwam.
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plaatsen met een Gereformeerde kerk - niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de Nederlandse Hervormde kerk 
in de vorige eeuw. De Afscheiding van 1834 ging aan Buitenpost voorbij dankzij de langdurige ambtsperiode (van 13 mei 
1827 tot zijn dood op 12 februari 1870) van ds. Klaas Willemsen Wijchgram als Hervormd predikant in Buitenpost. Het 
gedachtegoed van de afgescheidenen stond hem zeer na, maar hij wilde geen breuk met zijn kerk en door zijn rechtzinnige 
prediking wist hij te voorkomen, dat gemeenteleden de Hervormde kerk verlieten. Dominee Wijchgram is bijna 43 jaar lang 
een stabiele factor geweest in de Hervormde kerk van Buitenpost. Er woonden in Buitenpost wel Afgescheidenen, maar die 
waren veelal afkomstig uit andere plaatsen. Zij kerkten waarschijnlijk in naburige dorpen (Drogeham, Kollum) waar de Af-
gescheidenen wel een eigen kerk hadden gesticht. Wat bij de Afscheiding kon worden voorkomen gelukte bij de Doleantie 
niet. De situatie in de Hervormde kerk van Buitenpost was, ondanks de aanwezigheid van een rechtzinnige predikant (ds. K. 
Fernhout), op dat moment zo gespannen, dat er maar weinig voor nodig was om een breuk te veroorzaken.

Voor dat weinige zorgden de vrijzinnige kerkvoogden, die de rechtzinnige predikant en zijn geestverwanten opzettelijk 
dwarsboomden toen ds. Fernhout in 1884 de tweede dienst op zondag weer invoerde. Zij vonden de deur van de kerk op 
een gegeven moment gesloten en de kerkvoogden weigerden deze te openen. Toen de kerkeraad weigerde om vrijzinnige 
lidmaten aan te nemen, omdat die van het verzoenend lijden en sterven van Christus niets wilden weten, noch van zijn op-
standing, gingen zij naar Twijzel, waar zij wel werden aangenomen. Om zich daarna te laten overschrijven naar Buitenpost... 

De Gereformeerde kerk met pastorie aan de Voorstraat, kort voor de Eerste Wereldoorlog.

in dit gebouw werden de eerste diensten gehouden van de Gereformeerde kerk. Van links 
af: Siebren de Vries, Jan Evenhuis (rijwielhandelaar) en zijn vrouw S. Evenhuis-Dijk. De 
foto is van 1930.
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Het inmiddels bekende trucje om via een achterdeur toch binnen te komen in de rechtzinnige kerk van het eigen dorp. Het 
in 1816 door koning Willem I uitgevaardigde “Algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden” maakte dit mogelijk.

Ds. Fernhout wilde de kerkelijke tucht toepassen om degenen, die langs slinkse weg waren binnengekomen alsnog te kun-
nen weren, maar hoewel de kerkeraad achter hem stond en classis en provinciaal kerkbestuur het met de gang van zaken 
ook niet eens waren, verhinderde het Koninklijk Reglement een dergelijke maatregel. Voor ds. Fernhout was de nu ontstane 
situatie het meest pijnlijk. Hij stond voor de moeilijke keuze: de gang van zaken alsnog accepteren of uit de Hervormde kerk 
stappen. De beslissing bleef hem bespaard doordat hij juist in deze tijd een beroep ontving van de Hervormde kerk van 
Tzum. Hij had niet veel bedenktijd nodig. Op 20 juni 1886 deed hij zijn intrede in het greiddorp met de hoogste toren van 
Friesland. Vermeldenswaard is, dat ds. Fernhout uit Tzum overging naar de Dolerende gemeente van Zwartsluis. Toch nog, 
zij het op termijn, die tweede keuze dus.

De vlam in de pan
Intussen stond de kerkeraad van de Hervormde kerk in Buitenpost er, na het vertrek van ds. Fernhout, alleen voor. Dominee 
was vertrokken, maar de problemen waren gebleven. De ogen van veel rechtzinnige Hervormden waren in die spannende 
dagen gericht op Amsterdam. Daar waren 5 Hervormde predikanten, 42 ouderlingen en 33 diakenen op 4 januari 1886 ge-
schorst, om dezelfde reden waarom in Buitenpost problemen waren ontstaan: het aannemen van lidmaten in omliggende 
vrijzinnige gemeenten, die daarna werden overgeschreven naar Amsterdam.

Toen de geschorste Amsterdamse ambtsdragers op 1 december 1886 werden afgezet, sloeg de vlam in de pan. Deze vergaan-
de maatregel riep ook in Buitenpost vragen op. Het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen was zwaar gekrenkt. Eerzame 
broeders, die de belijdenis van de Kerk serieus namen werd de deur gewezen, terwijl kerkleden, die het met die belijdenis 
niet zo nauw namen geen strobreed in de weg werd gelegd. De kerkeraad van Buitenpost kwam in gewetensnood. De naam 
van dominee Fernhout werd nogal eens genoemd. Men begreep met welk dilemma hij had geworsteld vlak voordat het 
verlossende beroep van Tzum kwam. De alles beheersende vraag was of men nog wel lid kon blijven van een kerk, die deze 
praktijken tolereerde.

De tijden herleefden in Buitenpost van het vroegere lokaal - de populaire benaming voor de latere Hervormde Evangelisatie 
- waarin heilsbegerige hervormden de rechte leer konden horen verkondigen. Ook Buitenpost heeft zo’n ‘lokaal’ gehad, zoals 
wij al eerder zagen. Op de plaats van de latere fietsenwinkel van Brouwer aan de Voorstraat. Er was intussen een school in 
gevestigd, maar ‘s zondags deed het weer dienst als kapel, waar veel hervormden samen kwamen om zich te voeden met het 
‘brood des levens’. De diensten in de kapel, waarin meester C.J. Visser, hoofd der school, een preek las, droegen een sober 
karakter, maar de inhoud van de preken droegen het Waarmerk van de rechte leer. Maar de hernieuwde uitwijkmogelijkheid 
naar de kapel kon niet verhinderen, dat het deze keer ook in Buitenpost tot een breuk kwam. Gesjoemel van de kerkvoogden 
met de lijst van stemgerechtigden voor de verkiezing van een nieuw lid voor het college van kerkvoogden en ontzetting uit 
hun ambt van de ouderlingen R.J. Turkstra en Tj.D. Kootstra en de diaken E.T. Rispens, omdat zij in januari 1887 in Am-
sterdam het Kerkelijk Congres hadden bijgewoond, waarin de misstanden in de Nederlands-Hervormde kerk aan de kaak 
werden gesteld, verhaastte het proces van verwijdering.

De losmaking
In een bijeenkomst op 22 februari 1887 ten huize van Turkstra onder leiding van de Kollumer predikant ds. G.H. van Kas-
teel - die zelf ruim een half jaar eerder met zijn kerkeraad en gemeente was uitgetreden - werd besloten zich los te maken 
van de Ned. Hervormde kerk en daarvan mededeling te doen aan de regering, de burgemeester en de kerkvoogden. Er werd 
door de initiatiefnemers een brief opgesteld, waarin zij hun besluit motiveerden en toelichtten. Deze brief, ondertekend 
door ds. Van Kasteel (als consulent), de ouderlingen Turkstra en Kootstra en de diaken Rispens, gedateerd 2 maart 1887, 
ging naar de gemeenteleden. Er zat een ‘formulier van trouwbetoon’ bij, dat men - ingevuld en ondertekend - voor maan-
dagavond 7 maart bij een van de ondertekenaars kon inleveren. Daarin werd verklaard, dat men “door ondertekening dezes 
den KERKERAAD, die de Kerkorde van Dordrecht aanvaardde” bleef erkennen “als den wettigen Kerkeraad der Ned. Herv. 
Kerk (thans Ned. Ger. Kerk) te Buitenpost en Lutjepost”.

Meer dan 200 meerderjarige gemeenteleden, van wie 51 lidmaat waren, verklaarden in te stemmen met de losmaking en de 
kerkeraad die de gemeente losmaakte uit de synodale organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk (van 1816) te zullen 
erkennen als de wettige kerkeraad. Deze kerkeraad werd op 13 april tijdens een vergadering met de stemgerechtigde leden 
aangevuld met één ouderling en twee diakenen. Toen kon de Gereformeerde kerk van Buitenpost gaan functioneren. Vijf 
jaar na de oprichting (in kerkelijk jargon heet dat instituering) werd begonnen met het aanleggen en bijhouden van een 
doop- en lidmatenboek. Vanaf 1920 wordt er een kaartsysteem bijgehouden van de gemeenteleden en sinds 1931 wordt er 
op de gemeentevergadering een jaaroverzicht gepresenteerd. 
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Gedenkboek
Het zijn vooral die jaaroverzichten geweest, die waardevolle gegevens hebben verschaft voor het samenstellen van het ge-
denkboek “Een Gemeente onderweg”, dat in 1987 verscheen ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Gerefor-
meerde kerk van Buitenpost. In dat gedenkboek wordt het reilen en zeilen met al z’n ups en downs beschreven van honderd 
jaar gereformeerd kerkelijk leven in Buitenpost, zowel in kerkelijk als in verenigingsverband. Opmerkelijk zijn daarbij de 
duidelijke veranderingen, die zich in de loop der jaren, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, hebben voltrokken in het 
gereformeerde denken en handelen. In het licht van de historie is het op zijn minst opmerkelijk dat de toenemende verwij-
dering van de jaren tachtig van de vorige eeuw ook in Buitenpost heeft plaats gemaakt voor een toenemende toenadering 
tussen hervormden en gereformeerden in deze tijd. Lag dat trouwens niet in het conflict van toen besloten? Mensen van nu 
beschouwen het leven anders dan de mensen van toen. Dat geldt ook voor gelovige mensen.
Predikanten
Van de Gereformeerde kerk van Buitenpost mogen ook enkele predikanten met name worden genoemd. Sommige predi-
kanten hebben de Gereformeerde kerk van Buitenpost opmerkelijk kort, enkele andere opmerkelijk lang gediend. De vlug-
gertjes waren de eerste predikant ds. Jan Dirk van der Velden (1887-1889), ds. Pieter Hekman (1922-1924) en ds. P. van Til 
(1945-1946). Laatstgenoemde - de eerste tweede predikant van Buitenpost - vertrok al weer zo snel omdat hij van hogerhand 
geroepen werd voor de geestelijke verzorging van de Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. Een taak, waarvan hij zich 
op voortreffelijke wijze schijnt te hebben gekweten. Kort was ook de ambtsperiode in Buitenpost van ds. A.H. Leij (1966-
1968), maar dat had een tragische achtergrond. Deze sympathieke predikant, die door oud en jong werd gewaardeerd, raakte 
ernstig gewond bij een auto-ongeluk, ten gevolge waarvan hij kort daarna overleed.

De beide lang-gedienden waren de dominees Sjoerd Bosma (een rasechte Fries) die het bijna een kwart eeuw uithield in 
Buitenpost (van 1898 tot 1921) en C.J. Goslinga, die wat diensttijd betreft het record op zijn naam heeft staan. Hij stond 
29 jaar in Buitenpost, tijdens de meest bewogen periode uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerk (de crisisjaren, de 
bezettingstijd en de kerkscheuring). Samen tekenden de dominees Bosma en Goslinga voor de helft van het aantal jaren dat 
de Gereformeerde kerk van Buitenpost nu heeft bestaan. Is het een wonder dat met name deze beide herders een stempel 
op de gemeente hebben gedrukt, waarvan de sporen nu nog merkbaar zijn? De Gereformeerden hebben van meet af aan de 
beschikking gehad over een eigen kerkgebouw, dat eind 1887 in gebruik is genomen. Het is in de loop der jaren verschillende 
keren uitgebreid en gerestaureerd, het laatst in 1983. 

De Vrijmaking
De kerkelijke twisten, die in de Nederlandse samenleving een haast onvermijdelijk risico lijken te zijn van het belijden, heb-
ben ook de gereformeerde gemeenschap van Buitenpost niet onberoerd gelaten. In 1945 leidde dat tot het ontstaan van een 
tweede gereformeerde kerk: de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk. Het kostte de Gereformeerde kerk in de loop van 1945 on-
geveer 130 zielen. De vrijmaking, ontstaan als gevolg van een voor buitenstaanders onbegrijpelijk leergeschil over verbond 

De nieuwste kerk van Buitenpost, de Fonteinkerk van de vrijgemaakte Gereformeerde kerk aan de 
Achtkant. Een mooi voorbeeld van eigentijdse kerkbouw.
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en doop, begon in Buitenpost in feite met het uittreden van het bezwaarde kerklid T. Holwerda en zijn gezin. Zijn bezwaren 
tegen de synodale houding in de omstreden zaak zaten hem zo hoog, dat hij ze niet onder stoelen of banken stak, maar de 
gereformeerden in Buitenpost er deelgenoot van maakte door middel van een persoonlijke brochure en andere geschriften. 
Dit alles, vanzelfsprekend, met de bedoeling anderen er toe te bewegen zijn voorbeeld te volgen. Dat lukte. Er vormde zich 
een “kring van bezwaarden”, die zich met bezwaarschriften tot de kerkeraad wendde en potentiële medestanders probeerde 
te activeren. De kerkeraad van de Gereformeerde kerk onder leiding van ds. Goslinga schaarde zich achter de synodale be-
sluiten. 

Toen één van de kerkeraadsleden, ouderling F. Bosma, zich daar niet langer mee kon verenigen en ds. Goslinga in een preek 
de bezwaarden bovendien tot de orde riep, was het hek van de dam. Bosma maakte zich aan het eind van diezelfde week 
- op zaterdag 16 juni 1945 - vrij en riep de gemeente op om op zondag 17 juni te vergaderen in een te beleggen Dienst des 
Woords. Daarmee was ook in Buitenpost de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk (onderhoudende art. 31 K.O, zoals het toen 
heette) een feit. De Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk heeft in Buitenpost behoorlijk wortel geschoten. Het zielental is in 
de loop der jaren verdrievoudigd, men kan spreken van een levendige geloofsgemeenschap met een actief verenigingsleven. 
De kerkdiensten werden in eerste instantie gehouden in het Nutsgebouw aan de Kuipersweg, daama in een eigen kerkje aan 
de Irenestraat en sinds 8 december 1977 in een eigentijds kerkelijk centrum, de Fonteinkerk. Tot zover het verhaal over de 
kerken van Buitenpost, vier in getal. Zouden het er ooit nog drie worden? Of twee misschien? Of... één? Als in ‘t verleden 
inderdaad het heden ligt en in het nu wat worden zal, dan daagt er een sprankje hoop. Maar ook niet meer dan dat.

Kerken
Na de eerste bijeenkomst van de vrijgemaakt gereformeerden in de slagerij van Kamminga heeft het enige tijd geduurd voordat 
men een permanente vergaderruimte vond. Een zekere Doeke Miedema bood in de beginfase de schuur van zijn boerderij aan 
als plaats van samenkomst. Het verhaal gaat dat hij dit deed met de volgende woorden: “Kom in mijn zalen voor niets. Alleen 
wanneer jullie zingen: ‘De lofzang klinkt uit Sions zalen’, dan moet dat worden vervangen door ‘De lofzang klinkt uit Doeke’s 
zalen”. Intussen beschikken de vrijgemaakten al sedert 8 december 1977 over een eigen, in 1993 geheel verbouwd kerkgebouw, 
‘de Fonteinkerk’ waarin het heel wat comfortabeler en prettiger kerken is dan in ‘Doeke’s zalen’.
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Hoofdstuk 13. Het onderwijs
door Arend Jan Wijnsma

Kerk en school waren vroeger nauw met elkaar verbonden. Ook in Buitenpost was dat het geval. De staatskerk en de staats-
school lagen als het ware in elkaars verlengde. Dat wordt waarschijnlijk het duidelijkst geïllustreerd door de manier waaro 
de bekende synode van Dordrecht zich in 1618 bemoeide, niet allleen met kerkelijke, maar ook met opvoedkundige aan-
gelegenheden. De fundamentele uitspraken van deze synode over het onderwijs zijn wel eens de Christelijke grondwet der 
Opvoeding genoemd. Na de Reformatie droegen zowel de Staat - de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden - als de 
kerk en de school een Gereformeerd stempel, vrij van de roomse smet van het verleden.

Voor het stichten van een school was toestemming nodig van de overheid, maar de kerk had ook een vinger in de pap. Die 
waakte over het calvinistisch gehalte van het onderwijs en... betaalde de salarissen van het onderwijzend personeel. Er was in 
de 17de eeuw maar een school, een soort Gereformeerde Staatsschool. Dat veranderde onder invloed van een nieuwe gees-
telijke stroming - de Verlichting - die uit Frankrijk naar Nederland kwam overwaaien en die tijdens de Franse overheersing 
(1795-1811) ook in ons land voet aan de grond kreeg.

De Verlichting, ook wel Aufklärung genoemd, verheerlijkte de menselijke rede en plaatste zich daarmee lijnrecht tegenover 
de reformatorische opvattingen omtrent de verdorven natuur van de mens en zijn onmacht om zichzelf daarvan te bevrij-
den. De ideeën van de Verlichting werkten door in de gehele samenleving en misten op den duur hun uitwerking ook niet 
op het onderwijs. Door de scheiding tussen Kerk en Staat, die in de Franse tijd werd doorgevoerd, verdween ook de nauwe 
band tussen kerk en school. De onderwijswet van 1806 stempelde de school tot een instituut met plaats voor leerlingen van 
alle gezindten. Geen verlengstuk dus meer van de kerk. Het leerstellige godsdienstonderwijs werd aan de kerk overgelaten. 
De onderwijzer mocht zich daar niet meer mee bezig houden. De openbare school was geboren. In ‘t begin droeg die nog 
wel een christelijk karakter, maar naarmate de ontkerstening, door de verdere inwerking van de geest der Verlichting, voort-
schreed, vervaagde het oorspronkelijke christelijke karakter van de school meer en meer. De bijbel bleef steeds vaker in de 
kast. Op den duur zou dit leiden tot de bekende Schoolstrijd voor de herkerstening van de school en tot het stichten van 
aparte scholen met de bijbel.

Parallel
De schoolgeschiedenis van Buitenpost draagt duidelijk de sporen van een soortgelijke ontwikkeling. Ook in Buitenpost 
was de school ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden nauw gelieerd met de Nederlandse Hervormde 
kerk. De verbondenheid van kerk en school kwam op verschillende manieren tot uitdrukking. De kerk en de school stonden 
vlak bij elkaar - in de Kerkstraat - en de onderwijzer had meestal verschillende kerkelijke baantjes. Zo is van een in 1744 
benoemde onderwijzer bekend dat hij koster, voorlezer, voorzanger en klokluider was. Hij moest “De Psalm-Text en Son-
dagh telkens voor het eerste geluit op de leijen” aantekenen. Zijn benoeming behoefde ook de goedkeuring van de grietman 
van Achtkarspelen, waaruit duidelijk de toen nog bestaande verbondenheid blijkt tussen Staat, Kerk en School. De - enige 
- school van Buitenpost droeg in de 18de eeuw een christelijke signatuur en dat zal ook na de Franse tijd ongetwijfeld nog 
lang het geval geweest zijn, al bestond de officiële band met de kerk toen niet meer. 

Leopold
Dat er nog wel een zekere verwevenheid bleef bestaan tussen kerk en school blijkt uit de benoeming in 1840 van de heer H. 
Leopold tot hoofd der school. Hij kwam bij het vergelijkend examen met andere gegadigden niet als beste uit de bus, maar 
kreeg de baan toch, omdat men hem geschikter achtte voor de “Kerkedienst”. Hij kon namelijk luider zingen... Meester Leo-
pold heeft het lang volgehouden in Buitenpost: 41 jaar! Hij leidde, zoals vroeger wel meer gebruikelijk was, ook talentvolle 
jongens op tot onderwijzer, waaronder vier van zijn eigen zonen. Het onderwijs zal wat het christelijk karakter betreft, in de 
periode-Leopold voor de meesten nog wel redelijk acceptabel zijn geweest, want het heeft in Buitenpost tot 1878 geduurd 
voordat er een bijzondere school werd gesticht. Dat ligt ook wel enigszins voor de hand, want meester Leopold was zelf een 
overtuigd christen. Er werd op de openbare school van Buitenpost ook uit de bijbel gelezen. De periode-Leopold viel bo-
vendien grotendeels samen met de langdurige ambtsperiode van ds. Wijchgram, de rechtzinnige predikant die 43 jaar lang 
een stabiele factor is geweest in kerkelijk Buitenpost. Dat zal z’n uitstraling ook wel hebben gehad op het onderwijs. Er vond 
geen afscheiding plaats in Buitenpost en de school bleef ook lang ongedeeld.

De Leopolds waren ook aktief op kerkelijk terrein. Eén van de zonen, Johannes, was in de jaren zestig secretaris van de Jon-
gelingsvereniging “Gods Woord is de Waarheid”, een zeer orthodox gezelschap, hoofdzakelijk bestaande uit aanhangers van 
de ‘Vrienden der Waarheid’, de club die wegbereider is geweest voor de School met de Bijbel en de (dolerende) Gereformeer-
de Kerk. Op die jongelingsvereniging werd in 1867 reeds gediscussieerd over het Christelijk onderwijs. Johannes Leopold 
was daar geen voorstander van. Er zal in huize Leopold vast wel over deze zaken gesproken zijn. Maar meester Leopold bleef 
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de openbare school trouw. Tot aan zijn pensionering in 1881. Hij heeft de concurrentie van de School met de Bijbel nog een 
paar jaar meegemaakt. Het is niet bekend hoe meester Leopold de onafwendbare schoolsplitsing precies heeft ondergaan. 
Hij zal er zeker niet blij mee zijn geweest. Maar ook hij kon het gestadige proces van de ontkerstening van het openbaar 
onderwijs niet keren. Bij de inventarisatie van de leermiddelen van zijn school in 1879 kwam de bijbel niet meer op de lijst 
voor. Alleen voor het zangonderwijs waren nog acht gezangboekjes met “Evangelische Gezangen” en acht psalmboekjes 
beschikbaar. 

