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Redactie Telefoon E-mail
Doede Jongeling (opmaak MA) 06 13 33 33 01 redactie-ma@hotmail.com
Freddy ter Harkel (Advertenties) 06 30 13 09 20 metslawieraktief@outlook.com
Betty Poley 0519 24 18 62
Anneke Verbeek 0519 24 19 94

De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 13.
Kopij kunt u voor 1maart sturen naar: redactie-ma@hotmail.com
Foto’s / illustraties bij tekst ook los aanleveren als jpg-bestand.
Voor informatie of plaatsen van een advertentie: metslawieraktief@outlook.com

De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te wijzigen.
Vorm- en zetfouten voorbehouden.

redactie-ma@hotmail.com is ook het e-mailadres voor al uw ideeen, suggesties, op- en aanmerkingen.

Dorpsbelang is te bereiken via mail: dorpsbelang.metslawier@gmail.coml of telefonisch :secretaris Vera
Nutma 0519-242337

Heeft u ook een mooie foto voor de omslag van Metslawier Aktief? 
Mail deze naar: redactie-ma@hotmail.com

Colofon



Beste dorpsgenoten,

Helaas staan in de komende periode allerlei activiteiten op een bijzonder laag pitje.
Door contacten zoveel mogelijk te beperken proberen we besmetting zoveel mogelijk
te voorkomen.
Alle tijd dus om op uw gemak deze Metslawier Aktief te lezen; nieuws omtrent de
Doarpstsjerke, de sportstichting, de Skule, de ondernemersclub,etc.
En natuurlijk, voor onder de kerstboom, weer een verhaal van onze ex- Metslawierder
Wim van Dijk.

De redactie van Metslawier Aktief wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022 toe.
En geniet van alles wat wel mogelijk is...

Voorwoord

Hierbij de nieuwe contactgegevens van de Pikestjelp.
SKF Peuteropvang de Pikestjelp
Roptawei 7, 9123 JW  Metslawier 
06 13575856 ( tijdens openingsuren) 
Open van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.
Pedagogisch medewerkers: Johanna Visser en Matty Ciric.

Email: pikestjelpmetslawier@gmail.com

Aanmelden kan via de website van de SKF onder Peuteropvang.

De SKF verzorgd ook de VSO en de BSO op basisschool de Rank.
Tel: 06 13575856  ( spreek een bericht in bij afwezigheid ) 

Aanmelden kan via de website van de SKF onder buitenschoolse opvang.

Hallo allemaal,
Bedankt namens“de Kinderen van de Zon”.
Doordat jullie bij fam. Nijboer en fam. Popkema appels
hebben gekocht,hebben wij € 80,00 kunnen 
overmaken naar:“Kinderen van de Zon”
Project voor straatkinderen in Peru.





Bedrijf in beeld
Even voorstellen:
Bedankt voor de pen, Nico Timmerman

Mijn naam is Kornelis de Vries (31 jaar). Samen met Sieta Ludema en onze vier
kinderen: Djurre (8) , Jetze en Fenna (4) en Yfke (1) wonen we op ‘t Skûtsje 11.

Wonen jullie hier pas?
Nee, ik ben een geboren Metslawierder en
woon hier mijn hele leven al.

Waarom moet je je dan nog voorstellen?
Niet persé, maar ik wil graag vertellen dat ik
al drie jaar mijn eigen Schilder- en Stuc
bedrijf heb. Ik houdt mij vooral bezig met
decoratief stucwerk zoals het aanbrengen
van een betonlook. 
Daarnaast voer ik schilder-, stuc-. Spackspuit
werkzaamheden uit.