Trouwens, het feit van de stichting van een bijzondere school geeft al een indicatie dat lang niet alle ouders gelukkig waren 
met het beleid van de openbare school. De oude, uit 1836 daterende, school in de Kerkstraat bestaat al lang niet meer. Ook 
de hiervoor in de plaats gebouwde school van 1885 (met twee leslokalen) is er niet meer. Zij heeft slechts veertien jaar dienst 
gedaan. De school verhuisde toen naar een nieuw aangelegde straat, die dan ook de naam Schoolstraat kreeg. Deze school 
heeft heel lang dienst gedaan en is na een grondige renovatie (in de winter 1953-1954) in 1980 vervangen door het huidige 
fraaie schoolgebouw aan de Groenkamp, waarin een vroegtijdige integratie plaats vond van kleuter- en lager onderwijs, an-
ticiperend op de komst van de intussen al ingeburgerde basisschool. De kleuterschool, die in 1980 onder één dak kwam met 
de lagere school, was de Nutsbewaarschool waarover in het hoofdstuk ‘Ons Nut’, elders in dit boek, het één en ander wordt 
verteld.

Vanaf 1840 zijn de volgende personen hoofd geweest van de openbare school in Buitenpost:

H. Leopold   1840-1881
D. Schuitemaker  1881-1884
J. Dijkstra   1884-1924
P. Stuiveling  1924-1936
H.H. Kimm  1936-1960
J. Albeda   1959-1960 (tijdelijk hoofd)
R. Klompmaker  1960-1976
E. Mebius   1976-1985

Volksonderwijs
Geen openbare school in Nederland was na de schoolstrijd denkbaar zonder een ondersteunende vereniging voor Volkson-
derwijs. Buitenpost kreeg in 1910 zo’n vereniging, de latere Vereniging voor Openbaar Onderwijs, die zich ten doel stelde de 
belangen van het openbaar lager onderwijs te bevorderen. Dat heeft de vereniging in Buitenpost op uiteenlopende manieren 
gedaan, al naar de behoeften des tijds. Zo bevorderde de vereniging in de jaren twintig dat de kinderen, die tussen de middag 
op school overbleven, brood, melk, karnemelk of karnemelkse pap (‘súpenbrij’) kregen. Aan het college van Burgemeester 
en Wethouders werd gevraagd een verordening uit te Vaardigen “waarbij aan kinderen beneden 14 jaar het roken wordt ver-
boden en tevens daarin op te nemen een verbodsbepaling, waarin de winkeliers wordt verboden aan kinderen beneden 14 

Gezicht op de openbare lagere school aan de Schoolstraat, die heel lang dienst heeft 
gedaan. Het was destijds een hele belevenis op de kiek te komen, zoals uit deze oude 
prent blijkt.
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jaar tabak, cigaren en cigaretten te verkopen”. In de jaren dertig (de beruchte crisisjaren) worden naast brood, melk en pap 
aan de kinderen ook klompen verstrekt (twee paar per kind per jaar). Zo’n zorg is ontroerend. Na de Tweede Wereldoor-
log schonk de vereniging aan de school een filmapparaat (1947) en een typemachine (1978). Bij de opening van de nieuwe 
school in 1980 werd aan de school een kopieerapparaat kado gedaan. Voor de leden organiseerde de vereniging elk jaar een 
feestavond. Ook werden er bazars, discussie- en voorlichtingsavonden gehouden.

Bijzondere school
Tijdens de langdurige periode waarin meester H. Leopold hoofd was van de openbare school, werd aan deze school nog wel 
christelijk onderwijs gegeven, maar ook in Buitenpost liet de voortschrijdende ontkerstening het onderwijs niet ongemoeid. 
Langzaam maar zeker verloor het onderwijs zijn christelijk karakter. Dit leidde in 1878 tot de oprichting van een bijzondere 
school op initiatief van de Vereniging van Voorstanders van Christelijke Belangen, nadat in voorgaande jaren het zaad voor 
een school met de bijbel reeds was gestrooid en ontkiemd in de ‘Jongelings-Vereniging’ met de veelzeggende naam ‘Gods 
Woord is de Waarheid’, geleid door de orthodoxe hervormde predikant ds. C.W. Wijchgram en in de plaatselijke afdeling 
van de ‘Waarheidsvrienden’. De Vereniging van Voorstanders van Christelijke Belangen huldigde meer dan de beide andere 
clubs de Paulinische opvatting “geen woorden maar daden” en kocht op 26 november 1875 reeds een stuk grond van de we-
duwe Wadman voor het bouwen van een eigen christelijke school.

Waagstuk
Het stichten van een bijzondere school was in die tijd een waagstuk. Ook in Achtkarspelen. Deze gemeente had namelijk, 
zoals veel andere gemeenten, het schoolgeld afgeschaft. Dat betekende dat ouders hun kinderen gratis naar de openbare 
school konden sturen. Voor een bijzondere school draaiden de ouders echter zelf op. Zij moesten daarvoor wekelijks een 
dubbeltje per leerling betalen. En een dubbeltje was toen, bij wijze van spreken een daalder waard. Terwijl de meeste ouders, 
die achter de plannen voor een eigen school met de bijbel stonden, behoorden tot de ‘kleine luyden’ voor wie dat dubbeltje 
een kapitaal vertegenwoordigde. En dat dubbeltje moest er komen, want subsidie voor een andere dan de staatsschool was 
er toen niet bij. Alle kosten van huisvesting, inrichting, leermiddelen en salarissen van onderwijzend personeel dienden uit 
eigen zak te worden betaald!

Smeekschrift
Het werd er voor het bijzonder onderwijs niet beter op toen in 1878, ondanks een massaal protest in de vorm van een 
Volkspetitionnement, een wetsvoorstel van het kabinet Kappeijne van de Copello werd aangenomen, dat een bedreiging 
vormde voor het bijzonder onderwijs. Het aan de koning gerichte smeekschrift bevatte 286 handtekeningen uit Buitenpost. 
De protestaktie bleef echter niet helemaal zonder sukses, want de organisatie die er voor nodig was geweest resulteerde in 
‘De Unie: Een school met den bijbel’.

Die unie, met haar bekende jaarlijkse Unie-collecte, neemt nog altijd een bijzonder plaatsje in in de harten van de voorstan-
ders van christelijk onderwijs, al is haar doelstelling verbreed en haar naam aangepast. Zij heet nu “De Unie: School en Evan-
gelie” en heeft haar grenzen meer verlegd naar het buitenland. Die 286 handtekeningen uit Buitenpost ter ondersteuning van 
het Volkspetitionnement gaven een aardige indicatie van het mogelijke draagvlak in Buitenpost voor een bijzondere school. 
Zij bleken goed voor 68 leerlingen. Voldoende om de al lang sluimerende plannen voor het “stichten van een eigen school 
te realiseren op een perceel dat op 26 november 1875 reeds door de Vereniging van Voorstanders van Christelijke Belangen 

Openbare basisschool ‘De Mienskip’ aan de Groenkamp.
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voor f 2.150,- was gekocht van de weduwe Wadman. Egbert Rispens (voorzitter) en Folkert Wadman (penningmeester) 
hadden er hun handtekening voor gezet. In 1879 werd de bijzondere school in Buitenpost een feit. Meester L. I. Visser van 
Reitsum (het latere Friese ‘bolwerk’ van de Doleantie onder aanvoering van ‘Vader Ploos’: dominee Johannes Jacobus Asu-
erus Ploos van Amstel, ijveraar voor de stichting van christelijke scholen) werd het eerste hoofd van de christelijke school 
van Buitenpost. Een kwaliteitsmerk als het ware. De openbare school had er een concurrent bijgekregen. Reden voor het 
gemeentebestuur om de aanschaf van nieuwe schoolbanken ‘naar Amerikaans model’ te vervroegen. Wat de banken betreft 
mocht de openbare school vooral niet onderdoen voor haar nieuwe sectarische tegenstrever...

De start
De bijzondere school van Buitenpost ging op 4 september 1879 van start met meester Visser als hoofd, geassisteerd door 
een kwekeling. De eerste christelijke school van Buitenpost stond aan de Voorstraat, op de plaats van de latere woning en 
fietsenwinkel van Evenhuis. Het aantal leerlingen bedroeg bij de start 65 (33 jongens en 32 meisjes). Uit financieel oogpunt 
bekeken was het helemaal niet aantrekkelijk om kinderen naar de christelijke school te sturen, maar de overtuiging woog 
zwaarder dan de portemonnee, want in 1880 waren er al 77 leerlingen en een jaar later was dit aantal al gestegen tot 111! 
Meester Visser was kennelijk een goede keus geweest, want in 1883 waren er al 124 leerlingen. Prachtig natuurlijk, maar het 
grote probleem was de personeelsvoorziening. Dat gold vooral voor het Christelijk onderwijs, dat in financieel opzicht niet 
veel te bieden had. In 1881 promoveerde kwekeling Y. van der Kooi tot onderwijzer. De school kon nu bogen op volledig 
bekwaam en bevoegd personeel. Wat het aantal leerlingen betreft kon er wel een derde leerkracht bij, maar die bleek niet te 
vinden.

Probleem
In de jaren negentig zag het er voor de christelijke school van Buitenpost niet zo best uit. Het eerste schoolhoofd, meester 
Visser, vertrok in 1893 naar Leeuwarden en dat betekende een gevoelig verlies voor de school. Zijn opvolger, P. Potma, moest 
onder minder florissante omstandigheden werken samen met zijn beide onderwijzers, M. Veenstra en W. Pilon. De Vereni-
ging van Voorstanders van Christelijke Belangen, die de school exploiteerde, kreeg te kampen met financiële problemen. 
Het oude schoolgebouw, een vertimmerd kerkje, voldeed niet meer aan de eisen en de lasten begonnen steeds zwaarder te 
drukken op de begroting van de vereniging. In 1895 werden plannen ontworpen voor het bouwen van een nieuwe school, 
maar tot realisering van die plannen kwam het niet. Integendeel! De Vereniging van Voorstanders van Christelijke Belangen 
ging eind 1895 ter ziele!

Het voortbestaan van de Christelijke school werd door deze gang van zaken ernstig bedreigd. Maar gelukkig kwam er een 
reddingsoperatie op gang onder aanvoering van ds. A. Dekkers, van 1891 tot 1898 gereformeerd predikant te Buitenpost. 
Dat een gereformeerd predikant op de bres ging staan voor het bestuur van de Christelijke school was niet zo vreemd. De 
gereformeerde kerken hebben zich altijd sterk betrokken gevoeld bij het christelijk onderwijs. Gereformeerden hebben ook 
een belangrijke rol gespeeld bij het stichten van een bijzondere school in Buitenpost. Logisch dat diezelfde gereformeerden 
ook vooraan stonden toen het voortbestaan van die christelijke school op het spel stond.

Nieuwe start

De christelijke school van Buitenpost aan de Kuipersweg omstreeks 1930. Rechts: de woning van 
het hoofd der school. Een bijzonder detail van deze foto vormt de korenmolen op de achtergrond.
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De reddingspoging van ds. Dekkers had sukses. Hij formeerde een commissie van onderzoek, die moest nagaan wat er dien-
de te gebeuren om de zieltogende christelijke school nieuw leven in te blazen. Deze commissie, waarvan ds. Dekkers zelf de 
stuwende kracht was, kwam al gauw met een aantal aanbevelingen, waaronder het oprichten van een nieuwe bestuurlijke 
organisatie voor de school. Het enige overgebleven bestuurslid van de oude Vereniging van Voorstanders van Christelijke 
Belangen, de eerder genoemde Egbert Rispens, had op verzoek van ds. Dekkers alvast een concept-reglement voor de nieu-
we vereniging op papier gezet. Daardoor konden er in de oprichtingsvergadering van 22 januari 1896, bijgewoond door 68 
personen, vlot zaken worden gedaan. Er werd met algemene stemmen besloten een nieuwe schoolvereniging op te richten.

In het bestuur werden gekozen Egbert Rispens, Jelte Bakker, Heine van Dijk, Reint Elinga en Teake Nieuwenhuis. Van Dijk 
werd voorzitter en Elinga secretaris. Aan een penningmeester was men blijkbaar nog niet toe... Behalve ds. Dekkers speelde 
ook een andere vooraanstaande gereformeerde in Buitenpost, P.S. Bakker, een belangrijke rol bij het oprichten (in 1878) en 
het veiligstellen (in 1896) van de christelijke school. De naam van P.S Bakker zou later tot ver buiten Buitenpost bekendheid 
krijgen door de gelijknamige modezaken in Leeuwarden en Groningen. In de vergadering van 22 januari 1896 was het Bak-
ker, die voorstelde om Rispens, één van de mannen van het eerste uur, bij acclamatie te kiezen in het nieuwe bestuur. Waaruit 
blijkt dat zowel Rispens als Bakker belangrijke figuren waren in het gereformeerde wereldje van Buitenpost in die tijd.

In de notulen van de oprichtingsvergadering van 1896 staat ook een typische notitie over de voorganger, namelijk dat men 
het vele goede van de Vereniging ter bevordering van Christelijke Belangen te Buitenpost ontvangen, dankbaar erkennende 
“blij is, dat deze eindelijk nabij de verdwijning is”. Het schonk ds. Dekkers en zijn medestrijders kennelijk een gevoel van 
opluchting, dat de oude vereniging het loodje had gelegd.

De christelijke basis-
scholen ‘de Fakkel’, ‘de 
Flambouw’ en ‘de Licht-
bron’ aan de Gijsbert 
Japicksstraat, de Molen-
straat en de Johan Fri-
sostraat.
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Nieuwbouw
Ds. Dekkers was trouwens een voortvarende figuur. Want op deze eerste vergadering diende hij meteen al een plan in voor 
de bouw van een nieuwe school met onderwijzerswoning. Waarschijnlijk hetzelfde plan dat het vorige bestuur in 1895 al had 
laten ontwerpen, maar dat toen financieel niet haalbaar was. Het nieuwe bestuur werd gemachtigd deze plannen verder uit 
te werken. Het nieuwe bestuur had een vooruitziende blik, want in artikel 2 van de statuten van de nieuwe vereniging stond 
vermeld, dat indien mogelijk uitgebreid lager onderwijs (ULO) ter beschikking moest komen.

De bouw van een nieuwe school had de hoogste prioriteit van het bestuur. Hoewel de financiering nog niet helemaal rond 
was werd de bouw, volgens bestek van de Gebroeders Bijker, reeds in februari gegund aan I. en A. van der Veen te Augusti-
nusga voor f 4.668,-. Nog geen half jaar later, op 4 juli 1896, kon de nieuwe school al in gebruik worden genomen. De school 
wordt nu gebruikt als pakhuis door H. Dijkstra en staat achter de rijwielzaak van T.I. Evenhuis, eens het kerkje van de ‘be-
zwaarden’ in de Hervormde Kerk (het ‘lokaal’), tevens het eerste onderkomen van de christelijke school.

Maatregelen
Intussen waren er ook een aantal andere maatregelen genomen. Het onderwijzend personeel kreeg een nieuwe aanstelling 
en vast traktement: f 800,- per jaar voor het Hoofd der School P. Potma, f 525,- per jaar voor meester M. Veenstra, f 500,- 
per jaar voor meester W. Pilon en f 40,- per jaar voor handwerkonderwijzeres Trijntje Boersma. De beide schoolschoon-
maaksters vormden de sluitpost en moesten het stellen met f 20,- per jaar... De financiering van de schoolbouw kwam rond 
dankzij f 2.900,75 aan giften en een lening van f 2.000,- tegen 4% rente. Door aansluiting bij de landelijke vereniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNO) en periodiek schoolbezoek werden waarborgen geschapen voor het bewaken 
van de kwaliteit van het onderwijs en door de oprichting van een suppletiefonds kon worden gegarandeerd dat ook kinderen 
van min-vermogende ouders de school konden blijven bezoeken.

Het ging de christelijke school goed, wat niet betekende dat er af en toe geen problemen en zorgen waren met leerlingen, 
personeel of financiën. Vooral onderwijzers- en salarisperikelen kostten het bestuur in de beginjaren veel hoofdbrekens. 
Problemen ontstonden er ook toen de christelijke school van het naburige Triemen in 1897 overvol raakte en de kinde-
ren uit Twijzel, die in Triemen naar school gingen, naar Buitenpost moesten worden verwezen. In 1898 kwamen er al 22 
leerlingen - lopend - uit Twijzel naar de school in Buitenpost. Maar in Twijzel had men de zaken financieel minder goed 
voor elkaar dan in Buitenpost met zijn suppletiefonds. Doordat de schoolcommissie van Twijzel in gebreke bleef kwam de 
school in Buitenpost financieel weer in de problemen. Secretaris Elinga kreeg opdracht de commissie in Twijzel hierover 
te kapittelen. Maar het hielp niet veel. Buitenpost en Twijzel bleven verdeeld over deze kwestie, maar de kwaliteit van het 
onderwijs leed er gelukkig niet onder. In januari 1899 kreeg het schoolbestuur een nieuwe voorzitter, de al eerder genoemde 
P.S. Bakker. Een dynamische figuur, die krachtig leiding gaf. Een financieel steuntje in de rug vormde in deze moeilijke jaren 
de opbrengst van de jaarlijkse Unie-collectie, die trouw gehouden werd. In 1900 bracht deze collecte, een solidariteitsgebaar 
voor noodlijdende bijzondere scholen, f 252,05 op in Buitenpost en f 33,84 in Twijzel. Na aftrek van f 12,50 aan onkosten 
resteerde er netto f 273,39 en dat was een welkome instrooier voor de schoolkas. In 1903 kwamen ook de eerste vier kinderen 
uit Augustinusga naar de christelijke school van Buitenpost. De schoolcommissie in Augustinusga toonde meer verantwoor-
delijkheidsgevoel dan die van Twijzel, want in Augustinusga werd gelijk een suppletiefonds gevormd.

Kwestie
In 1903 besprak het bestuur een netelige kwestie toen één van de onderwijzers vertrok. Moest er al of niet een hulponder-
wijzeres worden benoemd? Buitenpost nam wat dit betreft een uitzonderingspositie in met alleen mannelijk personeel, de 
handwerkjuf niet meegerekend. Hoewel alle bestuursleden “in beginzel tegen vrouwelijk onderwijs” waren, kwam er toch 
een onderwijzeres, juf G. Terpstra uit Baflo. Zij viel al spoedig zo in de smaak, dat de bestuursleden meteen waren bekeerd. 
De vereniging kwam na de eeuwwisseling iets ruimer in haar jasje te zitten. In 1904 kon de voorzitter mededelen dat er na 
jaren van kastekorten eindelijk een voordelig saldo viel te melden van f 190,75. Voor het bestuur aanleiding de hoogste klas-
se van het schoolgeld te verlagen tot 25, 20 of 15 cent per leerling per week, al naar gelang het aantal kinderen dat uit één 
gezin de school bezocht. In 1904 zaten de drie lokalen van de school zo vol, dat de noodzaak zich aandiende er een vierde 
lokaal bij te bouwen.

Vierde lokaal
De overbevolking van de school was vooral een gevolg van het feit dat kinderen uit wijde omgeving (Augustinusga, Twijzel, 
Veenklooster) in Buitenpost naar de christelijke school gingen. Twijzel bleef een probleem. Men had daar wel een school-
vereniging, maar geen school, een gevolg van “de onmacht der mingegoeden en de lauwheid der meergegoeden”, zo melden 
de notulen van Buitenpost.

Daar voelde men er weinig voor om voor het financieel nog steeds nalatige Twijzel een vierde lokaal te bouwen met alle 
financiële gevolgen van dien. Maar de nood drong: meester Potma zat in 1905 met 61 leerlingen in één 1okaal(!), meester 
Smit met 48 en juf Terpstra met 40. En er waren nog meer leerlingen op komst. Dankzij een schenking van de gebroeders 
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Rispens van f 3.000,- - een kapitaal bedrag voor die tijd - leverde de financiering van het nieuwe lokaal geen probleem meer 
op. Het lokaal stond er dan ook al spoedig. Maar aan het eind van 1905 kreeg Twijzel toch z’n eigen school. Dat betekende 
een fikse aderlating voor de school van Buitenpost en een financiële schadepost van f 350,- per jaar! Gevolg: het vierde lokaal 
moest weer worden gesloten... Niet lang overigens, want het aantal leerlingen steeg zo snel (137 in 1907 en 149 in 1908) dat 
het vierde lokaal in 1908 weer in gebruik kon worden genomen. Meer leerlingen en meer financiële zorgen, want van de 
leerlingen van de nieuwe eerste klas in 1910 betaalde slechts éénderde de kostprijs van het onderwijs. Toen Egbert Rispens 
in 1910 aftrad als penningmeester was er dan ook een kastekort van f 352,80. Rispens rondde dat tekort uit eigen zak naar 
beneden af tot f 150,-.

Na het houden van een lijstcollecte resteerde een tekort van f 25,-. Daar viel mee te leven, maar erger was dat de kas van het 
suppletiefonds leeg was. Uit dat suppletiefonds was een bijdrage verleend voor 119 kinderen uit 50 gezinnen. Het niet gesub-
sidieerde bijzonder onderwijs had het nog steeds niet gemakkelijk. Ondanks de eigen financiële perikelen zag het bestuur 
echter ook nog kans noodlijdende scholen elders in Nederland of Nederlands Oost-Indië (Keboemen) met een (bescheiden) 
gift te steunen.

ULO
In 1906 kwam in het bestuur voor ‘t eerst het uitgebreid lager onderwijs (ULO) ter sprake. De statuten van de vereniging 
openden de mogelijkheid voor dit vervolgonderwijs, maar het bestuur had tot dat moment wel andere zorgen aan zijn hoofd 
gehad. Er waren echter ouders, die er om vroegen. Zij wilden hun kinderen wel wat meer laten leren en daardoor betere 
kansen geven in de maatschappij. Het bestuur wees het starten met vervolgonderwijs op dat moment echter van de hand 
omdat er “volgens het Hoofd der School nogal bezwaren aan verbonden waren”. De bezwaren waren volgens meester Potma 
van zoveel gewicht, dat het nut en voordeel, door de betreffende ouders naar voren gebracht, nauwelijks zouden opwegen te-
gen privaatlessen. Acht jaar later, in 1914, kwam het ULO weer binnen het gezichtsveld. Men wilde een cursus openen voor 
talenonderwijs. Maar daarvoor zou een vijfde lokaal nodig zijn. En daarvoor was op dat moment geen ruimte. Die ruimte 
kwam er wel toen het bestuur in 1914 serieuze plannen ging koesteren een nieuwe (6-lokalige) school met schoolhuis te 
laten bouwen.

Dat zou eerst op de plaats van het Jeltingahuis (van mevrouw Kuipers-Siccama) en het ten zuiden daarvan gelegen bouwter-
rein, maar dat zou aanzienlijk meer gaan kosten dan de door de ledenvergadering vastgestelde limiet van f 16.000,-. Achteraf 
een geluk dat dit plan niet door kon gaan, anders was Buitenpost één van zijn meest karakteristieke monumenten voor altijd 
kwijt geraakt. Een alternatief plan, een nieuwe school op de plaats van ‘Bouwwijk’ (hoek Herbrandastraat en Voorstraat), 
bleek eveneens niet haalbaar, maar dankzij de aankoop van Bouwwijk (voor f 6.000,-) kon er in elk geval plaats worden ge-
creëerd voor de inmiddels opgerichte naaischool en voor een aparte ULO-klas met 14 leerlingen, waardoor de wens van de 
ouders, die wat meer wilden voor hun kinderen, in elk geval gedeeltelijk kon worden vervuld. In 1918 werd ‘Bouwwijk’ weer 
(met winst) verkocht.

Gelijkstelling
Er daagde toen al een geheel nieuw perspectief voor de bouw van een nieuwe school: de ophanden zijnde gelijkstelling van 

De uit 1952 daterende Christelijke ULO-(nu MAVO)school aan de Irenestraat, nog steeds in 
gebruik als oudste vorm van voortgezet onderwijs in Buitenpost.
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het openbaar en het bijzonder onderwijs. Op 12 juni 1919 nam de Tweede Kamer der Staten-Generaal het wetsontwerp-De 
Visser aan, dat na een schoolstrijd van bijna tachtig jaar - de Nederlanden hadden al eerder tachtig jaar moeten vechten 
voor vrijheid van godsdienst! - een einde maakte aan de discriminatie van het christelijk onderwijs. Het duurde natuurlijk 
nog wel enige tijd voordat het effect van de wettelijke gelijkstelling tot in alle uithoeken van Nederland merkbaar werd, 
maar in Buitenpost liep het bestuur van de christelijke school er alvast op vooruit door een nieuwe school met acht lokalen 
en een woning te laten ontwerpen. Dat werd - in 1922 - een nieuwe bijzondere ULO-school aan de Kuipersweg, die voor 
f 44.567,- werd gebouwd door timmerman J. Bulthuis. Meester Potma promoveerde tot hoofd van de ULO en de heer I. van 
der Weij nam zijn plaats in als hoofd van de lagere school. De nieuwe ULO werd op 29 augustus 1922 feestelijk geopend. In 
de annalen van de christelijke school van Buitenpost staat daarover onder andere genoteerd: “Door het één en ander wer-
den we aangenaam en teder gestemt. Onze gedachten vermenigvuldigen zich”. Begrijpelijke gevoelens. Door de financiële 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs was er immers in 1920 een enorme last van de schouders van het bestuur 
afgevallen. Dat betekende overigens niet, dat het schoolbestuur meteen van alle zorgen bevrijd was. Het ging namelijk niet 
zo geweldig met de nieuwe ULO. Het aantal leerlingen bleef na een aanvankelijk hoopgevende ontwikkeling beneden peil 
door de concurrentie van enkele andere ULO-scholen (Drachten en Kollum) en doordat de meeste ouders het nut (nog) 
niet inzagen van verdere studie voor meisjes. Per 1 april 1928 werd de ULO opgeheven. Het gebouw van de ULO werd na 
verbouwing bestemd voor het lager onderwijs. De oude lagere school werd voor 8000 gulden verkocht aan Harm Dijkstra 
onder voorwaarde dat twee lokalen beschikbaar moesten blijven voor vergaderingen van verenigingen. En... er mocht in 
de voormalige school geen varkensfokkerij of -mesterij worden uitgeoefend! Men was in Buitenpost blijkbaar toen ook al 
milieubewust. Een aardig detail is, dat de eerste christelijke school nog steeds als ‘voorraadschuur’ in gebruik is bij fourage-
handelaar Dijkstra.

Voorspoed
Het is het  christelijk onderwijs in Buitenpost, ondanks de perikelen van de beginfase, duidelijk voor de wind gegaan. In 1935 
werd opnieuw een begin gemaakt met uitgebreid lager onderwijs (ULO). Het ULO had in die tijd een sterk sociale funktie: 
om ook kinderen van “mindergegoeden” een betere kans te bieden in de maatschappij. Nu bleek de ULO al gauw meer le-
vensvatbaarheíd te bezitten. Het aantal leerlingen - bij de nieuwe start 21 - nam geleidelijk toe en er moesten in 1935 zelfs 
weer twee lokalen van de oude, tot pakhuis gedegradeerde school, in gebruik worden genomen om alle leerlingen te kunnen 
huisvesten. Op de jaarvergadering van 1937 werd medegedeeld “dat het ULO-onderwijs in een behoefte voorziet” en dat 
“de buitendorpen ten opzichte daarvan welwillend zijn”. De kwaliteit van het ULO-onderwijs kon ook “besjen líje”, want in 
augustus 1937 slaagden de eerste drie leerlingen van de Buitenposter ULO met schitterende cijfers voor het eindexamen. De 
Tweede Wereldoorlog gooide roet in ‘t eten wat betreft de bouw van een nieuwe ULO-school. Het duurde tot 1952 voordat 
die nieuwe school er kwam: in de Irenestraat. De lagere school bleef gevestigd aan de Kuipersweg. Na de oorlog vertoonde 
het leerlingenaantal een sterke stijging. Dit leidde tot uitbreiding van de ULO in 1960 en splitsing van de lagere school in 
1966 in een 6-mansschool en een 4-mansschool. De tweede christelijke school, ‘de Fakkel’, kreeg echter pas in 1971 een eigen 
nieuw gebouw. Toen de lagere school aan de Kuipersweg niet meer aan de eisen des tijds voldeed werd in 1976 samen met 
de kleuterschool een nieuwe school gebouwd aan de Johan Frisostraat. De behoefte aan christelijk onderwijs groeide in het 
zich uitbreidende Buitenpost zelfs zo snel dat in 1975 opnieuw een splitsing plaats vond.

Kleuteronderwijs
Daardoor kwam er een derde - 3-mans - school bij in 1975, die voorlopig onderdak kreeg in de oude school aan de Kuipers-
weg. Ook het christelijk kleuteronderwijs kreeg na de Tweede Wereldoorlog in Buitenpost flink de wind in de zeilen. Het 
was in 1947, toen het nog niet wettelijk was geregeld (dat gebeurde pas in 1956) en nog niet werd gesubsidieerd, begonnen 
in een voormalig kippenhok van tien bij vier meter. Het bestuur van de pas opgerichte vereniging voor christelijk kleuteron-
derwijs had dit kippenhok voor 500 gulden op de kop getikt bij een boer in de buurt van Donkerbroek. Het kippenhok dat 
dienst zou gaan doen als onderkomen voor ruim 70 leerlingen van de eerste christelijke kleuterschool van Buitenpost, werd 
in triomf op een platte wagen achter een jeep naar Buitenpost vervoerd. De notulen vermelden dat het gezelschap met het 
gedemonteerde kippenhok weer “onder gepaste vrolijkheid” naar Buitenpost terugkeerde. Op 20 september 1947 werd de 
‘kippenschool’ geopend. Zij werd al vrij gauw ‘op zowat alle manieren’ afgekeurd en op 5 januari 1953 vervangen door een 
nieuwe school aan de Irenestraat. Toen ging het snel bergopwaarts. In 1966 werd een tweede school geopend in de Halberts-
mastraat en in 1974 een derde in een huis in de Barrage. Voor de kleuterschool in de Halbertsmastraat kwam in 1976 een 
kleuterschool in de plaats onder één dak met de lagere school. 

Vernieuwing
Daarmee begon zich al een beetje de onderwijsvernieuwing af te tekenen, die ook aan Buitenpost natuurlijk niet voorbij 
ging. De (M)ULO werd in 1968, toen de zogenaamde Mammoetwet van minister Cals van kracht werd, MAVO en res-
sorteerde toen niet meer onder de Lager Onderwijswet en de integratie van kleuter- en lager onderwijs tot basisonderwijs 
wierp haar schaduwen vooruit. Op 1 januari 1978 ging een nieuwe vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in 
Buitenpost van start, waarin kleuter- en lager onderwijs zich verenigden. Ook het christelijk onderwijs in Buitenpost is op 
dit moment ‘up to date’. Kleuterschool en Lagere School zijn verleden tijd. Deze oorspronkelijke instituten, beide met een 
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bewogen voorgeschiedenis, zijn opgegaan in het basisonderwijs, een begrip waaraan de oudere generatie nog steeds moeten 
wennen, maar dat de jongere generatie al zeer vertrouwd in de oren klinkt. In elk geval een ‘vlag’ die de ‘lading’ dekt. Want 
op de basisschool wordt het fundament gelegd voor de kennis waarop de leerlingen in de toekomst voort kunnen bouwen. 
Buitenpost telt nu nog vier basisscholen: de Openbare basisschool De Mienskip en de christelijke basisscholen De Fakkel, 
De Flambouw en De Fontein. Laatstgenoemde school gaat uit van de vrijgemaakt Gereformeerden. Want het conflict bin-
nen de Gereformeerde kerken, dat in 1944 leidde tot een scheuring in deze kerken, zou ook gevolgen hebben voor de orga-
nisatie van het christelijk onderwijs in Buitenpost, al duurde het tot 1987 voordat het kwam tot het stichten van een eigen 
(vrijgemaakt) gereformeerde school. Tot dat jaar gingen de vrijgemaakt gereformeerde kinderen van Buitenpost naar de 
streekschool in Kootstertille.

Aanwinsten
De onderwijsmogelijkheden in Buitenpost zijn niet beperkt gebleven tot het basisonderwijs. Kinderen die meer in hun mars 
hebben en hogerop willen behoeven hiervoor niet meer, zoals voorheen naar plaatsen als Leeuwarden, Dokkum en Gronin-
gen te reizen. Naast de eerder genoemde ULO/MAVO - de oudste vorm van voortgezet onderwijs in Buitenpost - kwamen 
er na de Tweede Wereldoorlog enkele interessante onderwijsinstellingen bij, die de positie van Buitenpost als onderwijscen-
trum aanzienlijk hebben versterkt. Met name het Lauwerscollege is hiervan een prachtig voorbeeld. Deze christelijke scho-
lengemeenschap voor hoger algemeen vormend (HAVO) en voorbereidend wetenschappelijk (vwo) onderwijs (atheneum) 
ontstond in 1972 als dependance van het Christelijk Lyceum Oostergo in Dokkum, maar kreeg al op 1 augustus 1974 de 
status van een zelfstandige school. Het is een bloeiend instituut geworden, dat voor veel kinderen uit Buitenpost en wijde 
omgeving een springplank is geworden voor het veroveren van een goede maatschappelijke positie.

Een foto uit 1953 van de Christelijke Tuinbouwschool, nu uitgegroeid tot school voor 
Christelijk Agrarisch Onderwijs.

De trots van Buitenpost op onderwijsgebied: het ‘Lauwerscollege’. Dankzij de aanwe-
zigheid van dit onderwijsinstituut hoeven capabele en ambitieuze leerlingen uit Acht-
karspelen geen verre reizen meer te maken.
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In de rij van voortgezette onderwijsmogelijkheden in Buitenpost mag ook met ere de school voor Christelijk Agrarisch 
Onderwijs worden genoemd. Deze school ontstond in 1949 als lagere tuinbouwschool, uitgaande van de CBTB (Chr. Boe-
ren- en Tuinders Bond). Naast de tuinafdeling kreeg de school in 1967 een landbouwafdeling en sedert 1978 is er ook een 
afdeling voor Individueel Landbouw- en Tuinbouwonderwijs (ILO) voor zwakbegaafde leerlingen. In 1984 werd de school 
uitgebreid met een afdeling voor kort middelbaar beroepsonderwijs. De school beschikt onder meer over een 500m2 grote, 
verwarmde kas.

Vermeldenswaard is ook het Christelijk Vormingsinstituut Mounehiem, dat vormingswerk verzorgt voor partieel leerplich-
tige jongens en meisjes. Vormingswerk is een vorm van deeltijdonderwijs. Het doel van het vormingswerk in Mounehiem is 
door middel van vormingsprogramma’s en studievakken de jongeren in staat te stellen hun startpositie in de maatschappij 
te verbeteren. De leerlingen van Mounehiem vallen in de leeftijdscategorie van 16-19 jaar. 

Een eervolle vermelding - om in stijl te blijven - verdient tenslotte de Streekmuziekschool De Wâldsang, die elk jaar duizen-
den leerlingen uit Buitenpost en omgeving muzikale kennis bijbrengt. De school is ondergebracht in het vroegere gemeen-
tehuis huize Nijenstein aan de Voorstraat. Het was in de vorige eeuw in gebruik bij het Poutsma-Instituut, een huis voor 
opvoeding van en onderwijs aan moeilijke kinderen, dat later is verplaatst naar Leeuwarden. Nijenstein is daarna woonhuis 
geweest van de dokter en in 1892 door de gemeente aangekocht en ingericht als gemeentehuis. De muziekschool is een 
intergemeentelijke instelling, die gedragen wordt door Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel. 
De streekschool is ontstaan uit de particuliere muziekschool van de heer J. Nicolai en de oorspronkelijke Stichting Muziek-
school Achtkarspelen. Er is weinig fantasie voor nodig om de herkomst van de naam van de streekmuziekschool te raden. 
De ‘Wâldsang’ is een bijzonder populair Fries volksliedje, dat in de Friese Wouden - het gebied waarin ook Buitenpost ligt 
- graag en veel wordt gezongen. Is het een wonder dat zowel de internationaal bekende brassband uit Buitenpost als de mu-
ziekschool die naam draagt? De muziekschool is in de afgelopen veertig jaar stevig geworteld in de samenleving met name 
in Achtkarspelen. De school verzorgt muziekcursussen, geeft concerten in de dorpen en beschikt over een eigen kapel, de 

Wâldsangkapel (het monumentale kerkje van Augsbuurt) waar vrijwel wekelijks een concert wordt gegeven.

De school voor Agrarisch onderwijs, eens begonnen als tuinbouwschool.
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Hoofdstuk 14. De markt
door Jasper Keizer

Buitenpost geniet landelijke bekendheid vanwege zijn jaarlijkse concours-hippique op de eerste woensdag in augustus. Nauw 
daarmee verbonden is de paardenmarkt. In feite is het concours-hippique uit die paardenmarkt voortgekomen. De paarden-
markt (met braderie) vindt ‘s morgens plaats in de omgeving van ‘de âlde Wite’ (de Hervormde kerk), het concours-hippique 
duurt de hele dag.

De paardenmarkt van Buitenpost geniet al een eerbiedwaardige ouderdom. In een oude almanak van 1670 wordt reeds mel-
ding gemaakt van deze markt op 18 augustus van dat jaar. Zeer waarschijnlijk is de markt omstreeks deze tijd ingesteld. In 
oudere almanakken wordt er tenminste geen melding van gemaakt. De datum 18 augustus komt ook in latere almanakken 
voor. De markt werd dus aanvankelijk op een vaste dag gehouden. In 1707 verandert er iets. Dan wordt de paardenmarkt op 
8 augustus gehouden. Ook deze datum hield weer jaren stand. Pas in het midden van de 18de eeuw werd het de tegenwoor-
dige eerste woensdag van augustus. In 1756 was dat woensdag 4 augustus. In de loop van de jaren ontwikkelde de markt 
zich tot een druk trefpunt in Buitenpost. Zij is ongetwijfeld van grote betekenis geworden voor het dorp. In 1844 besloot het 
grietenijbestuur dat het marktgeld was “ten voordele van den dorpskas van Buitenpost en Lutjepost”. Toen werden er ook 
tarieven vastgesteld. Voor een “tent, spel, malmolen, kraam, disch of tafel per Nederlandsche el lengte f 0,40”. Voor goederen 
die op de grond lagen uitgestald moest f 0,20 per el worden betaald. Voor een wagen of een kar f 0,50. De boer moest voor 
een paard of een koe f 0,10 betalen. Een veulen, kalf, varken of schaap f 0,05. Een speenvarken en een lam waren nog goed-
koper, daar werd f 0,02 1/2 voor betaald. Iedere persoon van buiten, “die in het huis eens ingezetens vertoningen geeft of 
goederen ter verkoop uitstalt f 1,-”. Voor een schip dat in de haven lag en waarop eveneens iets dergelijks plaats vond, moest 
dan f 0,50 worden betaald. De grietenij en later de gemeente werd er niet veel beter van. In 1903 bedroegen de inkomsten 
f  33,83. Maar aan marktmateriaal werd voor f 650,- uitgegeven. Daarbij kwam dan nog f 40,- voor de advertentiekosten en 
het politietoezicht. De tarieven moesten dus weer iets worden verhoogd. In 1866 werd de markt afgelast in verband met de 
destijds heersende cholera. Ook in andere plaatsen was dit het geval. Toen echter bleek dat de ziekte bijzonder snel afnam, 
werd alsnog besloten de markt op 12 september te laten doorgaan. Het moest deze keer echter wel zonder kraampjes en 
kermisvertoning.

Plaats
De markt werd destijds gehouden op de tegenwoordige hoofdweg door het dorp. De geringe verkeersintensiteit liet een 
dergelijk evenement op deze weg gemakkelijk toe. Maar er golden uiteraard wel bepaalde regels, waaraan de gemeente zich 
te houden had. Men had namelijk toestemming nodig van Gedeputeerde Staten. Zo werd voor de markt in 1880 bepaald, 
dat de “passage vrij en veilig worde gehouden, in de klinkert- en keibestrating geen gaten gemaakt, noch palen, pennen enz. 
geslagen worden; het bestuur Uwer gemeente alle aan ‘s Rijks eigendommen door of tijdens de paardenmarkt en kermis te 
veroorzaken schade ten genoegen van de directie van den Waterstaat herstelle”. Toen het verkeer drukker werd, moest daar 
uiteraard rekening mee worden gehouden. Zo werd de gemeente in 1901 de verplichting opgelegd dat de markt gehouden 

Een foto uit het begin van de jaren twintig toen de jaarmarkt nog op de Voor-
straat werd gehouden en er niet alleen paarden maar ook koeien werden verhan-
deld. Een levendige boel, zo te zien. De glorietijd ook van de pet als hoofddeksel.
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diende te worden tussen de kilometerpalen 24 en 25. De kramen en dissen mochten niet meer op de Rijksweg, tenzij er een 
afzonderlijke vergunning van de Commissaris der Koningin was verleend. Er diende een breedte van 3,5 meter te worden 
vrijgehouden voor het doorgaande verkeer. In latere jaren verplaatste de markt zich naar een ander gedeelte van het dorp. 
Het toenemende verkeer op de straatweg maakte de Veemarkt daar op den duur onmogelijk. De gehele handel verplaatste 
zich nu naar de straten ten zuiden van de straatweg en ten westen van de Kuipersweg. Daardoor bleven de hoofdwegen door 
het dorp gevrijwaard van vee en kon tevens een vlottere aan- en afvoer van paarden, goederen en mensen plaats vinden.

Aanvoer
Toen na verloop van jaren enkele andere markten werden opgeheven (in 1920 die van oktober en november), werd de toe-
voer naar de paardenmarkt wat groter. Behalve van de Rijksstraatweg werd toen ook gebruik gemaakt van de Stationsstraat, 
de Julianalaan en de Schoolstraat. Tijdens de eerste wereldoorlog werden er nogal wat paarden verkocht, die uiteindelijk be-
stemd waren voor de Duitse legers. Van heinde en ver kwamen toen de kooplui naar Buitenpost. Omdat de vervoermiddelen 
toen nog minder snel waren dan tegenwoordig, kwamen velen per trein. Heel wat paarden werden ook lopend aangevoerd. 
Lange rijen paarden kwamen op de voorafgaande dinsdag met hun begeleiders uit wijde omgeving naar het dorp. De meeste 
paarden werden de weilanden ingedreven om daar te overnachten. Het begeleidende manvolk zocht onderdak in het dorp.

Het plaatselijk café De Roskam werd voor deze gelegenheid voor één nacht ingericht als pension. De kamers stonden dan 
vol ledikanten om zoveel mogelijk gasten te kunnen herbergen. Er werd ‘s avonds natuurlijk stevig gedronken. Dat kon, 
want ‘s middags was bij Blauwverlaat al een boot met bier gearriveerd, dat vandaar met paard en wagen naar het dorp was 
gebracht. Zo zorgde de paardenmarkt voor een gezellige drukte. Een drukte die pas eindigde als de verhandelde paarden 
‘s middags om een uur of vier de treinwagons werden ingedreven. Dit was altijd een schouwspel apart, dat veel, meest jeug-
dige kijkers trok. De jeugd genoot zichtbaar als onwillige paarden de wagons niet in wilden.

De paardenmarkt van Buitenpost in betere tijden.
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Er verschenen trouwens niet alleen paarden op de markt, maar ook ander vee. De aanvoer van paarden was echter, vooral 
voor de oorlog, het grootst. De jaren 1927 en 1937 waren topjaren met een aanvoer van respectievelijk 844 en 843 paarden 
inclusief pony’s en veulens. In 1932, op het dieptepunt van de economische crisis, zakte de aanvoer tot 453. De gemiddelde 
aanvoer tot de Tweede Wereldoorlog bedroeg 695 stuks. Meteen in het eerste oorlogsjaar reeds daalde de aanvoer tot 158 
paarden om tenslotte in 1942 te zakken tot 16 stuks. De vordering van paarden door de bezetters zal hieraan niet vreemd 
zijn geweest. Er werd toen enkele jaren helemaal geen markt meer gehouden. De eerste na-oorlogse markt in 1946 leverde 
meteen een record-aanvoer op van 921, het hoogste aantal van de laatste vijftig jaar. Daarna zette de daling snel door.

Bezoekers
Terwijl de aanvoer van paarden afnam steeg echter het bezoekersaantal aan de jaarmarkt op de eerste woensdag van augus-
tus. Niet vanwege de paarden, maar vanwege het vertier van kraampjes en kermisattracties. Dat is zo gebleven. De traditio-
nele jaarmarkt trekt nog steeds drommen marktgangers, al is de betekenis van het paard op de markt naar de achtergrond 
verschoven. Dat paard kreeg echter op de eeuwenoude marktdag op een andere wijze de aandacht terug, die het verdient. 
Dat bleek tevens voldoende stimulans om het traditionele evenement voor Buitenpost te behouden en de belangstelling 
van de talrijke marktgangers weer in ruime mate te verplaatsen van de marktkraampjes naar de edele viervoeter. De talrijke 
kraampjes met hun tientallen koopjes - de ware marktkoopman weet altijd de indruk te wekken een altruïst te zijn - lokten 
jaarlijks duizenden nieuwsgierigen naar Buitenpost. Al die mensen keerden na enkele uren schuifelen langs de kraampjes 
aan het eind van een vermoeiende morgen weer huiswaarts met of zonder koopjes. Zouden die mensen niet wat langer kun-
nen worden vastgehouden in Buitenpost?

Idee
Dat dacht ook Auke van de Witte, directeur van de timmerfabriek in Buitenpost. Hij vond er een passend antwoord op: een 
paardenfestijn (concours-hippique) van allure, aansluitend aan de paardenmarkt. Hij legde zijn idee voor aan het bestuur 
van de Vereniging voor Handel, Ambacht en Industrie BuVo, dat een buitengewone ledenvergadering uitschreef om de me-
ning van de leden te polsen. Die leden zagen er voor het merendeel geen heil in en stemden tegen het voorstel om elk jaar een 
concours-hippique te organiseren. Het uit zeven leden bestaande bestuur van BuVo bleef ondanks het teleurstellend verloop 
van de stemming niet bij de pakken neerzitten. Het twijfelde niet aan de haalbaarheid van een jaarlijks concours-hippique en 
was het met initiatiefnemer Van de Witte eens, dat het met de Buitenposter paardenmarkt wel eens voorgoed gebeurd kon 
zijn als men de bakens niet tijdig ging verzetten.

De start
Buiten financieel risico van de BuVo, besloten de bestuursleden op persoonlijke titel één en ander te organiseren. Zeven 
mensen vond men echter wel wat weinig. Daarom werd versterking gezocht uit de agrarische sector. Zo ontstond de club 
van dertien, de paardensportcommissie, bestaande uit de heren A.S. Bolling, G.P. Bosma, A. Brouwer, ].P. Bulthuis, J. El-
zinga, A. Haytink, W.R. Hoeksma, R. Jacobi, G. Kamstra, B.O. van der Ploeg, K.J. de Vries, A. van de Witte en B. IJlstra. Zij 
hadden de moed om in 1954 nieuwe wegen in te slaan en hebben Buitenpost daarmee een grote dienst bewezen, want het 
paardensportevenement van Buitenpost is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gebeurtenis die landelijke bekendheid 
kreeg. Initiatiefnemer A. van de Witte, secretaris van de club van dertien, heeft het lang volgehouden. In 1993 zette hij een 

Het concours-hippique is het paradepaardje van Buitenpost. Het heeft een bijzonder goede 
reputatie en trekt jaarlijks duizenden liefhebbers van de paardensport.
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punt achter zijn werkzaamheden voor het concours, nadat hij veertig jaar in functie was geweest.

Feest
Het zal duidelijk zijn dat achter dit jaarlijks wederkerend festijn een omvangrijke organisatie schuil gaat. Die organisatie is 
steeds weer tot in de perfectie geregeld. De commissie staat er niet alleen voor. Rond het paardenfestijn is in de loop van 
de tijd een feestweek ontstaan met allerlei activiteiten, waaraan velen hun medewerking verlenen. Zo werd Buitenpost een 
begrip in de paardensport. Trouwens, het dorp draagt ook in ander opzicht blijvende sporen van zijn hippische reputatie. 
De zuidoostelijke nieuwbouwwijk draagt de naam ‘Paardenkamp’. In die nieuwe woonwijk treft men straten aan met namen 
als: De Barrage, Concourslaan, De Hoefslag, Ruiterstraat en De Ring. Aan de Groningerstraatweg bevindt zich tenslotte de 
prachtige manege De Posthoorn, een zichtbaar bewijs dat de paardensport in Buitenpost wortel heeft geschoten en veel be-
oefenaars telt. Het concours-hippique is de kurk geworden, waarop de jaarlijkse traditionele paardendag van Buitenpost met 
al zijn omringende feestelijkheden, drijft. Er is een hechte samenwerking voor nodig om de feestweek met z’n hoogtijdag in 
stand te houden. Dankzij die bundeling van krachten hoefde de Buitenposter paardenmarkt tot nu toe niet de weg te volgen, 
die zijn voorgangers zijn gegaan.

Andere markten
Want behalve zijn roemruchte paardenmarkt heeft Buitenpost in het verleden nog meer markten gekend. Zo kwam er in 
1738 een tweede marktdag. Ter gelegenheid daarvan werd op 9 november van dat jaar een zilveren penning uitgegeven. Die 
tweede marktdag werd de herfstmarkt. Hij werd waarschijnlijk op de eerste donderdag van november gehouden. De aanvoer 
was blijkbaar behoorlijk groot, want in de Friese volksalmanak staan op een gegeven moment zelfs drie beestenmarkten 
vermeld, namelijk op 5, 12 en 19 november. Maar in 1878 kwam er verandering. De raadsvergadering besloot: “de vroeger 
gehouden veemarkten op de drie eerste donderdagen in de maand November op te heffen en te bepalen, dat voortaan jaar-
lijks te Buitenpost veemarkten zullen worden gehouden op den laatsten donderdag in de maand April, op den laatsten don-
derdag in de maand Oktober en op den eersten donderdag in den maand November”. Er bleven dus wel drie marktdagen. 
Deze regeling bleef jarenlang van kracht. Maar de aanvoer verminderde. Het was duidelijk te veel van het goede. In 1920 
werd besloten tot afschaffing van de beide veemarkten op de laatste donderdag in oktober en de eerste in november. Alleen 
de voorjaarsmarkt bleef dus bestaan. Deze hield stand tot in de jaren vijftig. Op 13 mei 1865 besloot de gemeenteraad “tot 
het instellen eener weekmarkt te Buitenpost, te houden op elke donderdag, aan te vangen met 1866”. De huidige weekmarkt 
is dus een voortzetting van een reeds jaren oude traditie.
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Hoofdstuk 15. Bevolking
Beroepsbevolking van Buitenpost in 1749

door Dirk Wildeboer

Wie zich verdiept in de geschiedenis van een dorp kan het als een gemis ervaren dat van het gewone dagelijkse leven van de 
bevolking weinig terug is te vinden. Wat waren bijvoorbeeld de middelen van bestaan? Toch is er wel een hulpmiddel om 
hiervan iets aan de weet te komen en dat is het belastingregister uit 1749 (Quotisatiekohier). In dat jaar moesten alle gezins-
hoofden voor een bepaalde commissie verschijnen om de samenstelling van het gezin op te geven en over welk vermogen 
of inkomen men beschikte. In de meeste gevallen werd ook het beroep opgetekend. Op deze manier kan men een inzicht 
krijgen in de middelen van bestaan en de mate van welstand in de verschillende beroepsgroepen. De vier hoogstaangeslage-
nen in Buitenpost waren: overste Acronius, generaal Bouricius, de ontvanger Bouricius en de brouwer Nicolaus Meinema. 
Belangrijke officieren en regenten namen dus onder meer de hoogste plaatsen in op de welstandsladder.

De inkomens van de neringdoenden waren zeer variabel. Aangenomen kan worden dat de gezinshoofden, van wie geen 
beroep is vermeld, arbeiders, weduwen en “rustende” personen waren. Het aantal van 24 arbeiders in Buitenpost zal dus 
belangrijk hoger uitkomen. Vaststaat dat de arbeiders het hoogst in aantal waren. In het volgende overzicht zijn vermeld de 
beroepen, die in 1749 in Buitenpost en Achtkarspelen werden uitgeoefend met het aantal gezinshoofden, die hierin werk-
zaam waren.

BEROEPEN - 1749     BUITENPOST   ACHTKARSPELEN

boer       25    209
arbeider      24    229
veenbaas      1    11
schipper      -    46
scheepsbouwer     -    2
sluiswachter      -    2
koopman      8    32
molenaar      1    6
meeldrager      -    3

Op 5 januari 1979 werd de 5000e inwoner van Buitenpost (Laura Mooi) geboren. Namens 
Plaatselijk Belang werd door de dames S. Reiling-Schuilinga (links) en C. de Boer (rechts) 
een zilveren geboortelepel aangeboden aan de kleine Laura, hier gefotografeerd op de arm 
van haar moeder, mevrouw. V.A.E.Mooi (foto: Tj. Hogendorp, Kollum)
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bakker       2    14
brouwer      2    6
jeneverstoker      -    2
kastelein      1    7
schoenmaker      3    25
wever       4    22
kleermaker      1    7
naaister      -     3
timmerman      -    15
smid       2    12
wagenmaker      1    9
kuiper       1    8
stoelwinder      -    1
predikant      1    7
leraar (mennonieten)    -    1
schoolmeester     1    7
grytman      -    1
gemeente-secretaris     -    1
gemeente-ontvanger     -    1
beëdigde klerk (notaris)    -    1
dorpsrechter      1    5
dorpsontvanger     1    5
executeur (deurwaarder)    -    2
veldwachter      1    2
procureur fiscaal     -    1
procureur postulandt (advocaat)   -    1
sergeant      -    1
majoor      -    1
luitenant-kolonel     -    1
overste      1    1
generaal      1    1
kastmaker      -    2
verver       -    3
leertouwer      -    1
wolkammer      -    3
spinbaas      -    2
chirurgijn (arts)     -    1
vroedvrouw      -    1
barbier (tandarts)     1    2
niet vermelde beroepen    55    412

Zie voor beroepsbevolking in 1808: “Historische documenten uit Achtkarspelen”, deel III, (G.v.Veenen), (blz. 40).
Daar blijkt at Buitenpost toen 626 inwoners telde met de volgende beroepsverdeling: 5 ambtenaren, 1 dokter, 1 notaris, 1 rente-
nier, 35 boeren, 26 handwerkslieden en 40 ambachtsgezellen of arbeiders. Van de 626 inwoners waren 607 Gereformeerd (Her-
vormd), 16 Mennoniet (Doopsgezind) en 3 Luthers.
Opmerking - gebruikte bron voor beroepen in 1749: “Quotisatiekohieren I749” van P. Nieuwland.

Inwonertal Buitenpost in vergelijking met de andere dorpen van Achtkarspelen in de periode 1945-1994
1-1-1945 1-1-1970 1-1-1995

Augustinusga 1247 1157 1249
Boelenslaan 1515 1263 1138
Buitenpost 2465 3600 5589
Drogeham 1337 1472 1758
Gerkesklooster 1120 918 866
Harkema 2772 3486 4261
Kootstertille 960 1997 2541
Stroobos ---- ---- 336
Surhuisterveen 2080 4026 5936
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Surhuizum 1608 1270 1358
Twijzel 1112 1092 1087
Twijzelerheide 1592 1449 1858

ToTAAl 17708 21725 27977

Conclusies:
Ten opzichte van 1945 zijn:
Sterk gegroeid: Buitenpost, Surhuisterveen en Kootstertille. Minder sterk gegroeid: Drogeham, Harkema en Twijzelerheide. 
Terugloop: Boelenslaan, Gerkesklooster en Surhuizum.
Min of meer stabiel gebleven: Augustinusga en Twijzel.

Voor MANNEN en VROUWEN en LEEFTIJDSOPBOUW:
zie groene boek Achtkarspelen.

AANTAL WONINGEN:
In de periode 1960 tot 1994 is het aantal woningen in Buitenpost gestegen van 784 tot 2050.
In dezelfde periode steeg het aantal woningen in Achtkarspelen van 4632 naar 10099.

AANTAL MENSEN PER WONING
Van 1960 tot 1994 daalde het aantal mensen per woning in Buitenpost van gemiddeld 3,6 tot 2,3 personen en in de gemeente 
Achtkarspelen van 4% tot 2,7%.

Inwonertallen Buitenpost en Achtkarspelen
Jaar Buitenpost Achtkarspelen Percentage inwoners van 

Achtkarspelen, dat woon in 
Buitenpost

1744 437 4344 9,9%
1807 580 4641 8,0%
1859 909 8665 9,5%
1893 1157 11112 9,0%
1911 1384 13063 9,4%
1945 2465 17808 7,2%
1965 3123 20005 6,4%
1982 5174 26934 5,2%
1994 5605 27926 5,0%

Loop der bevolking in Buitenpost

Woningvoorraad Buitenpost
Netto toenamen 1987 tot en met 1993.
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Hoofstuk 16. De oorlogsjaren
door Jasper Keizer

Vanzelfsprekend zijn ook voor Buitenpost de oorlogsjaren 1940-1945 niet zonder gevolgen gebleven Alleen al door zijn 
strategische ligging aan spoor, weg en - op enige afstand vaarwater tussen Oost en West of anders gezegd tussen Duitsland 
en Nederland, was Buitenpost als het ware voorbestemd om een rol te spelen in het drama van bezetting en bevrijding. Het 
voorspel verschilde in Buitenpost nauwelijks van dat in de andere Friese dorpen en steden. De mobilisatie van eind augus-
tus 1939 had een reeks gebeurtenissen tot gevolg, die vrijwel identiek waren aan die in andere Friese plaatsen. Er werden 
paarden gevorderd ten behoeve van het Nederlandse leger (167 waarvan 66 uit Achtkarspelen en 101 uit Kollumerland), de 
spoorlijn via Buitenpost was twee dagen lang (op 30 en 31 augustus) gereserveerd voor militair vervoer, een paar maanden 
later begon de distributie (suiker kwam als eerste op de bon) en ook in Buitenpost gingen dames, onder aanvoering van de 
burgemeestersvrouw mevrouw Eringa - bivakmutsen en sokken breien om onze soldaten warm door de voorlopig laatste 
vrije winter te helpen. Die winter werd gekenmerkt door angst en spanning. Doordat veel mannen onder de wapenen waren 
geroepen lag het verenigingsleven stil en moesten de bedrijven zich behelpen met minder werkkrachten.

Van de mannen uit Buitenpost, die geroepen werden om het vaderland te verdedigen, brachten de meesten het er in de mei-
dagen van 1940, bij de Duitse inval in Nederland, levend af. Sommigen zonder zelfs maar een schot te hebben gelost. Eén 
jonge inwoner van Buitenpost, Enno Dijkstra, verging het echter slechter. Hij lag in de middelste stelling van het vak Wons 
voor de Afsluitdijk. Bij het verlaten van een kazemat werd hij dodelijk getroffen door kogels uit de mitrailleur van een aan-

Paardenvordering in Buitenpost tijdens de mobilisatie in 1939, een onheilspel-
lende voorbode van de naderende bezetting.

Nederlandse militairen en burgers tijdens een gezellige bijeenkomst in Wons. 
Op de achterste rij (derde van links) Enno Dijkstra uit Buitenpost, die in de 
meidagen van 1940 sneuvelde toen hij bij het verlaten van een kazemat van de 
stelling Wons door mitrailleurkogels van een Duits vliegtuig.
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vallend Duits vliegtuig. Op 11 december 1940 werd zijn stoffelijk overschot herbegraven op het kerkhof bij de Nederlandse 
Hervormde kerk, de ‘âlde Wite’.

In Buitenpost was het na de Duitse inval op 10 mei 1940 al gauw duidelijk hoe het verloop van de ongelijke strijd zou zijn. 
De massaal terugtrekkende Nederlandse troepen, die via de straatweg richting Afsluitdijk trokken, spraken boekdelen. Op 
11 mei omstreeks drie uur ‘s morgens passeerden de Duitse troepen de Fries-Groningse grens. Ze waren omstreeks half ze-
ven in Buitenpost, waar zij korte tijd rust namen in de school aan de Kuipersweg. Hun voertuigen parkeerden zij onder de 
bomen in de aangrenzende straten, uit het zicht van eventuele vijandige vliegtuigen. Na de rustpauze trokken de Duitsers 
weer verder in de richting van de Afsluitdijk. Daarmee was de bezetting van Buitenpost een feit geworden en hernam het 
leven schijnbaar zijn gewone gang.

Schaduw
Schijnbaar ja, want er was wel degelijk iets veranderd en de inwoners van Buitenpost zouden dat spoedig merken. Terecht 
merkte burgemeester Eringa bij de opening van de eerste gemeenteraadsvergadering na de komst van de Duitsers op dat 
“deze gebeurtenissen een verdonkerende schaduw werpen op de agenda. Wij vergaderen thans onder Duits regiem”, zo 
merkte de burgemeester op. Burgemeester Eringa verwachtte van dat Duitse regiem niet veel goeds. En hij kreeg al gauw 
gelijk. De Duitse bezetters trokken de touwtjes langzaam maar zeker strakker aan. De benzineschaarste was één van de eer-
ste symptomen van het naderende onheil. Het proces van de aanpassing kwam op gang. Opmerkelijk hoe mensen kunnen 
inspelen op veranderde situaties. Ook in Buitenpost. D. Miedema adverteerde daar dat hij “makke Paarden en een Solied 
Rijtuig” verhuurde.

De distributie werd steeds strakker. Steeds meer producten kwamen op de bon. Met als onvermijdelijk gevolg het ontstaan 
van een zwart handelscircuit. Heel wat mensen probeerden langs illegale weg, buiten het distributiestelsel om, wat extra’s te 
bemachtigen. De controleurs van de Duitse bezetters maakten verbeten jacht op zwarthandelaars. Zo werd in Buitenpost, 
vlak voor de kerstdagen van 1942, Thijs de Vries gearresteerd. Hij zou clandestien een schaap hebben geslacht. Thijs dacht 
dat het allemaal wel een beetje mee zou vallen. Hij deed dan ook geen enkele poging om te ontsnappen. Het kostte hem 
z’n leven. Hij werd naar het beruchte kamp Amersfoort getransporteerd. Daar overleed hij tengevolge van ontberingen en 
mishandeling op 12 februari 1943. Het was duidelijk: de bezetters lieten niet met zich spotten. Maar zij riepen door hun 
steeds grimmiger wordende houding ook steeds meer weerstand op. Een speciaal aspect van de Duitse bezetting vormden 
de verduisteringsvoorschriften, een gevolg van het - bemoedigende - feit dat het aantal bombardementsvluchten vanaf En-
gelse vliegbases op Duitse industriesteden gaandeweg toenam. Buitenpost lag ook in dit bombardementsoffensief op een 
strategische plek.

Niet alleen over de weg, via het spoor en over water leidde de weg via Buitenpost naar (noord) Duitsland, maar ook via de 
lucht. De steeds vaker overvliegende golf van geallieerde bommenwerpers richting Bremen, Hamburg en Kiel, die de bewo-
ners van het noorden van Friesland als muziek in de oren klonk, noopte de Duitsers tot stringente verduisteringsvoorschrif-
ten. De geallieerde piloten waren immers de voorboden van hun naderende nederlaag. In Buitenpost heeft men ook het 
één en ander meebeleefd van de bombardementen op doelen in Noord-Duitsland. Het Leeuwarder vliegveld, de geduchte 
‘Fliegerhorst’, was bij de geallieerde piloten berucht en gevreesd vanwege z’n dodelijk fanatieke nachtjagers. Vandaar dat de 
inwoners van Buitenpost instructies kregen hoe te handelen. Die instructies behoefden gelukkig nooit te worden toegepast, 
maar helemaal zinloos zijn ze niet geweest, want er kwamen rond Buitenpost heel wat vliegtuigen naar beneden. Van 1941 
tot midden 1944 stortten er zes vliegtuigen neer in Achtkarspelen.

Ontslag
Burgemeester Eringa, die zich actief heeft ingezet in het verzet tegen de Duitse bezetters, werd 
met ingang van 19 december 1941 door de bezettende macht uit zijn ambt ontslagen. Hij had 
naar Duitse maatstaven zijn plicht verzaakt en kwam daardoor niet in aanmerking voor herbe-
noeming. Tot die plichtsverzaking zal ongetwijfeld zijn gerekend, dat hij enkele van zijn ambte-
naren niet had weten te weerhouden van het tonen van anti-Duitse gevoelens.

NSB-ers
En ook in Buitenpost waren helaas NSB-ambtenaren, die zich geroepen voelden zulks aan de 
onderdrukkers te rapporteren. De verrader sluimerde nooit. Welke afschuwelijke gevolgen dat 
kan hebben blijkt uit het feit dat een aantal ambtenaren van Achtkarspelen bij de Gestapo in 
Leeuwarden op het matje moest komen. Een van hen, Tamme van der Veer, werd tijdens het 
verhoor zodanig mishandeld, dat hij later aan de gevolgen daarvan overleed! Een andere ambte-
naar, Aaldert Oosterhof, werd gevangen gezet, nadat hij de tegen hem ingebrachte beschuldiging 
had toegegeven. Hij overleefde zijn gevangenschap en kwam op 1 januari 1944 veilig terug uit 
het kamp Vught. De anonieme verrader van deze goedgezinde collega’s, heeft wel een heel zware 

Burgemeester Pier Erin-
ga, die in december 1941 
door de bezetter aan de 
dijk werd gezet.
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schuld op zich geladen. Temeer omdat naderhand een onschuldige voor zijn wandaad werd gestraft, op zo’n hardhandige 
wijze, dat hij aan de gevolgen daarvan overleed.

De oorlog heeft ook na de bevrijding nog veel leed veroorzaakt. NSB-ers, aanhangers van de Nationaal Socialistische Be-
weging, volgelingen van Adolf Hitler en zijn trawanten, hebben veel kwaad gesticht in de bezettingstijd. Zij waren ook in 
Achtkarspelen te vinden. Om precies te zijn: in deze gemeente waren 113 inwoners lid van de NSB en 61 sympathiserend en 
of collaborerend met de bezetter. Van die foutieve inwoners woonde een twintigtal in Buitenpost.

Hoe dreigend zij ook waren voor het verzet, in feite vormden zij een zielig groepje. In Buitenpost manifesteerden zij zich 
slechts éénmaal nadrukkelijk, op 19 augustus 1943 toen de NSB in De Roskam een “grote propagandistische samenkomst” 
organiseerde met als spreker de heer Hendriks uit Hedel. Via een geluidsinstallatie kon het publiek ook buiten De Roskam 
luisteren naar deze welbespraakte NSB-er, die - uiteraard - de nadruk legde op de dreiging van het bolsjewistische gevaar, 
destijds een geliefd thema om argeloze burgers voor het karretje van de Nationaal Socialisten te spannen. Het was de enige 
grote bijeenkomst van de NSB in Achtkarspelen en de belangstelling zal wel niet overweldigend zijn geweest. De nederlaag 
van nazi-Duitsland begon zich immers al af te tekenen na het debacle bij Stalingrad. De NSB-ers kwamen ook in Buitenpost 
van een koude kermis thuis. Bij de bevrijding van 1945 werden zij door de NBS (Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten) opgepakt en gevangen gezet. Hun verdiende loon. Zij werden in 
eerste instantie overgebracht naar de boerderij van Boersma aan de Âlde Dyk. Al gauw daarna 
werden zij naar Blauwverlaat getransporteerd. De vrouwelijke arrestanten kwamen in het schip 
‘De Friesland’ terecht, de mannen in een loods.

Nieuwe burgemeester
Burgemeester Pier Eringa, die in december 1941, vanwege “verzaking van zijn plicht ten opzichte 
van de bezetter”, aan de dijk was gezet, werd met ingang van 4 mei 1942 opgevolgd door mr. D. 
Matzer van Bloois. Hem wachtte de ondankbare taak op de stoel te gaan zitten van een burge-
meester, die door de bezetter aan kant was geschoven. Hij heeft het wantrouwen dat sommigen 
tegen hem hadden echter beschaamd. Achtkarspelen had het slechter kunnen treffen.

Dat zal ongetwijfeld worden beaamd door de mensen die, menselijker wijze gesproken, hun 
leven aan hem te danken hebben. Hij liet namelijk verschillende keren politiemannen (vrouwe-
lijke agenten waren er toen nog niet) mensen waarschuwen, die gevaar liepen door de bezetter 
te worden gearresteerd, zodat zij zich bijtijds uit de voeten konden maken. Bovendien was bur-
gemeester Matzer beter op de hoogte van het verzet in Achtkarspelen dan menigeen vermoedde. 
Dat verzet speelde zich bij wijze van spreken onder zijn ogen af, want enkele van zijn naaste 
medewerkers speelden een vooraanstaande rol in de illegaliteit: W. van Mourik, leider van het 
gewapend verzet (de NBS) in Achtkarspelen en J. Pijnacker, hoofd van de OD en de LO (hulp 
aan onderduikers) werkten beiden in het gemeentehuis. De heer Matzer werd na de bevrijding 
weliswaar geschorst om, bij wijze van eerherstel, plaats te maken voor zijn door de bezetter afgedankte voorganger Eringa, 
maar toen die met pensioen ging, kwam Matzer terug als burgemeester. In 1949 werd hij benoemd tot burgemeester van de 
gemeente Renkum.

Minder gelukkig was Achtkarspelen met zijn leider van het gemeentelijk Arbeidsbureau, Tj. Tolsma, een NSB-er, die zich 
beijverde om de bezetter zoveel mogelijk van dienst te zijn, onder andere wat de naleving betreft van de Duitse verordening 
voor de verplichte tewerkstelling van Nederlandse jongemannen in de Duitse oorlogsindustrie. Toen één van de ‘genomi-
neerden’, Mintje Kramer, zich niet op tijd meldde kwam Tolsma hoogstpersoonlijk kijken waar Kramer bleef. Die had, dank-
zij een dorpsgenoot, die er andere opvattingen op nahield - dokter Van der Kam - een geldig excuus: hij had ‘longontsteking’. 
Wat de één fout deed kon soms door een goedgezinde dorpsgenoot - in dit geval een arts - worden gecorrigeerd. Maar dat 
lukte niet altijd. Jurjen IJlstra probeerde de dans te ontspringen door een persoonlijk gesprek met Tolsma. Hij kwam echter 
van een koude kermis thuis. “Naar Duitsland! Ze hebben je daar nodig”, luidde het commentaar. Jurjen IJlstra ging, maar bij 
de eerste de beste keer dat hij met verlof naar huis mocht, keerde hij niet terug, maar dook onder.

Zo is het met veel dwangarbeiders uit Achtkarspelen gegaan. Naarmate de mogelijkheden om onder te duiken toenamen en 
de geest van het verzet aanwakkerde, onttrokken steeds meer jongemannen zich aan de ‘Arbeitseinsatz’ en verdwenen met 
onbekende bestemming. In veel gevallen werden zij al, voordat zij de oproep om zich te melden hadden ontvangen, gewaar-
schuwd door Tamme van der Meer. Hij werkte bij Tolsma op het Arbeidsbureau en woonde er tevens boven. Na de kantoor-
uren kon hij daardoor de namen van bedreigde inwoners noteren en hen laten waarschuwen: “Maak dat je weg komt”.

Razzia
De Duitse bezetters hadden natuurlijk drommels goed in de gaten, dat hun plannen werden gedwarsboomd. Zij stelden er 
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een geducht wapen tegenover: de razzia, een klopjacht op onderduikers. Want de Duitse oorlogsindustrie moest kunnen 
blijven draaien. Via een advertentie liet de burgemeester weten, dat bij een razzia onmiddellijk gevolg moest worden gege-
ven aan een gegeven bevel tot halt houden.

Ook Buitenpost bleef niet verschoond van zo’n razzia. Op 7 november 1944 was het raak. Een nazi-gezinde politieman had 
de beruchte Duitse SD (Sicherheits Dienst) in het Scholtenshuis in Groningen getipt, dat het tijd werd in Buitenpost “orde 
op zaken te stellen”. In de vroege ochtend van dinsdag 7 november (om half zeven) was Buitenpost geheel afgezet door 
Duitse militairen, die het dorp daarna systematisch uitkamden. Ruim 150 mensen werden gearresteerd en naar het station 
gebracht. Een behoorlijk aantal mannen zag kans een veilig heenkomen te vinden in de polder. Twee vluchtelingen werd hun 
poging in die richting noodlottig. Zij werden dodelijk getroffen door Duitse geweerkogels. Het waren Keimpe Kooistra (47) 
en Folkert Smit (36). Laatstgenoemde was een ondergedoken spoorwegman, die in september 1944 in staking was gegaan. 
In het NS-station in Buitenpost herinnert een gedenkplaat aan dit droevig voorval.

Evacué’s
Buitenpost kreeg in de laatste oorlogswinter ook te maken met een ander aspect van de oorlog: landgenoten uit het zuiden 
des lands, die huis en haard moesten verlaten toen de geallieerde legers, na de geslaagde invasie op 
de kust van Normandië, steeds verder naar het noorden oprukten. Evacués werden ze genoemd, 
de mensen uit Limburg en Brabant, die moesten wijken voor het oorlogsgeweld. Zij kwamen be-
rooid en ontredderd in de Friese dorpen en steden aan. Ook in Buitenpost. De boeren uit Buiten-
post moesten met paard en wagen naar Drachten om de evacués met hun schamele bagage op te 
halen. Een speciale evacué-commissie moest het onderbrengen van de evacués bij de boeren en 
burgers regelen. In de commissie zaten vooraanstaande inwoners van Buitenpost als burgemeester 
Matzer, dokter Van der Kam, notaris Peereboom, directeur gemeentewerken Van der Wal en ge-
meentesecretaris Fernhout. Deze centrale commissie stelde voor elk dorp in Achtkarspelen weer 
een plaatselijke commissie samen. De zorg voor de evacués bezorgde de commissie veel werk. 
In Buitenpost werd een groep evacués uit Roermond ondergebracht. Als dank voor de genoten 
gastvrijheid schonken zij na de oorlog een gebrandschilderd raam, dat een plaatsje kreeg in het 
gemeentekantoor. Een blijvende herinnering aan een donkere tijd.

Staking
Een zeer emotionele gebeurtenis in de bezettingstijd was de april-meistaking van 1943, een spon-
tane, verontwaardigde reactie op de proclamatie van de Duitse generaal Christiansen van 29 april 
1943, waarin werd bekend gemaakt, dat de Nederlandse militairen uit de meidagen van 1940 op-
nieuw in krijgsgevangenschap zouden worden gevoerd. Nederland kwam in opstand met de boe-
ren voorop. Zij weigerden op vrijdag 30 april hun melk aan de fabrieken te leveren. Ze goten 
het nog liever de sloot in. Ook in andere bedrijfstakken werd het werk neergelegd. De bezetter 
reageerde furieus. Het politiestandrecht werd afgekondigd. Er mocht meteen geschoten worden. 
Dat gebeurde ook. Op verschillende plaatsen. Ook bij Buitenpost. Het kostte Sjouke Stel het leven. 
Sjouke was groenteboer in Buitenpost. Een bekende verschijning in het dorp. Hij had een winkel in 
het pand met de typische pilaren aan de Voorstraat, waarin nu de kapsalon Matty is gevestigd. Op 
die noodlottige middag fietste hij samen met dorpsgenoot Hennie Dijkstra in de richting Kollum 
om aardappelen te gaan kopen. Opeens verschenen er twee motorzijspannen met Duitse militairen, die in het wilde weg 
begonnen te schieten. Sjouke Stel werd daarbij dodelijk getroffen. 

De bezetters waren duidelijk geschrokken van het plotselinge verzet van de Nederlandse bevolking. Dat verzet manifesteer-
de zich op velerlei manier. Zo werden in de nacht van 1 op 2 mei drie houten dwarsliggers aangetroffen op de spoorrails tus-
sen Buitenpost en Visvliet. Een verzetsdaad, waarvan de bedoeling duidelijk was. De mislukte poging om een trein te laten 
ontsporen werd de volgende nacht herhaald, ook nu zonder succes. De daders waren spoorloos. Maar de bezetter maakte op 
hardhandige wijze duidelijk dat hij niet met zich liet sollen. Het maandrapport van de politie van Achtkarspelen meldde in 
mei 1943 dat “de houding van de bevolking Vrijdag, Zaterdag en Zondag onrustig was”. ‘s Maandags keerde de rust weer en 
ging alles weer zijn gewone gang, al werden de melkritten nog tot woensdag door de politie begeleid.

Wachtmeester A. Alderliefsten in Buitenpost had het nu echter wel bekeken. In het stof op zijn auto stond geschreven: “Mof-
fenknechten”. Een duidelijk oordeel. De wachtmeester schreef er onder: “Gelijk heb je”. Die avond trok hij de consequentie: 
hij dook onder. Zijn houding was symbolisch voor de algemene mentaliteit na de meistaking. De bezetter had zijn ware 
gezicht getoond. Het betekende een keerpunt in de houding van de bevolking, die minder volgzaam werd. Het verzet nam 
toe. Ook in Buitenpost.

Verzet
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Er waren twee soorten verzet: het ongewapend en het gewapend verzet. Maar allebei even 
riskant. Het ongewapend verzet begon al gauw na de bezetting van ons land. In Buitenpost 
moet steenhouwer Klaas de Vries wel een van de eersten zijn geweest, die op bescheiden 
wijze anti-Duitse activiteiten ging ontplooien. Al in 1940 begon hij de berichten van Radio 
Oranje uit Londen te noteren. Later werden deze notities gestencild en verspreid. Van het één 
kwam het ander. Toen het onderduiken in zwang kwam werd De Vries het contactpunt in de 
gemeente Achtkarspelen voor de LO (Landelijke Onderduikersorganisatie) en het NSF (Na-
tionaal Steunfonds). Het NSF zorgde dat er geld op tafel kwam voor onderduikers, en voor 
familieleden van onderduikers,gevangenen, gefusilleerden enz. De kring van medewerkers 
breidde zich geleidelijk uit, te beginnen met Jaap Rusticus en Andries van der Meer. Andries 
woonde buiten Friesland, maar toen hij een Joodse jongen naar zijn ouders in Buitenpost 
bracht, vonden die het raadzaam dat hij thuis bleef met het oog op zijn eigen veiligheid. Er 
viel voor hem in Buitenpost ook wel het één en ander te doen. Rusticus stond gelijk al op de 
stoep om Van der Meer in te schakelen bij het ophalen van geld voor het steunfonds. Buiten-
post werd zijn werkterrein en maandelijks trok Van der Meer er op uit.

De kring van contribuanten voor het NSF werd voorzichtig uitgebreid, tot er tenslotte een 
honderdtal ‘vaste donateurs’ was (waaronder vier van f  100,-), dat elke maand trouw een 
forse bijdrage leverde aan het levensonderhoud van onderduikers. Het geld werd afgedragen aan Klaas de Vries, die het 
besteedde aan ondersteuning van gezinnen, die onderduikers hadden opgenomen. Daarnaast verzorgde Andries van der 
Meer koeriersdiensten voor het hoofd van de LO en de OD (Orde Dienst), Pijnacker. Na dolle dinsdag (5 september 1944) 
en de daarop volgende spoorwegstaking, die een golf van nieuwe onderduikers tot gevolg had, kwam er steeds meer werk 
aan de winkel. Na de geallieerde luchtlandingen bij Arnhem dacht men in Nederland boven de rivieren, dat de bevrijding 
aanstaande was, maar het tegendeel bleek het geval. Er wachtte nog een lange, bange winter. Andries van der Meer werd het 
te heet onder de voeten. Hij moest zelf onderduiken. Zo verging het ook Klaas de Vries. Gelukkig was er iemand die zijn 
taak kon overnemen, zijn oomzegger Roel Roosma. Hij heeft tot de bevrijding de voetsporen van 
zijn oom kunnen drukken: de zorg voor de onderduikers en hun gezinnen. Daarbij ging het niet 
alleen om financiële hulp. Er moest ook gezorgd worden voor valse identiteitsbewijzen. Daar had 
men in Buitenpost een uitstekend mannetje voor: J. van Kuil. Hij leverde het door hem vervalste 
materiaal bovendien persoonlijk af in de hele gemeente. En  hij werd nooit gepakt. De woning 
van dokter Van der Kam werd al gauw een doorgangshuis voor acuut gezochte personen uit heel 
Nederland.

Zij kwamen vaak per trein in Buitenpost aan, met als herkenningsteken een krant in hun jaszak. 
Dokter Van der Kam raakte steeds meer verstrikt in deze illegale praktijk. En - wat erger was - hij 
raakte verdacht. Hij kreeg op een gegeven moment huiszoeking, maar er werd niets belastends 
gevonden. In mei 1944 was er opnieuw ongewenst bezoek voor dokter Van der Kam. Zijn assis-
tent, drs. Netelenbos en de kinderoppas mejuffrouw G. Hagen, werden gearresteerd, maar na een 
week weer vrijgelaten. Voor dokter Van der Kam was het intussen een duidelijke zaak. Hij nam de 
benen en dook onder in Amersfoort. Daar zette deze gereformeerde arts zijn hulpverlening aan 
onderduikers voort via de TD-groep. Hij was één van de drie leden van deze groep, die de oorlog 
overleefden.

Schuin achter dokter Van der Kam woonde meester Terpstra. Zijn woning werd eveneens een 
centrum van de hulp aan onderduikers. Vanuit huize Terpstra werden ongeveer 300 onderduikers in Achtkarspelen voor-
zien van bonkaarten. Bij Terpstra werd ook een aantal nummers van het illegale blad Trouw vermenigvuldigd in een oplage 
van ongeveer 500 exemplaren. Het stencilapparaat en het papier hiervoor werden beschikbaar gesteld door Bonne IJlstra. 
In totaal zijn op deze wijze in Buitenpost 15 à 16 nummers van Trouw verschenen. De voor de onderduikers benodigde 
distributiebonnen kwamen rechtstreeks van  het officiële distributiekantoor, dankzij de vindingrijkheid van de leider van 
dit kantoor, Frederik Veenstra, die door middel van een ingewikkelde boekhouding per periode 5000 tot 7000 bonkaarten 
meer wist te ontvangen dan werkelijk nodig waren. Bedriegerij vierde trouwens toch hoogtij in bezettingstijd. Zo werd ook 
met de invoering van de tweede distributiestamkaart behoorlijk geknoeid. In Buitenpost wist men er voor 700 onderduikers 
stamkaarten tussen te schuiven, waardoor zij verzekerd waren van bonkaarten. Een overval op het distributiekantoor in Bui-
tenpost - een veel riskantere oplossing - was hierdoor niet nodig. Via een ingewikkelde knoeierij was het distributiekantoor 
in Buitenpost een waardevolle schakel in de illegaliteit.

Het gemeentelijk bevolkingsregister was een geducht wapen in handen van de bezetter. Daarin stonden immers alle in-
woners van de gemeente net naam en ‘toenaam’ vermeld. Een zeer gerichte actie van het verzet was daarom gericht op die 
bevolkingsregisters. Ook in Achtkarspelen. In dit verband mag met name Gerrit Leistra worden genoemd. Hij vernietigde 
op zaterdag 3 juli 1943 een groot deel van het bevolkingsregister van Achtkarspelen. De kaarten A tot en met V waren daar-
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door totaal onbruikbaar geworden. De letters V tot en met Z waren zelfs spoorloos verdwenen. Er werden 2960 kaartresten 
vermist. Leistra wist tevens nog 11 blanco en 45 ingevulde persoonsbewijzen te bemachtigen met 94 zegels (waarmerken van 
echtheid). Het zal niemand verwonderen dat Leistra hem na zijn brutale verzetsdaad smeerde. Hij dook onder in Zeist, een 
flink eind uit de buurt van Buitenpost. Zodra na het weekend werd ontdekt wat er was gebeurd, werd de vader van Leistra 
gearresteerd. Na een maand herkreeg hij echter zijn vrijheid. Het bevolkingsregister werd pas een jaar later gereconstrueerd. 
Ook vrouwen stonden hun mannetje in het verzet. Vooral als koerierster hebben veel vrouwen een belangrijke rol gespeeld. 
In Buitenpost gold dat onder andere voor Jantje Dijk, later mevrouw Bulthuis-Dijk. Zij vormde een schakel in de berichten-
dienst voor de Raad van Verzet op de lijn Leeuwarden-Groningen. Centrale figuur van deze berichtendienst - voornamelijk 
spionageberichten - was K. Kruithof.

Koeriersters
Klaaske Douma uit Bergum verzorgde als koerierster het traject Leeuwarden-Grijpskerk, 
maar deze schakel was eigenlijk te lang. Er zou in Buitenpost een tussenstation moeten 
komen. Daarvoor stelde Jantje Dijk zich spontaan beschikbaar. Zij kreeg het traject Ber-
gum-Grijpskerk toegewezen. Op 13 november 1944 deden de Duitsers een inval in de wo-
ning van meester Van der Weij aan de Kuipersweg. Dit betekende het einde van de verbin-
dingsdienst. Er werd niets belastends gevonden, maar Jantje was gewaarschuwd. De bezetters 
waren iets op het spoor.

De volgende morgen spoedde Jantje zich naar Bergum om Klaaske Douma te waarschuwen. 
Daar werd zij opgewacht door twee SD-ers, die in de woning van Klaaske waren achterge-
bleven nadat ook daar een inval had plaats gevonden. Jantje werd gearresteerd. Hetzelfde 
lot onderging Jantje Bakker uit Buitenpost, die naar Bergum was gefietst om te kijken waar 
Jantje Dijk toch bleef. Beide Jantjes werden naar Leeuwarden gebracht en daar opgesloten. 
Jantje Bakker mocht na vijf dagen weer naar huis. Jantje Dijk onderging zware verhoren. Zij 
liet niets los en werd na enkele weken weer vrijgelaten. Toch bleek de SD wel iets te weten, 
want korte tijd daarna kreeg meester Van der Weij een seintje om direct te verdwijnen. Het 
gezin Van der Weij vluchtte zo overhaast, dat de maaltijd zelfs op tafel bleef staan. De haast 
bleek niet overbodig, want een kwartier later verscheen de SD al op het toneel. De Van der 
Weij’s moesten een half jaar onderduiken. De mislukte overval kostte een andere inwoner 
van Buitenpost, Sieger Hoekstra, bijna het leven. Hij stond juist onder een treurwilg te schui-
len toen de SD plotseling kwam opdagen. Hij schrok zo van de verschijning van de Duitsers, dat hij de benen nam. Een 
geweerkogel maakte een eind aan zijn vluchtpoging. Hij liep een schotwond op en werd gearresteerd. Pas een half jaar later 
kwam hij weer vrij.

Sabotage was een gewilde methode van ongewapend verzet. In de nacht van 7 september 1944 ontspoorde tussen Buitenpost 
en Visvliet een goederentrein, doordat een stuk spoorrail van 14 meter was verwijderd. Er ontstond een enorme ravage. Acht 
goederenwagons ontspoorden en enkele daarvan schoven gedeeltelijk in elkaar. De bezetter vorderde de volgende morgen 
twintig boerenwagens met paarden en voermannen, waarmee de lading van de goederentrein naar Buitenpost moest wor-
den gereden. Een karwei dat twee dagen in beslag nam. Nadat alles was overgebracht naar een loods bij het station bleken 
er 48 zakken tarwe en 11 zakken rogge te zijn verdwenen. Als strafmaatregel werden de cafés gesloten. Theo Roorda kroop 
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tijdens deze actie door het oog van de naald. Hij werd namelijk op heterdaad door een Duitser betrapt bij het stelen van een 
baal meel. Dankzij de bemoeienis van burgemeester Matzer liep het voorval met een sisser af. 

Het ongewapend verzet werd op veel manieren gepleegd. Hoeveel mensen in Buitenpost er bij betrokken zijn geweest, is 
moeilijk te zeggen. Maar het nam in de loop van de bezettingsjaren wel steeds grotere vormen aan. Denk alleen maar eens 
aan de omvangrijke hulp aan onderduikers. Toch kon het totale verzet het niet stellen zonder een gewapende afdeling. Dat 
gewapende verzet werd toevertrouwd aan de KP (knokploeg). De knokploegen vormden als het ware een verlengstuk van 
de LO en hebben voor deze onderduikorganisatie ook heel wat kastanjes uit het vuur gehaald, onder andere door het plegen 
van overvallen op distributiekantoren.

Spijkerwacht
De laatste loodjes vóór de bevrijding hadden zwaar gewogen. Naarmate het einde, waarvan niemand het tijdstip toen reeds 
kende, dichterbij kwam, werden de teugels door de bezetters strakker aangehaald. Buitenpost lag voor hen op een strategi-
sche plaats. De straatweg tussen Leeuwarden en Groningen vormde een verbindingsschakel met het noorden van Duitsland 
en bij het keren van het oorlogstij werd het troepenvervoer door het dorp steeds intensiever. Om deze belangrijke verbin-
dingsschakel vrij te houden van obstakels en te beschermen tegen mogelijke sabotage, was door de Duitsers de ‘Wachtdienst 
Rijksstraatweg gemeente Achtkarspelen’ ingesteld. Verschillende inwoners van Buitenpost werden gedwongen bepaalde 
wegvakken te bewaken en daarbij vooral te letten op glasscherven, spijkers en andere gevaarlijke voorwerpen. De volks-
mond bedacht meteen een naam voor deze bezigheid: ‘spijkerzoeken’. Het leidde soms tot komische situaties. Kapper Ale 
Hoekstra moest ook spijkers zoeken. Hij deed daarbij de vangst van zijn leven. Op een onbeheerde Duitse vrachtauto ont-
dekte hij een lading ‘graan’. Hij aarzelde geen moment en nam een drietal zakken weg, die bij IJlstra in de drukkerij werden 
gesjouwd. Groot was echter de teleurstelling toen bleek dat er geen graan, maar bietenzaad in de zakken zat. Het spul werd 
weggemoffeld in de tuin van IJlstra. En IJlstra maar schoffelen...

De spijkerwacht was geen prettige opgave, maar bood wel een mooie gelegenheid voor allerlei illegale activiteiten. Van die 
gelegenheid werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Naarmate het einde in zicht kwam werd de nood groter. Er ontstond 
gebrek aan brandstof en door de komst van veel evacués begon ook de voedselvoorziening problemen op te leveren. Vooral 
het bereiden van de warme maaltijd kostte de huismoeders veel moeite. Daarom werd in december 1944 een commissie 
samengesteld, die plannen moest ontwikkelen voor een centrale keuken. Die kwam er al spoedig en werd ondergebracht in 
de zuivelfabriek van Augustinusga. Voor twee kwartjes per portie kon men daar een warme maaltijd afhalen. De centrale 
keuken heeft in een behoefte voorzien. Tot 28 januari 1945 werden er 20.700 porties verstrekt. Daarvan waren 6.171 voor 
Buitenpost bestemd. Het dorp telde toen 2.465 inwoners. Het grote aantal hield duidelijk verband met de aanwezigheid van 
veel evacués. In de week van 20-27 januari 1945 kregen 858 evacués een maaltijd uit de centrale keuken. Een week later wa-
ren het er maar 245. Naast de uit Limburg geëvacueerde landgenoten moesten ook nog verschillende keren Duitse militairen 
worden ingekwartierd. Daaraan viel niet te ontkomen. Alfred Berls uit Erfurt werd ingekwartierd bij Willem van der Veer. 
Tijdens de laatste dagen voor de komst van de Canadezen trok Berls terug naar het oosten, maar in het Drentse Peize werd 
hij gevangen genomen. Hij zat een jaar in een krijgsgevangenkamp. Toen mocht hij naar huis en schreef een brief aan de 
familie Van der Veer. Het duurde twee jaar voordat hij de doorstane ontberingen weer te boven was.

Knokploeg
Naarmate het einde van de oorlog dichterbij kwam werd het belangrijker de krachten te bundelen en het totale verzet dienst-
baar te maken aan de bevrijding. Die gedachte zat ook achter het bevel van prins Bernhard in september 1944 om LO en KP 
samen te smelten tot een verzetsorganisatie, de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Dat gebeurde ook, al ble-
ven er in de praktijk een strijdend en een niet-strijdend gedeelte van de NBS. Het strijdend gedeelte in Achtkarspelen kwam 
onder leiding te staan van Wim van Mourik, ambtenaar op het gemeentehuis. Hij had drie secties onder zijn commando. 
Buitenpost ressorteerde onder sectie noord met T. Roorda als groepscommandant. De knokploeg moest uiteraard ook wor-
den bewapend. Een gevaarlijke klus. Temeer omdat in november 1944 een waarschuwing binnenkwam, dat de Duitsers 
lont roken. De wapens voor de knokploeg in Achtkarspelen waren afkomstig van wapendroppings uit Engeland. De eerste 
zending was gedropt bij Aalsum (boven Dokkum) en werd per schip vanaf het steenvak onder Ee - verborgen onder een laag 
bieten - naar Gerkesklooster gevaren en daar opgeslagen bij J. van Maassen en Jaap Elzinga. De tweede zending was gedropt 
in Opsterland en werd medio maart 1945 eveneens ondergebracht in de schuur van Elzinga. De KP van Achtkarspelen had 
als voornaamste taak er voor te zorgen de (drie) bruggen over het grootscheepsvaarwater bij de nadering van de bevrijders 
onbeschadigd in handen te krijgen. Die bruggen vormden namelijk een belangrijke schakel in de noord-zuidverbinding. 
De brug bij Blauwverlaat werd bewaakt door zeven Duitse mariniers, die sabotage moesten verhinderen en ervoor moesten 
zorgen dat de scheepvaart niet kon worden belemmerd. Drie van hen waren nazi’s, die wel eens niet zo gemakkelijk zouden 
kunnen capituleren. De anderen waren oorlogsmoe.

Gevecht
Van hen werd niet veel tegenstand verwacht. Op vrijdag 13 april kreeg Van Mourik opdracht de brug ongemerkt te bewaken 
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en zo mogelijk te behouden. Het werd spannend. Op zaterdag 14 april werd alarm geslagen. De wapens werden tevoorschijn 
gehaald. Het werd menens. De wapens uit Gerkesklooster werden naar de boerderij van H. Oldenburger gebracht, zo dicht 
mogelijk bij de wapenvoorraad in de schuur van Elzinga. Hier werden ze uitgedeeld aan de betrokken manschappen, die 
verbaasd opkeken van zo’n complete uitrusting. Toen het bericht binnenkwam, dat de brug bij Kootstertille was onder-
mijnd - een onjuiste melding, zoals later zou blijken - werd besloten er meteen op af te gaan om de brug bij Blauwverlaat 
te veroveren. De actie begon omstreeks één uur ‘s middags. De brug werd op dat moment bewaakt door één man, die werd 
overrompeld, evenals de zes andere mariniers, die zich in het café bevonden. Geen van hen dacht aan tegenstand. De brug 
werd meteen geopend, waardoor de zuidkant in elk geval gedekt was. Een veertigtal NBS-ers groef zich in aan de noordkant 
van de brug, terwijl een dertigtal in Lutjepost bleef om de weg vanuit Buitenpost in de gaten te houden.

Het begon er voor de verzetsstrijders hachelijk uit te zien toen vanuit de richting Gerkesklooster een sleep schepen naderde. 
De opvarenden van deze sleep roken blijkbaar onraad, want een eind voor de brug werd de sleep afgemeerd en werd het vuur 
op de NBS-ers geopend. Nu konden de mannen van Van Mourik tonen wat zij en hun wapens waard waren. Zij gaven de 
Duitsers lik op stuk. Drie vijandelijke stukken werden al gauw uitgeschakeld. Met de bazooka (een anti-tank wapen) werd 
de stuurhut van de sleepboot aan barrels geschoten. Ondanks deze successen was de situatie van de N.B.S-ers bepaald niet 
benijdenswaardig. Zij hadden met ervaren tegenstanders te maken, die bovendien vanuit Gerkesklooster versterking kregen 
van een groep militairen, die door een omtrekkende beweging de NBS-ers in de rug probeerden aan te vallen. De dertig van 
Lutjepost doorzagen deze opzet en wisten er een stokje voor te steken. Er ontstond een ongeregeld vuurgevecht tussen de 
Duitsers, de bruggroep en de veldgroep.

De situatie werd er voor de NBS-ers niet prettiger op toen vanuit Buitenpost twee wagens met landwachters - handlangers 
van de Duitsers - kwamen opdagen. Een groepje NBS-ers, dat nog in Lutjepost lag, ging in hinderlaag en ontving de wagens 
met geweervuur. De landwachters kozen eieren voor hun geld. Zij gaven zich over. Ze konden ook moeilijk anders, gehin-

Beelden van de vernederende aftocht van de Duitse bezetters onder het toe-
ziend oog van verzetsmensen en Canadese bevrijders.

De kapotgeschoten Hunze III voor de brug van Blauwverlaat.
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derd door de aanwezigheid van hun meegebrachte vrouwen en kinderen. Intussen leek het Van Mourik raadzaam om de 
reeds in Drachten gearriveerde Canadezen om hulp te vragen. De schermutselingen hadden tot op dat moment één dode 
gekost, de Duitser Heinrich Apel, die waarschijnlijk met één van de wagens uit Buitenpost was meegekomen. Een tweede 
Duitser werd zwaar gewond aangetroffen. Die nacht bleef het rustig, al hoorde men in Buitenpost hevige explosies in de 
buurt van Blauwverlaat. Daar was één van de schepen, geladen met munitie en ruwe olie, in brand geraakt. Een ander schip, 
de ‘Orion’, geladen met tabak en drank, werd door de Duitsers in brand gestoken. Zij zagen zich de buit ontgaan en gunden 
de bestolenen hun rechtmatig eigendom niet. Zondag 15 april bracht de ontknoping. Van Mourik kreeg bericht dat er hulp 
op komst was. Het was voor hem het sein om tot actie over te gaan.

Omstreeks tien uur ‘s ochtends trok de NBS langs het kanaal in oostelijke richting. Verschillende Duitsers werden op de 
schepen krijgsgevangen gemaakt. Ondertussen arriveerde er Canadese versterking bij de brug. Gezamenlijk trok men nu 
verder. Soms gebeurden er vervelende dingen. In de boerderij van S. Kooi hadden zich zestien SS-ers verschanst. Pogingen 
om hen met enkele waarschuwingsschoten tot overgave te dwingen mislukten, waarna de boerderij onder vuur werd geno-
men. Deze vloog al gauw in brand, maar de SS-ers bleken er toen al vandoor te zijn gegaan. De NBS-ers begonnen meteen 
met het reddingswerk, terwijl een vijftigtal Canadezen verder trok tot aan Gaarkeuken. Alle schepen die men tegenkwam, 
werden naar Blauwverlaat gedirigeerd, waar tenslotte 52 schepen lagen afgemeerd, geladen met grote voorraden kleding, 
linnengoed, bedden, etenswaren, verbandmiddelen en wat niet al. De plundering van het toch al berooide Nederland duur-
de tot het laatste ogenblik. De ‘slag om Blauwverlaat’ was geleverd en bijzonder goed afgelopen. Nog altijd herinnert een 
gedenkteken bij de brug aan deze spannende dagen.

bevrijding
In april daagde de bevrijding. De toenemende troepenverplaatsingen waren een duidelijk symptoom van het naderende 
einde, waar iedereen naar snakte. Op 12 april werden twee Duitse auto’s op de straatweg door een geallieerde jager in brand 
geschoten. Eén Duitser kwam hierbij om het leven. Hij werd begraven bij kilometerpaal 221/2. Sommige Duitse militairen 
dwaalden op hun eentje oostwaarts, totaal uit hun militair verband geraakt. Eén van hen klopte aan bij de weduwe van Enno 
Dijkstra, de enige soldaat uit Buitenpost, die in de mei-dagen van 1940 sneuvelde. De Duitser had enkele eieren bij zich en 
vroeg of zij die voor hem wilde koken. Er ging op dat moment natuurlijk heel wat om in het gemoed van mevrouw Dijkstra, 
die terugdacht aan haar man. Door het eigen gemis kwam bij haar de vraag op, waar deze soldaat wel terecht zou komen. Zij 
moest onwillekeurig denken aan de familieleden van deze jongen. Die had ook een moeder, die op hem wachtte. Zij nam 
de eieren, kookte ze en gaf hem bovendien wat brood mee. De ware bevrijding was doorgebroken in het hart van mevrouw 
Dijkstra...

Vrouwen en kinderen waarvan vermoed werd dat ze betrokken waren bij de col-
laboratie werden opgesloten in het ruim van het schip ‘de Friesland’.
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Hoofdstuk 17. Verkeer en Vervoer

Jacob Hepkema schrijft rond 1890 in zijn ‘Historische wandelingen door Friesland’ over Buitenpost: “Fraai is het dorp van 
fiuizen, bouw en omgeving, daarbij gunstig gelegen aan den rijksstraatweg en den staatsspoor, die Leeuwarden en Gro-
ningen in nagenoeg rechte lijn verbinden”. Over die beide hoofdverbindingen - de rijksstraatweg en de spoorlijn - valt het 
volgende te vertellen.

Rijksstraatweg
Het heeft lang geduurd voordat het verkeer over land zich in Friesland echt kon ontwikkelen. Dit was gedeeltelijk een gevolg 
van het feit dat deze provincie een uitstekend net van waterwegen had. Daar kon men het lange tijd wel mee doen. In de 
Middeleeuwen was de gebruikelijke verbinding tussen Leeuwarden en Groningen over water die via Dokkum en Stroobos. 
Uit deze tijd stamt de uitdrukking “Hij ging bij Dokkum om”. Met andere woorden: hij of zij heeft lang werk om op de plaats 

Dit interessante document uit 1733 
(gedrukt op geschept papier met 
watermerk) bevat voorschriften 
betreffende de postkoetsroute Gro-
ningen-Leeuwarden. Eén van de 
halteplaatsen op deze route was 
Buitenpost, waar paarden, perso-
neel en passagiers in ‘de Roskam’ 
vezorging ontvingen.
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van bestemming te komen. Uiteraard waren er over land ook wel mogelijkheden om van Leeuwarden naar Groningen te 
reizen, maar dit ging heel moeizaam via allerlei binnenwegen. Een gunstige uitzondering vormde echter het gedeelte Leeu-
warden-Zwartewegsend. Die weg was reeds in de jaren 1531-1533 aangelegd, nadat stadhouder Schenk van Toutenburg 
daartoe in 1529 de stoot had gegeven. Eerst in 1830 begon men een betere en kortere wegverbinding Leeuwarden-Gronin-
gen te realiseren.

De aanbesteding vond in 1828 plaats voor het deel tot de grens met de provincie Groningen. Bij de Steenharstille, ten oos-
ten van Buitenpost, stagneerde de verbetering en bestrating - ten gevolge van het conflict met België - tot 1839. Hoewel er 
tegenwoordig aan de doorgaande verbindingswegen hogere eisen worden gesteld dan vroeger, heeft Buitenpost uit verkeer-

Het oude spoorstation van Buitenpost met op de achtergrond de watertoren 
waar de stoomlocomotieven werden bijgetankt met water.

In dit berichtje van de Leeuwarder Courant wordt de aanbesteding medege-
deeld van het station van Buitenpost op 26 mei 1864.

Op 6 februari 1912 vond bij Buitenpost een spoorwegongeluk plaats, veroor-
zaakt door een botsing tussen twee goederentreinen. Gevolg: een ontsporing en 
een gekantelde wagon. De martiale figuur op de spoorbaan is wachtmeester 
Jan van Waard.
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soogpunt ook nu nog een goede ligging aan rijksweg 355. De weg bracht door het toenemende verkeer de veiligheid in het 
centrum van het dorp wel ernstig in gevaar. In 1986 vond daarom een reconstructie van de weg plaats. Verkeersremmende 
elementen moesten de snelheid uit het omvangrijke verkeer halen. Een verdere ontlasting van de weg heeft de doortrekking 
van de Lauwersmeerweg naar Lutkepost in 1992 bewerkstelligd.

Spoorlijn
Op 27 oktober 1863 reed de eerste trein in Friesland van Leeuwarden naar Harlingen. De bedoeling was dat deze spoorlijn 
een belangrijke schakel zou gaan vormen in de internationale verbinding van Engeland met Oost-Europa via Harlingen, 
Leeuwarden, Buitenpost, Groningen en Noord-Duitsland. Voor het doortrekken van de lijn vanaf Leeuwarden naar Gro-
ningen werden honderden arbeiders ingezet. Het schijnt niet te zijn gelukt alle benodigde grond voor de aanleg van de lijn 
op normale wijze van de eigenaars aan te kopen. In de archieven bevinden zich nog lange lijsten uit 1863 van te onteigenen 
gronden onder andere te Buitenpost. Ook Buitenpost kreeg een spoorstation. Het initiatief hiertoe ging echter uit van de 
staat en niet van het gemeentebestuur. Omdat de spoorlijn het uiterste noordelijke deel van de gemeente doorsneed en dus 
uit het zicht van de bevolking van Achtkarspelen kwam te liggen, maakte men zich niet erg druk over de komst van het rail-
verkeer. Toch bleek een deel van de burgers zeker baat bij het spoor te hebben. Veel handelslui reisden voortaan per trein. 
Voor louter plezier werd toen nog heel weinig gereisd. Op 30 mei 1866 werd de lijn geopend. In de Leeuwarder Courant 
van die dagen staan uitgebreide verslagen van de feestelijkheden, die in Leeuwarden en Groningen werden gehouden. Bui-
tenpost kreeg een station van het type 4de klasse, een type dat veel voorkwam in vroegere jaren. Het werd gekenmerkt door 
een vrij ruim en hoog middenstuk met lagere zijvleugels. Er waren twee wachtkamers, een plaatskaartenbureau met houten 
loketschuif en een bovenwoning. 

Vóór Wereldoorlog II bestond het railgoederentransport in hoofdzaak uit vee (ingeladen voor de weekmarkten in Leeuwar-
den en Groningen), paarden voor de drie in Buitenpost gehouden paardenmarkten, landbouwproducten, vaten aardbeien, 
brandstoffen en hout. Na 1945 kwam er onder andere afvoer bij van rijwielen van twee in de buurt gelegen fietsenfabrieken. 
Ook was er veel aanvoer van kunstmest, chemicaliën en in tanks opgeslagen petroleum. Tot 1969 woonde de statíonschef 
nog in de stationswoning. Het complex werd afgebroken in 1974. Ervoor in de plaats kwam een kleiner, moderner, in laag-
bouw uitgevoerd gebouw.

Voor de komst van trein en auto vond in Friesland 
veel vervoer plaats via het water. Hier een foto van het 
turfschip van Kees Jansen uit Buitenpost.
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Hoofdstuk 18. Ambacht, industrie en handel
door Arend Jan Wijnsma

Hoewel het uit verkeersoogpunt bekeken bepaald niet ongunstig was gelegen - aan een hoofdweg, aan het spoor en op korte 
afstand van de grootscheepsvaarweg is Buitenpost toch nooit uitgegroeid tot een uitgesproken centrum van bedrijvigfieid. 
Het hoofddorp heeft, integendeel, meer het stempel gekregen van het ietwat voorname dorp van ambtenaren en notabelen. 
Dat klopte ook wel enigszins. Het gemeentebestuur en de onderwijsinstellingen verschaffen werk aan veel ambtenaren en 
als hoofdplaats van de gemeente telde Buitenpost natuurlijk vrij veel vooraanstaande lieden onder zijn inwoners: de burge-
meester, de dokter, de notaris, dominees, directeuren, hoofdmeester(s), leraren, juristen, enzovoorts.

Wat de betekenis als industrieel en commercieel centrum betreft heeft Buitenpost echter enkele andere dorpen van Acht-
karspelen (Surhuisterveen, Kootstertille) voor moeten laten gaan. Dat is voor een deel het gevolg van de na-oorlogse econo-
mische politiek, die bepaalde accenten begeerde te leggen (het zogenaamde kernenbeleid) waardoor dorpen als Buitenpost, 
die niet de status van industrialisatiekern kregen, gelijk al met 0-1 achterstonden. Desondanks speelde en speelt Buitenpost 
op het gebied van handel, ambacht en industrie zijn partijtje behoorlijk mee. In het kader van dit boek past het daarover een 
boekje open te doen. Laten wij bij het verleden beginnen.

Klompen
Eén van de meest interessante en typerende bedrijven van eertijds was de klompenfabriek. Heel vroeger maakten boeren 
hun eigen klompen, maar op een gegeven moment zagen sommige van die amateur-klompenmakers wel wat in de klom-
penhandel. Eén van hen was Paulus Roorda, die een kleine honderd jaar geleden een boerderij had in Lutjepost, maar - in 
1924 - ontdekte dat hij zo bekwaam was in het maken van klompen, dat hij zijn boerderij verkocht en zich helemaal ging 
toeleggen op de klompenmakerij. Aan de Jeltingalaan startte hij met een klompenfabriekje, dat het tot de beginjaren tachtig 
heeft volgehouden. Op het hoogtepunt van haar bestaan bood de klompenfabriek van Roorda werk aan dertien mensen, die 
1300 paar klompen per week produceerden. Maar, zoals zoveel dingen in dit leven, de klomp moest het - zelfs in Friesland! 
- afleggen tegen andere soorten schoeisel. De klomp raakte uit de mode. In onze tijd zit er wel weer een boterham in als 
toeristisch souvenir en als vrijetijdsschoeisel.

Over die klompenmakers - de Roorda’s - uit Buitenpost vallen trouwens nog wel wat leuke bijzonderheden te vertellen. De 
stamvader van het bedrijf - Paulus Roorda - zag het kennelijk wel zitten in de klompenbranche. Hij betrok zijn zonen althans 
bij zijn lucratieve bezigheid. Zijn oudste zoon, Libbe, werd in de huidige terminologie ‘sales manager’ (verkoper van klom-
pen). Dat hield in dat hij op de fiets en later op de brommer, stad en land afreisde om klompen te verkopen aan detaillisten in 
de noordelijke provincies. Zijn broer Theo was verantwoordelijk voor de inkoop van hout. De derde broer, Gerardus, werkte 
op de productie-afdeling en vader Paulus had de algehele leiding.

Over vader Paulus lezen wij, dat hij een geboren ondernemer was. Hij schijnt op een winterdag voor de Tweede Wereldoor-
log, in Heino te zijn geweest bij een houtverkoping. Hij ontdekte, tot zijn verrassing, een stapel eersteklas populierenhout 
- de ideale houtsoort voor het maken van klompen - en leidde uit het feit dat er in de sneeuw geen sporen waren van andere 
belangstellenden af, dat hij de enige gegadigde was. Hij besloot een nacht over te blijven en sloeg de volgende dag zijn slag. 
Hij bleek inderdaad de enige belangstellende te zijn en kocht de partij voor een zacht prijsje. Drie scheepsladingen vol zelfs! 

De klompenmakerij met houtvoorraad van Roorda vanuit de lucht gezien.
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Twee daarvan verkocht hij door aan Halbertsma in Grouw. Voor de prijs waarvoor hij zelf voor de hele partij had gekocht. 
Dat heet handel...

De Roorda’s hebben in de bezettingsjaren goede zaken gedaan, want klompen werden toen, bij gebrek aan leren schoeisel, 
weer erg populair. Evenals de houten sandaal, het slimme alternatief voor de schoen. In de eerste oorlogsjaren, toen er nog 
voldoende voorraad hout was, kocht Roorda tientallen wagons hout per jaar. Toen ook hout een schaars artikel werd en 
zoals vrijwel alle artikelen op rantsoen werd gesteld, moesten er wel eens slinkse wegen worden bewandeld om toch aan de 
onontbeerlijke “grondstof ” voor de klompenmakerij te komen. Ergo: de Roorda’s zochten hun toevlucht tot de (verboden) 
zwarte markt. Toen dat bij een bezoek van de economische controle dienst werd ontdekt belandde één van de broers in de 
gevangenis. En dat kon in die tijd zeer riskant zijn. Vooral als er represaillemaatregelen moesten worden getroffen!

De oprichter van de klompenfabriek, Paulus Roorda, overleed in 1957. Eén van zijn zoons, Theo, was inmiddels geëmigreerd 
naar Noord-Amerika. Libbe Roorda overleed een jaar na zijn vader. De derde zoon, Gerardus, heeft het bedrijf daarna alleen 
voortgezet tot 1977. Toen moest hij er om gezondheidsredenen mee stoppen. De resterende voorraad klompen leverde hem 
nog een aardige duit op. Voor een paar klompen moest vijftien jaar geleden dertig gulden worden neergeteld. Bij de start van 
het bedrijf in 1924 kostten ze nog geen gulden...

Molens
Buitenpost is in het verleden in het bezit geweest van twee molens: een korenmolen en een houtzaagmolen. Ook nu staat er 
nog een molen in Buitenpost (bij de ijsbaan) maar die is niet origineel en dient meer als decoratie. Over de korenmolen van 
Buitenpost, die meer dan drie eeuwen het dorpsbeeld mee heeft bepaald en die in de buurt heeft gestaan van de tegenwoor-
dige Schepperstraat in het zuidoosten van het dorp, is een boekje met historische gegevens gepubliceerd door de heer Adri-
aan van Dop in Naaldwijk, een zoon van de laatste molenaar, Willem Maarten van Dop. Uit het door hem samengestelde ge-
schrift blijkt dat er al in 1639 een korenmolen in Buitenpost stond. De molen onderging in de loop der eeuwen verschillende 
malen veranderingen. In 1848 bijvoorbeeld werd op een naar huidige begrippen nogal primitieve wijze een nieuwe, hogere 
onderbouw onder de molen geplaatst, die daartoe met handbediende hefbomen moest worden opgevijzeld. “Waartoe deze 
moeizame en riskante operatie?”, zult u vragen. Het antwoord is even simpel als verrassend: om de molen te verheffen boven 
de opdringende woningbouw en het concurrerende bomengroen, teneinde de windvang te vergroten.

Want een molen moet het per slot van rekening van de wind hebben. Die oudste molen van Buitenpost was een pelmolen 
en vooral voor het pellen was een stevige wind nodig. In 1856 verleent de provincie vergunning om ook koren te gaan ma-
len. In 1863 wordt de molen door N.H. Bulthuis voor f 7.123,38 (inclusief recht en opcenten) verkocht aan Eise Jans Per-
dok, rogge- en pelmolenaar te Schildwolde. Omstreeks 1870 wordt een grote boerderijschuur tegen het achterhuis van het 
molenaarshuis gebouwd en omstreeks 1895 krijgt de korenmolen van Buitenpost als één van de eerste molens in Friesland 
zelfzwichting op de roeden. In 1909 wordt Johannes van Sloten, een molenaarszoon uit het Groningse Weiwerd (in de buurt 
van Delfzijl), eigenaar van de molen. Tijdens zijn molenaarschap heeft de molen ook nog enige jaren een rol gespeeld in de 
elektriciteitsvoorziening van Buitenpost. Daartoe werd in 1912 de zogenaamde machinekamer aan de molen aangebouwd 
van waaruit tot omstreeks 1917 de eerste elektriciteit geleverd werd voor de straatverlichting van Buitenpost ter vervanging 
van de gaslantaarns. In de machinekamer stond een zogenaamde ‘locomobiel’ - een soort verplaatsbare stoommachine - die 
in de avonduren een generator aandreef voor de opwekking van elektriciteit. Daardoor beschikte Buitenpost enkele uren 
per dag over electrische stroom. Een sirene waarschuwde de dorpelingen ‘s avonds kort voordat de generator werd stopgezet 
en ‘het licht’ uitfloepte. Voor de meeste inwoners van Buitenpost was dat tevens het sein om onder de wol te kruipen. Kees 
Spaanstra (monteur) en Frits Klunder (stoker) bemanden destijds de elektriciteits-’centrale’. De gemeente Achtkarspelen 
nam in 1917 de electriciteitsvoorziening over en stichtte daartoe een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf dat in 1945 opging 

Gezicht op de korenmolen van Buitenpost met molenaarswoning omstreeks 
1900.
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in het grotere verband van het provinciaal elektriciteitsbedrijf (PEB), dat inmiddels op zijn beurt al weer in het nog grotere 
verband van de NUON is opgegaan.

Op 12 mei 1942 werd Willem Maarten van Dop molenaar in Buitenpost. Hij kocht de molen van Johannes van Sloten, wiens 
gezondheid terugliep en die geen opvolger had. Van Sloten overleed in 1943. Officieel betaalde Van Dop voor de molen f 
10.000,-, maar - zo schrijft zijn zoon in het door hem uitgegeven boekje - “er kwam nog f 5.000,- (zwart) bij!”. In zijn boekje 
‘De Korenmolen van Buitenpost’ vertelt Adriaan van Dop interessante bijzonderheden over de achtkantige stellingmolen 
en over de belevenissen tijdens de bezettingsjaren toen zijn vader veel clandestien tarwe en rogge maalde voor mensen, die 
dit bij de boeren in de omgeving hadden opgescharreld en er bij de bakker (eveneens clandestien) brood van lieten bakken. 
Brood zonder bon!

Schuilplaats
Bij razzia’s van de bezetters vonden vluchtende jongemannen wel eens onderdak in de molen. “De Duitsers zochten ook wel 
bij ons in de molen, maar hoger dan de stelling kwamen ze liever niet, want al die draaiende rondsels en kamwielen boezem-
den hen toch wel wat angst in”, aldus Van Dop in zijn boekje. “Ook gebeurde het wel eens dat een soldaat beneden stond te 
schreeuwen, waarbij vader door de geopende klapluiken wat terugwenkte en daarbij ‘per ongeluk’ de aangeslagen zak via het 
luitouw snel liet zakken. Van schrik sprong de mof dan opzij en verdween maar weer”. Toen tegen het einde van de oorlog 
bij gebrek aan brandstof en elektriciteit de fabrieken stilvielen was de hongerende bevolking vaak op het korenmeel uit de 
molens aangewezen. Menige onderduiker bleef in leven, dankzij ‘zwartwerkende’ molenaars, die daarvoor zware straffen 
riskeerden.

Spannend is ook het verhaal over de arrestatie van vader Van Dop toen deze het bevel van de Duitse bezetters negeerde om 

De vroegere korenmolen vanuit het oosten gezien, naar een tekening van mole-
naarszoon A.M. van Dop. De molen had een vlucht van 23 meter.

De vroegere houtzaagmolen van Buitenpost.
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zich op zondagmorgen met paard en wagen te melden bij het station. Als goed gereformeerde ging hij op de rustdag ter 
kerke voor een troostrijk en bemoedigend woord van dominee Goslinga, die preekte over de benarde tijden en Gods verlos-
sing hieruit. Thuis gekomen duurde het niet lang of de Duitsers kwamen opdagen. Vader Van Dop werd uitgescholden voor 
“Schweinhund” en met geweld en vuistslagen gedwongen alsnog met paard en wagen met de Duitsers mee te gaan naar het 
station. De Duitsers schijnen van plan te zijn geweest de weerspannige molenaar naar Duitsland af te voeren, wat hem vrij 
zeker het leven zou hebben gekost, maar dankzij de indringende voorspraak van burgemeester Matser, die de Ortskomman-
dant wist te overtuigen van de absolute onmisbaarheid van molenaar Van Dop voor de voedselvoorziening, kwam vader Van 
Dop ‘s avonds weer terug bij zijn in angst en spanning wachtende gezin.

De molenaar en zijn molen overleefden de oorlogsjaren, maar daarmee was ook alles gezegd. De bevrijding kwam in april 
1945. Maar op een rustige, zonnige middag in augustus 1945, met een zachte westenwind, gaf de oude, trouwe molen het 
op... Het gebeurde op een maandag. Een hevig gekraak weerklonk en een afgebroken roede boorde zich in het rieten beschot 
ter hoogte van de steenzolder, waarbij een eiken verbandbalk van 200 millimeter als een lucifershoutje doormidden brak! 
Het achterstallig onderhoud tengevolge van de oorlogsjaren had zijn tol geëist. De molen was voorgoed tot stilstand geko-
men. Geld om de zwaar gehavende reus, die in de voorbije donkere tijd zulke goede diensten had bewezen, te restaureren 
was er niet. Van Dop stond voor de moeilijke keus: “Wat nu?”. Geen gemakkelijke keuze met een gezin met zes kinderen. Als 
iedere inwoner van Achtkarspelen nou een dubbeltje beschikbaar stelt voor het herstel van de molen, pas ik het ontbrekende 
bedrag wel bij, stelde hij aan het gemeentebestuur voor. Er kwam geen reactie op dit voorstel. Jammer! Van Dop kocht in de 
Wieringerwaard een ander, minder windgevoelig bedrijf, namelijk een dieselgraanmaalderij. De hypotheek van f14.000,= 
was gebaseerd op de verwachte opbrengst van de molen in Buitenpost. Dat viel tegen, want de man die de molen voor dat 
bedrag kocht ging failliet! Gelukkig bracht de molen met erf en opstallen uiteindelijk nog f 12.000,= op. In de jaren zestig 
werden de molenrestanten en oude behuizingen afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. “Niets herin-
nert meer aan het verleden”, constateert Adriaan van Dop in zijn boekje van 1984. “Alleen een molensteen in de tuin van de 
Stichting Woningbouw, op de hoek van de Schepperstraat-Molenstraat duidt de plaats aan... Sic transit gloria mundi!” (zo 
vergaat de heerlijkheid dezer wereld).

In de buurt van de vaart en de zuivelfabriek ten zuiden van de kerk heeft ook een molen gestaan, een fraaie houtzaagmolen. 
Deze molen werd gebouwd in1841. Eigenaar was J.J. Kuiper. De houtzaagmolen heeft dienst gedaan tot omstreeks 1912. 
Hij is daarna aangekocht door aannemer Nanning Bulthuis. De molen is toen nog een aantal jaren in bedrijf geweest, maar 

Omdat Buitenpost niet helemaal molenloos wilde zijn is na afbraak van de 
korenmolen bij de ijsbaan een poldermolen geplaatst.
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werkte toen op elektromotoren in plaats van op windkracht.
Zuivelfabriek
In dit verhaal over de Buitenposter bedrijven van vroeger en nu, mag de zuivelfabriek zeker niet ontbreken. Die zuivelfa-
briek, opgericht in 1891, onderging hetzelfde lot als - pakweg - honderd andere “molkfabriken” in Friesland. Zij vielen alle-
maal ten offer aan de schaalvergroting, die zich ook in deze sector van het agrarisch bedrijfsleven in Friesland manifesteerde. 
Buitenpost is niet het enige dorp dat ‘it fabryk’, vaak beeld- en werkbepalend, kwijt raakte. De Coöperatieve Stoomzuivelfa-
briek Lutjepost te Buitenpost werd, zoals gezegd, opgericht in 1891. Uit het jaarverslag van mei 1920 blijkt dat er toen 168 
boeren lid waren met 850 aangegeven koeien. In 1918 bedroeg het ledental nog 194 met 961 aangegeven koeien. Er was dus 
in 1920 al sprake van achteruitgang. De aangesloten boeren woonden in de dorpen Buitenpost, Burum, Warfstermolen, Ze-
venhuizen, Tilhouten, Kollum, Veenklooster, Zwagerveen, Zandbulten, Kollumerzwaaag, Munneketillen en Rohel. In 1920 
was de heer S. van der Meulen directeur van de fabriek. Hij stond op de loonlijst voor f 2.500,- per jaar plus vrij wonen. Geert 
van der Veer, de eerste kaasmaker had een weekloon van f 25,- plus een vrije woning, de tweede kaasmaker, E. Kloosterman, 
verdiende een gulden per week minder, P. Bosma, pakhuisknecht had f 20,- per week, de melkontvanger T. van Dijk en de 
machinist J. Hooghiemstra verdienden respectievelijk 23 en 24 gulden per week plus vrij wonen. Centrifugist T. Bouma had 
een weekloon van 18 gulden. Het klerkje, L. Eskens, moest het met 6 gulden per week stellen. Er waren tien melkrijders aan 
wie het melkvervoer was uitbesteed voor bedragen die varieerden van 10 tot 45 gulden per week. ‘s Winters had het perso-
neel zes vakantiedagen en ‘s zomers om de tien dagen en vrije dag. ‘s Zondags werd halve dagen gewerkt. In het verslagjaar 
12 mei 1919 - 12 mei 1920 werd 2.670.783 kg melk verwerkt, waarvoor gemiddeld 11,22 cent per kg werd betaald. Het ge-
middeld vetgehalte bedroeg 3,14%. Gefabriceerd werd 67.019,5 kg boter, 14.444 Goudse kazen 20+, 2247 Goudse kazen 30+ 
en 3016 Goudse kazen 40+, 176 Edammer kazen 20+ en 69 Edammer kazen 30+, 1461 nagelkazen en 1171 Leidse kazen. 
Uit het jaarverslag van 1919/1920 blijkt dat de afzet van de zuivelproducten af en toe problemen opleverde. In 1930 was de 
exploitatie zo slecht geworden dat de fabriek haar deuren voorgoed moest sluiten.

Conservenfabriek
In de voormalige zuivelfabriek heeft eerst enkele jaren een conservenfabriek gezeten. Omdat Buitenpost toen nog niet op 
het waterleidingnet was aangesloten moest men gebruik maken van grondwater dat met behulp van een Nortonpomp werd 
opgepompt. De kwaliteit van dit grondwater liet echter te wensen over, waardoor ook de conservenfabriek na enige tijd de 
productie moest staken. Tijdens de oorlogsjaren fungeerde de oude zuivelfabriek als slachthuis voor de vleesvoorziening in 
Achtkarspelen.

Timmerfabriek
Kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1947, kwam de firma C. v.d. Witte en Zn. uit Bolsward naar Buitenpost en vestigde hier 
haar timmerfabriek. Het bedrijf zit nog steeds in de oude zuivelfabriek, maar daar valt door de aanpassingen en uitbreidin-
gen die het gebouw in de loop der jaren heeft ondergaan, weinig meer van te herkennen. De timmerfabriek Van de Witte 
legt zich hoofdzakelijk toe op de productie van ramen, kozijnen en deuren voor de bouwsector. Het bedrijf, dat in 1921 werd 
opgericht in Bolsward onderging in Buitenpost uitbreidingen onder meer in 1961 en 1971. In 1988 werd het bedrijf over-
genomen door Jan Smeeing te Soest, die het op 1 september 1994 overdeed aan Theo Steenbeek. Er werken in het bedrijf 
ongeveer 25 vakmensen, die hoogwaardige standaard- en maatproducten fabriceren ten behoeve van de woningbouw, de 
utiliteitsbouw en speciale projecten.

Sigarenkisten

De stoomzuivelfabriek ‘Lutjepost’ te Buitenpost in oude glorie. De foto werd 
gemaakt in 1908.
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Klein maar fijn, zo kan het bedrijf van houtindustrie Krepel getypeerd worden. Het is een nevenvestiging van het gelijknami-
ge houtverwerkende bedrijf in het Overijsselse Klarenbeek, dat cederhout importeert uit Brazilië en het tot dunne plankjes 
verwerkt, die op maat gezaagd en van passende opdrukken voorzien naar Buitenpost gaan, waar men er echte, originele 
sigarenkistjes van maakt. De vraag naar deze oorspronkelijke sigarenverpakking is de afgelopen jaren afgenomen onder 
invloed van de opmars van concurrerend verpakkingsmateriaal als karton en blik en - uiteraard - het ontmoedigingsbeleid 
van de overheid wat roken betreft, maar de echte sigarenliefhebber - en die zijn er nog plenty - prefereert toch een sigaar(tje) 
uit een cederhouten kistje.

Dat kistje kan in kostprijs niet concurreren met blik en karton, maar kenners als onze Friese oud-commissaris van de ko-
ningin Hans Wiegel, genieten toch meer van hun favoriete sigaartje als zijn natuurlijk aroma nog wordt versterkt door de 
specifieke geur van cederhout. Zolang dat het geval is en het aantal liefhebbers stijgt - hetgeen het geval schijnt te zijn - is 
er voor de (sigaren) kistenmakers in Buitenpost nog perspectief, ook al is hun aantal sedert de vestiging van het bedrijf in 
Buitenpost meer dan gehalveerd. De montage van de kisten in Buitenpost is trouwens een karweitje, dat nauwkeurigheid 
vereist en grotendeels handwerk is: het lijmen, het schuren en het monteren van het slotje en de scharnieren van het deksel. 
Vanuit de fabriek in Buitenpost gaan de kant en klare kisten naar de sigarenfabrieken.

Steenhouwerij
Een karakteristiek en autochtoon bedrijf, dat in Buitenpost een voorspoedige ontwikkeling heeft doorgemaakt, is ongetwij-
feld de Steenhouwerij De Vries. Het bedrijf is al meer dan een eeuw oud. Het ontstond toen de gebroeders Feike en Gerrit 
de Vries zich op advies van Popke Sjoerd Bakker, de bekende koopman-winkelier, die in dit boek al eerder wordt genoemd, 
als steenhouwers in Buitenpost vestigden in een pand aan de Kuipersweg. In 1900 verhuisde het bedrijf naar een pand in 
de Kerkstraat, waarin aannemer Pieter Bulthuis heeft gewoond, maar dat intussen al is afgebroken. Men had toen drie man 
personeel.

De futuristisch aandoende hedendaagse showroom met piramidewoning van 
steenhouwerij De Vries, een bewijs dat Buitenpost ‘de takomst noch wol treast 
is’.

Aan de uitbreiding van Buitenpost droegen de plaatselijke bouw- en aanver-
wante bedrijven hun steentje bij.
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In 1920 bouwde de Stichting Woningbouw Achtkarspelen een dubbele woning met steenhouwerswerkplaats aan de Bouw-
wijk - nu Herbrandastraat - die door Feike de Vries en z’n zoon Klaas de Vries werd gehuurd. In 1931 werd een werkplaats 
met kantoor en schaftlokaal gebouwd op het terrein achter de woning van Klaas de Vries aan de Jeltingalaan no. 23. Bouwen 
was inmiddels voordeliger gebleken dan huren. Deze werkplaats werd eind 1945 drastisch uitgebreid ten behoeve van de 
machinale bewerking van natuursteen. Er kwamen onder andere een zaagmachine, een polijstmachine en een zandstraal-in-
stallatie.  Er werkten toen inmiddels 23 mensen in het bedrijf. In 1964 werd dit complex afgebroken en vervangen door het 
huidige bedrijfsgebouw. In 1994 werd een nieuwe woning met showroom gebouwd.

Kunststofprofielen
Een typisch eigentijds bedrijf is Enitor B.V. Dit bedrijf werd in 1938 opgericht als ‘spin off ’ van de rijwielindustrie en kreeg 
toen vooral bekendheid door zijn wereldbefaamde fietskettingkast. Enitor is jarenlang toeleverancier geweest van rijwielon-
derdelen. Na de vestiging in Buitenpost in 1948 is de productie nu bijna geheel verschoven naar geëxtrudeerde kunststof-
profielen. In de moderne bedrijfstaal noemt men dat innovatie. Enitor was in 1956 één van de eerste kunststofverwerkende 
bedrijven, dat het extrusie-procédé toepaste en heeft dus inmiddels een kleine veertig jaar ervaring in kunststof. In het 
extrusie-proces beheerst Enitor de kunst van het co-extruderen (het aan elkaar verbinden van twee verschillende kunst-
stofsoorten). Enitor is in al die jaren toegegroeid naar een personeelsbestand van 150 personen en levert toe aan alle takken 
van industrie.

Een oude luchtfoto (1948) van het fabriekscomplex van de N.V. Enitor, één van de vitale 
bedrijven van Buitenpost.
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Tankbouw
Een na-oorlogs bedrijf dat zijn vleugels eveneens behoorlijk heeft uitgeslagen is Dijkstra Tankbouw B.V., dat al meer dan 46 
jaar is gespecialiseerd in de fabricage van roestvrijstalen tanktransportmiddelen voor de chemische-, zuivel-, voedingsmid-
delen-, mest-, destructie- en afvalindustrie. Het bedrijf vestigde zich in 1963 in Buitenpost en heeft sedert 1987 een repara-
tie- en service-afdeling in het westen van het land, in Barendrecht. Er werken bij Dijkstra Tankbouw ongeveer 55 mensen en 
de jaaromzet bedraagt circa twaalf miljoen gulden. De gespecialiseerde voertuigen van dit bedrijf vinden niet alleen aftrek 
in Nederland, maar ook in de andere landen van de Europese Economische Gemeenschap en in Oost-Europa. Ontwerp, 
fabricage en verkoop vinden geheel plaats in eigen beheer. Geen tankprobleem dat ze in Buitenpost niet de baas kunnen.

Bouwnijverheid
Aan bouwbedrijven geen gebrek in Buitenpost. Verweg het oudste bouwbedrijf van Buitenpost - en van alle nog bestaande 
bedrijven - is dat van aannemer Bulthuis. Het werd in de 17de eeuw (omstreeks 1694) opgericht door Jurjen Bulthuís. Van 
1895 tot 1938 was Nanning Bulthuis de grootste aannemer van Friesland met rond 200 man personeel. Hij bouwde onder 
andere veel kerken en herenhuizen. Hij was ook de bezitter van de eerste auto in Buitenpost, met het kenteken B10. Sedert 
1970 staat het bedrijf onder leiding van A. Bulthuis. Het is nu van veel geringere omvang met acht man personeel, maar 
daar moet wel bij bedacht worden dat Nanning Bulthuis zich ook bezig hield met weg- en waterbouwwerkzaamheden. Zij 
houden zich zowel bezig met onderhoud als met nieuwbouw. Er worden ongeveer tien woningen per jaar gebouwd.

De fundamenten voor Bouwbedrijf K.J. de Vries en Zonen werden gelegd rond 1950 toen de stichter van het bedrijf, K.J. 
de Vries, startte met de verkoop van landbouwwagens en zelfvervaardigde landhekken. In 1955 werd de eerste medewerker 
aangenomen. Deze werkte in een kleine houten loods van 4 bij 6 meter. Er werd een begin gemaakt met de vervaardiging 
van kleinere houten kippenschuren. In de loop van de tijd breidde dit zich enorm uit en ondanks aanpassingen bleek de 
beschikbare ruimte aan de Voorstraat niet voldoende. In 1964 werd gestart met de bouw van een fabriek met kantoren aan 
de Einsteinstraat. Daar is het bedrijf nu nog gevestigd. In 1976 is de oprichter overleden. Het bedrijf wordt nu gerund door 
z’n drie zoons, Johannes, Berend en Sieger de Vries. Het is nu uitgegroeid tot een klassiek bouwbedrijf B. & U. Toch maakt 
de bouw voor de agrarische sector nog steeds een groot gedeelte van de omzet uit.

In 1963 begon G.A. van der Wal een bouwbedrijf aan de Beatrixstraat te Buitenpost. De voornaamste werkzaamheden be-
stonden toen nog uit onderhoud en verbouw, waar later de nieuwbouw van woningen aan werd toegevoegd. In 1985 werd 
het bedrijf overgenomen door S. van der Wal. Sinds die tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een bedrijf waarbinnen acht mensen 
werkzaam zijn. Er worden nog steeds verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden verricht, maar de hoofdzaak vormt nu 
toch het bouwen van nieuwe woningen in Friesland en Groningen.

Hetzelfde verhaal geldt zo’n beetje voor het bouwbedrijf Tamminga. Het heette oorspronkelijk timmerbedrijf Van der Meer, 
maar werd in 1979 overgenomen door R. Tamminga. Het was tot 1990 gevestigd aan de H. de Withstraat, maar door toene-
ming van werk en personeel moest naar een nieuwe, ruimere locatie worden omgezien. Gekozen werd voor het industrie-
terrein in Buitenpost. Het bedrijf was oorspronkelijk vooral gericht op onderhoud en verbouw, maar de laatste jaren is daar 
ook veel nieuwbouw bijgekomen.

Aan de bouw komen tegenwoordig niet meer alleen traditionele bouwers en bouwmaterialen te pas, maar ook veel kunst-
stofmaterialen. Dat opent ook veel perspectief voor nieuwe ondernemers. Een van hen is Sije Veenstra, die in maart 1978 
in Buitenpost startte met een eigen onderneming onder de naam Veenstra Montagebouw. De werkzaamheden bestonden 
voornamelijk uit het vervangen van (houten) kozijnen door kunststofkozijnen. De naam van het bedrijf werd na enkele ja-
ren gewijzigd in VTB. De activiteiten van VTB zijn de afgelopen jaren uitgebreid met renovatiewerkzaamheden, particuliere 
huizenbouw en een Doe-het-zelf winkel. Sinds 1 september 1994 heeft het bedrijf een nevenvestiging in Drachten. In deze 
nevenvestiging ligt het accent op de kunststofkozijnen, de montage en verkoop aan particulieren. De verschillende aktivitei-
ten zijn ondergebracht in een holding-structuur. Het bedrijf kent een dertigtal werknemers, werkzaam in de verschillende 
onderdelen. Aan het hoofd van de onderneming staat de heer Sije Veenstra. Daarnaast participeren zijn beide zoons, Wie-
bren en Oeds Veenstra in de onderneming.

Een interessant bedrijf in deze sector is ook Seedyk Geveltechniek. Het opereert zowel in de utiliteitsbouw als op de parti-
culiere markt. Seedyk Geveltechniek levert en monteert aluminium ramen en deuren en aluminium vliesgevels. Het bedrijf 
heeft een tekenkamer, een produktiehal en een montage-eenheid. Er werken in totaal achttien mensen, waarvan zes in 
Buitenpost aan de Marconistraat. De rest van de medewerkers zit in de buitendienst met vier montagewagens, die zowel in 
Nederland als in het buitenland opereren. Seedyk Geveltechniek is namelijk niet alleen nationaal, maar ook internationaal 
georiënteerd. Er zijn al projecten uitgevoerd in diverse landen, waaronder Israël, Frankrijk en Duitsland. Seedyk Geveltech-
niek treedt tevens op als adviesbureau voor toe te passen gevelsystemen.

Waar gebouwd wordt moet ook geschilderd worden. Daarvoor heeft Buitenpost twee bedrijven achter de hand: het schil-
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dersbedrijf van de firma Joh. Kramer en Zn aan de Bernhardlaan en het schildersbedrijf L. Tiemersma aan de Wattstraat. Het 
eerstgenoemde schildersbedrijf bestaat al langer dan een eeuw. Het werd in 1892 opgericht door M.J. Kramer en is daarna 
steeds van vader op zoon overgegaan: 1920 Joh. Kramer, 1948 M.J. Kramer en 1971 weer Joh. Kramer. Het bedrijf heeft drie 
personeelsleden. Bij het schildersbedrijf L. Tiemersma, dat in 1975 is overgenomen van J. Dekker, werken zeven mensen.

Installatiebedrijven, eveneens onmisbaar in de bouwsektor, telt Buitenpost ook twee. Het oudste is dat van J. Bremer en Zn 
BV. Het werd in 1903 opgericht door Klaas Bremer en wordt nu gerund door de broers Klaas, Wobbe en Andries Bremer, 
die negen mensen in dienst hebben. Het bedrijf verricht alle voorkomende installatiewerkzaamheden, onder andere voor 
centrale verwarming en warmwatervoorziening, dakbedekkings- en loodgieterswerk en is gespecialiseerd in sanitair.

Het tweede bedrijf, Kamstra Installatie BV, werd in 1925 opgericht door de rijwielhersteller Tj. Kamstra, werd later een 
elektrotechnisch bedrijf en gasdepôt en werd in 1974 omgezet in de huidige BV, die gesplitst werd in een detailhandel en 
een installatiebedrijf. De detailhandel werd op een gegeven moment afgestoten, ging eerst over naar Veenstra in Bergum en 
daarna naar J. Visser BV in Twijzelerheide. Het installatiebedrijf verhuisde naar de Vaart met behoud van de naam Kamstra, 
hoewel er geen Kamstra meer aan het bedrijf verbonden was. In 1984 is de detailafdeling weer opgepakt (na het faillissement 
van Visser). De huidige bezetting van het bedrijf bestaat uit veertig mensen(detail- en installatie-afdeling). Het bedrijf is in 
1988 eigendom geworden van W. Wilman. Ook dit bedrijf verricht alle voorkomende installatie-, dakbedekkings-, loodgie-
ters- en rioleringswerkzaamheden.

Een bedrijf dat de naam Buitenpost bekendheid geeft tot ver buiten Friesland en Nederland is het Internationaal Reisburo en 
Touringcarbedrijf Veenstra Reizen. Het werd in 1927 in Harkema Opeinde opgericht door S.F. Veenstra en startte toen met 
drie bussen. Nu hebben de Veenstra’s veertien comfortabele touringcars op de weg en 22 personeelsleden in dienst. Veenstra 
Reizen heeft twee vestigingen (in Buitenpost en Quatrebras). Het hoofdbedrijf staat in Buitenpost aan de Einsteinstraat. Het 
huidige grote en nog nieuwe bedrijfspand werd in 1989 in gebruik genomen. Het activiteitenpakket van Veenstra Reizen 
bestaat uit touringcarvervoer van groepen, zowel binnen als buiten Nederland, complete vakantiereizen naar diverse landen 

Boven: de eerste autobus van Sije Veenstra, een T-Ford, die plaats bood aan 
19 personen en in 1933 werd gebouwd door carrosseriebouwer F. Postma te 
Rottevalle. Met deze ‘gezelschapswagen’ werden in de crisisjaren veel arbeiders 
van en naar hun werk vervoerd.
Onder: de nieuwste aanwinst van Veenstra Reizen is een hypermoderne dub-
beldekker.
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en dagtochten. De huidige directie bestaat uit de heren S.F. Veenstra, W.S. Veenstra en B.G. Veenstra.

In de vervoerssector mag ook met ere worden genoemd het (inter)nationaal transportbedrijf Niek Dijkstra Transport B. V. 
dat vorig jaar zijn eeuwfeest vierde. Het dateert namelijk oorspronkelijk uit 1894 toen Liekele Dijkstra (grootvader van de 
huidige direkteur Niek Dijkstra) als 14-jarige jongen een eigen transportbedrijfje begon met... een praam, waarmee grond-
vervoer over water plaats vond. Het bedrijf is sindsdien blijven groeien. De modderschuit maakte plaats voor een motor-
schip, waarmee vee, meel en bouwmaterialen werden vervoerd. Voor het beurtschip kwam een heuse vrachtwagen in de 
plaats. Niek Dijkstra kwam in 1952 bij zijn vader Wiebe in de zaak. Hij is genoemd naar pake Liekele, maar iedereen kent 
hem als Niek Dijkstra en zo staat het ook op het rijdend materiaal van het bedrijf. Niek Dijkstra - inmiddels 57 jaar - heeft 
van 1964 tot 1975 een eigen transportbedrijf gehad, hoofdzakelijk gericht op vervoer van bouwmaterialen. In 1975 nam hij 
de transportonderneming over van zijn toen 65-jarige vader. Ook de twee belangrijkste relaties van zijn vader (Enitor BV 
in Buitenpost en Bos Beton - BKK in Alphen aan den Rijn) werden zijn klanten en zijn dat nog steeds. Maar het container-
transport is momenteel de belangrijkste bron van inkomsten voor het bedrijf, dat aan de Waalhaven in Rotterdam een eigen 
overslag-depot voor containers heeft. Het bedrijf heeft nu een twintigtal combinaties op de weg en dertig man personeel in 
dienst, waaronder de drie zoons van Niek: Wiebe (32), Piet (27), Jan (20) en zijn dochter Sita (33).

Aannemer Nanning Bulthuis was in de jaren twintig de eerste autobezitter van Buitenpost, maar tegenwoordig ben je sneller 
klaar als je gaat tellen wie in Buitenpost (nog) geen auto bezit. Bij de meeste gezinnen in Buitenpost staat wel een auto voor 
de deur of in de garage. Het autobezit wordt - vanzelfsprekend - volgaarne gestimuleerd door de plaatselijke autohandelaren 
(dealers in het autojargon, tegenwoordig een woord met dubbelzinnige betekenis). Het oudste automobielbedrijf van Bui-
tenpost is dat van Rint van der Meulen. Het is in 1928 opgericht, eerst als taxi-bedrijf met drie auto’s en twee chauffeurs. Het 
bedrijf was toen gevestigd aan de Bouwwijk. In 1935 verhuisde het naar een pand aan de Voorstraat (nu D. van der Wijk). In 
1955 werd een nieuwe garage met bovenwoning gebouwd aan de rand van het dorp, eveneens aan de Voorstraat. Sinds 1953 
is de leiding in handen van A. van der Meulen. Het is een bedrijf met 16 man personeel. VW en Audi zijn de huismerken. 

Het oudste automobielbedrijf in Buitenpost van Rint van der Meulen begon in 1928 als 
taxi-bedrijf. Op deze foto uit 1934 staan de drie taxi’s van toen met links naar rechts: 
chauffeur Hendrik van der Bij uit Oostermeer, eigenaar Rint van der Meulen, zijn zoon 
Andries, die het bedrijf in 1953 overnam en de echtgenote van Rint van der Meulen.

Eén van de indrukwekkende combinaties van Niek Dijkstra.
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Het automobielbedrijf ‘Buitenpost’ is van iets jongere datum. Het was van 1957 tot 1980 eveneens gevestigd aan de Voor-
straat, de hoofdweg van Buitenpost. Daarna verhuisde het naar de Marconistraat op het industrieterrein. Het familiebedrijf 
is in 1988 overgegaan van vader op zoon. Johan de Vries zwaait er nu de scepter. Het bedrijf - een Ford-garage - biedt werk 
aan 15 man. 

Aan de Kuipersweg tenslotte vestigde W.S. Veenstra in 1972 een garagebedrijf dat Lada’s verkocht. Veenstra heeft nu een 
autowas- en tankstation. Zijn garagebedrijf werd op 1 november 1990 overgenomen door Siton uit Drachten. Het is nu een 
Opel-garage met 4 man personeel.

Tenslotte nog iets over de handel in Buitenpost. Als hoofdplaats van de gemeente heeft Buitenpost uiteraard een verzorgende 
funktie, maar het moet daarbij wel opboksen tegen een aantal geduchte concurrenten, dichtbij en iets verder af.

Handel
Aan het eind van de jaren zeventig ontstond er een verbetering voor de middenstand door de uitbreiding van het winkel-
centrum in de Kerkstraat, dé winkelstraat van Buitenpost. In het kader van de stads- en dorpsvernieuwing heeft diezelfde 
Kerkstraat in 1989 een reconstructie ondergaan, maar ideaal is de situatie nog niet. Buitenpost heeft meer nodig om de 
concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Al jaren bestonden er plannen voor de bouw van een nieuw, aantrekkelijk win-
kelcentrum, dat in drie fasen zou dienen te worden uitgevoerd. Het heeft lang geduurd maar onlangs is eindelijk een begin 
gemaakt met de uitvoering van de eerste fase van het plan. Er dagen dus betere tijden voor Buitenpost als winkelcentrum.

Een grote publiekstrekker is reeds het woninginrichtingsconcern van Kapenga BV, dat sinds 1968 gevestigd is aan de Voor-
straat, met Piet en Agaath Kapenga aan het roer. Dankzij de ideale ligging aan de oude snelweg Leeuwarden-Groningen is 
het bedrijf gegroeid tot een groot woninginrichtingsconcern, met meer dan 50 personeelsleden. De hoofdvestiging van Ka-
penga Wonen met 8000 m2 verkoopoppervlakte is gevestigd aan de Voorstraat in Buitenpost, omringd door Trendhopper 
en P.K. Meubel. In Drachten heeft Kapenga Wonen een tweede vestiging van 3500 m2. In Groningen is Kapenga vertegen-
woordigd met Happy Living op de meubelboulevard. In Leeuwarden met Massa Meubel op de plaats van de oude centrale. 
Totaal heeft het bedrijf meer dan 15000 m2 verkoopruimte en is nog steeds groeiend.

Ondanks de aanwezigheid van een gigant als Kapenga is er in Buitenpost nog wel plaats voor een tweede woninginrichter en 
zo hoort het ook te zijn. Middenstanders hoeven elkaar heus niet altijd als bedreigend te ervaren. Een voorbeeld daarvan is 
het woninginrichtingsbedrijf van Wiersma, dat al dertig jaar gevestigd is in Buitenpost en Anjum.

In een bestuurscentrum als Buitenpost is de dienstensector natuurlijk stevig vertegenwoordigd. Tot die dienstensector 
kunnen worden gerekend: gemeentebestuur, arbeidsbureau, sociaal-cultureel werk, spoorwegen, Woningstichting, ban-
ken, bejaardentehuizen, accountant, notaris, advocaat, makelaar, huisartsen, tandartsen, apotheek en dergelijke. Handel en 
dienstverlening zorgen met elkaar nog voor een bepaald niet geringe bijdrage aan de werkgelegenheid in Buitenpost. De 
groothandel daarbij inbegrepen. Want die hebben we nog niet genoemd. Een bedrijf als Piersma’s Horecagroothandel BV 
op het industrieterrein vormt er een aardige illustratie van. Daar vinden toch ook maar eventjes 11 mensen werk. Van de 
dienstverlenende bedrijven is het gemeentebestuur met 235 personeelsleden natuurlijk het grootst. Daarvan werken 160 op 
het gemeentekantoor in Buitenpost.
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Hoofdstuk 19. Perspektief
door Arend Jan Wijnsma

Dit jubileumboek van de Vereniging voor Plaatselijk Belang verschijnt op een historisch juist moment. Buitenpost staat na-
melijk in de startblokken om het stoffig imago van het enigszins saaie en deftige dorp van ambtenaren, onderwijzers en an-
der witte-boordenvolk voorgoed van zich af te schudden. Er is alle kans dat dit zal lukken want er staat een aantal werken op 
stapel, die het aanzien van het dorp zullen opkrikken en de aantrekkingskracht van Buitenpost zullen versterken. Zo is er na 
jaren van moeizame voorbereiding en tegenslagen onlangs eindelijk een begin gemaakt met de uitvoering van de eerste fase 
van een nieuw winkelcentrum, dat door een groter aanbod aan winkels Buitenpost als regionaal verzorgingscentrum op een 
hoger plan zal brengen. Het bestaande winkelbestand in de Kerkstraat is voor een dorp als Buitenpost, dat in het Streekplan 
Friesland de status ontving van regionaal centrum, ontoereikend. Buitenpost heeft daardoor als winkelcentrum te weinig 
uitstraling en aantrekkingskracht. Dat zal naar verwachting drastisch veranderen als het winkelproject dat tien jaar onder-
weg is geweest, maar in het jubileumjaar van Plaatselijk Belang - als een soort jubileumgeschenk - tot uitvoering kwam, is 
gerealiseerd. Dan zal Buitenpost wat zijn winkelbestand betreft kunnen wedijveren met andere vergelijkbare centra in het 
noordoosten van Friesland. De bouw van het nieuwe winkelcentrum wordt door de voorvechters ervan beschouwd als een 
doorbraak. Buitenpost heeft alle mogelijke voorzieningen, die men van een groot dorp met een kleine zesduizend inwoners 
mag verwachten, maar de meerwaarde van een gevarieerd winkelbestand in een gezellige ambiance ontbrak tot nu toe. Over 
de toekomstmogelijkheden voor een ruimer en breder winkelbestand in Buitenpost behoeft nauwelijks twijfel te bestaan. De 
tegenwoordige consument vraagt erom. Bovendien heeft Buitenpost door zijn sterke groei en de nog in voorbereiding zijnde 
uitbreidings- en bouwplannen voldoende eigen potentieel aan klanten voor een winkelbestand dat meer te bieden heeft dan 
de dagelijkse levensbehoeften.

Het wouddorp is erg in trek als woonplaats, ook voor mensen van elders. Zij kunnen zich geriefelijk vestigen in een fraaie 
woonwijk als het Molenerf. Ook in zuidoostelijke en noordwestelijke richting valt uitbreiding te verwachten met op bepaal-

De kruidentuin in de jaren dertig. De bloempjes van de Antfullers 
Vulveria worden voorzichtig afgeplukt door kinderen uit die tijd.
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de plaatsen accenten op de wat luxueuzere woningbouw. Dat heet perspectief! Met de bouw van een luxueuze seniorenflat 
- erg in trek - mikt Buitenpost op een categorie inwoners, die een factor van toenemend belang zijn gaan vormen voor de 
plaatselijke middenstand. Een belangrijke troef in het geheel van nieuwe voorzieningen is de op handen zijnde verdubbeling 
van de spoorlijn Groningen - Leeuwarden. Die spoorlijn, in 1866 als tweede spoorlijn van Friesland in gebruik genomen, 
was oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van een internationale spoorverbinding van Oost-Europa via Noord-Duitsland en 
Noord-Nederland (haven Harlingen) met Engeland. Dat ambitieuze plan is nooit helemaal uit de verf gekomen, maar wie 
weet, welke verstrekkende gevolgen de komende verdubbeling van deze historische spoorlijn nog kan hebben. Een ding is 
intussen zeker: Buitenpost wordt de enige tussenstop in de nieuwe sneldienst op de verdubbelde lijn. Dat maakt Buitenpost 
nog veel aantrekkelijker als winkelcentrum en begeerlijker als werk- en woonplaats. Geen wonder dat de mensen, die zich 
verantwoordelijk voelen voor de toekomst van Buitenpost (bestuurders van allerlei stiel en niveau die het wel en wee van 
Buitenpost ter harte gaat) op de bres staan om Buitenpost positief in beeld te brengen. Zij hebben nu wat te bieden!

Een populair middel om de aandacht te trekken is in het Friesland van vandaag het toerisme. Het klinkt misschien verras-
send, maar ook op dit gebied heeft Buitenpost het een en ander te bieden. In het dorp zelf, om te beginnen, de eeuwenoude, 
laatgotische kerk (‘de âlde Wite’), het Jeltingahuis, de watermolen De Múnts, de jaarmarkt en het daarbij behorende Con-
cours Hippique en - last but not least - de kruidentuin. De naaste omgeving van Buitenpost biedt bovendien verschillen-
de bezienswaardigheden, zoals het museum Fogelsanghstate in Veenklooster, het grondstation voor telecommunicatie in 
Burum - door de Friezen zo treffend getypeerd als ‘de grutte earen’ (de grote oren) - diverse monumentale dorpskerken, 
karakteristieke boerderijen en molens. Het omringende coulissenlandschap van Buitenpost, kenmerkend voor de Friese 
Wouden, is een toeristische attractie op zichzelf en  het recreatiegebied Lauwersmeer ligt op slechts geringe afstand van Bui-
tenpost. Eigenlijk beschikt de residentie van Achtkarspelen over alle randvoorwaarden voor een goede toekomst. Wat kan er
nu nog misgaan met Buitenpost?

Terug naar de kruidentuin. Die - wetenschappelijke - kruidentuin van Buitenpost, De Kruidhof, werd in de jaren dertig van 
deze eeuw als proeftuin verplaatst van Den Dolder naar Buitenpost, dankzij het pionierswerk van de toenmalige rijkstuin-
bouwconsulent in Leeuwarden, ir. C. M. van der Slikke. Die oorspronkelijke proeftuin, De Noordoosthoek, werd ingericht 
voor het kweken en selecteren van ‘geneeskrachtige, aromatische en aanverwante gewassen’. De proeftuin van 1937 leeft in 
Buitenpost nog steeds voort als ‘de kruidentuin’ en vormt als zodanig een bijzondere historische bezienswaardigheid. Het 
lijkt niet meer dan passend dit boek af te sluiten met de kruidentuin. Kruiden zijn namelijk gewassen, die gekweekt worden 
vanwege hun geneeskrachtige werking of hun aroma, waardoor zij de smaak en geur van spijzen verhogen. De Kruidhof kan 
met enige fantasie worden beschouwd als een object met een heilzame invloed op de gemeenschap van Buitenpost en als een 
smaakmaker voor diegenen, die Buitenpost nader willen leren kennen. Dat laatste wordt van harte aanbevolen.
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