Even iets over mijzelf:
Favoriete TV programma: Sons of anrchy
Favoriete eten: Chinees
Drankje: Biertje
Vakantie: Spanje
Auto:  Audi
Muziek: Van alles
Grootste wens: Een mooie, gelukkige en
gezonde toekomst voor ons gezin
Mooiste plekje van Metslawier: It Skûtsje
natuurlijk

Aan wie geef ik de pen door:
de pen geef ik door aan Crans Klus- en Bestratings bedrijf





Ondernemersclub Oosternijkerk-omstreken

Oco
Ondernemersclub Oosternijkerk-omstreken, is een actieve vereniging voor en door
Ondernemers uit de omgeving van Oosternijkerk, en sinds 2 jaar is de vereniging er
ook voor ondernemers uit Metslawier en Niawier. Er zijn minimaal 2 bijeenkomsten per
jaar. Het bestuur houdt zich o.a. bezig met het contact met de gemeente en de
overkoepelende ondernemersorganisatie de ONOF.             En verder alles wat we
kunnen betekenen voor de ondernemers in de omgeving. Als ondernemer kunt u lid
worden als u staat ingeschreven bij de k.v.k., en uw bedrijf of u zelf gevestigd bent in
1 van de genoemde dorpen. Dit kan door een bericht te sturen naar één van de  be-
stuursleden.
Graag houden we jullie op de hoogte van wat er speelt bij de ocoo,

Bezoek duurzame bedrijven OCO
Maandag 20 September hebben wethouder Jelle Boerema en bedrijvenfunctionaris
Ingrid Vellinga op uitnodiging van de OCO een bezoek gebracht aan duurzame bedrij-
ven in Oosternijkerk en Metslawier

Als eerste werd de melkveehouderij van Mts Brouwer – de
Jonge bezocht in Bollingawier. Dit melkveebedrijf levert
sinds een jaar melk aan de duurzame melkstroom van
Albert Heijn. Wat inhoud dat er meer aandacht is voor de
koe, de natuur en de boer. De koeien krijgen weidegang en
voer uit de regio, dankzij speciale zaden ontstaat kruiden-
rijk grasland wat de biodiversiteit bevorderd en de boer
gebruikt groene stroom die wordt opgewekt door een wind-
molen en zonnepanelen. Na een warme choco van verse
melk uit de tank vertrekt het gezelschap naar Oosternijkerk. 

Aan de Langgrousterwei zit het bedrijf van Johan van Driesum, VDB kuststofkozijnen.
Het is inmiddels 15 jaar geleden dat Johan met zijn bedrijf begon. Eerst aan de Griene
wei en later op de huidige locatie waar in de loop der jaren nieuwe loodsen en een
woonhuis zijn gerealiseerd. Het bedrijf richt zich voornemelijk op de renovatie en ver-
duurzaming van huizen. Door de drukte in bouw zijn er lange wachttijden op het mate-
riaal, door tijdig voorraden te bestellen hoopt VDB dit op te vangen zodat klanten niet
onnodig lang hoeven te wachten.

Na dit bezoek rijden we door naar Café Veldzicht in Metslawier. Ondernemers uit
Metslawier en Niawier kunnen sinds 2 jaar lid worden van de OCO omdat er samen-
werking is gezocht tussen de ondernemers verenigingen. Dat heeft goed uitgepakt
want de OCO heeft inmiddels meer dan 60 leden. In Veldzicht worden we in het café
gedeelte ontvangen met koffie en huisgemaakte appelbollen. We bekijken voordat het
tijd is om afscheid te nemen de kamers van de B&B aan de achterkant van het pand.
Iedereen is vol lof over de bezochte bedrijven, wethouder Boerema stelt voor om dit elk
jaar te doen en wij sluiten ons hier graag bij aan. 

Hinke Elzinga - Voorzitter Chris Miedema - Penningmeester
Erna Brouwer - Secretaris Yme Meirink - algemeen lid
Arnold Nutma - algemeen lid Rudi Groenwold - algemeen lid









Skûle nijs...................
De laatste weken van 2021 dienen
zich aan. Wat gaat de tijd snel!
Vanaf week 47 hebben we te
maken met de Adventsperiode, de
voorbereiding op het kerstfeest, de
geboorte van het kindje Jezus.

Het jaar 2021 heeft voor woonzorg-
centrum De Skûle deels in het
teken gestaan van het coronavirus.
Begin dit jaar een lockdown in
Nederland waar wij als bewoners
en zorgmedewerkers de gevolgen
van hebben ervaren: een
bezoekregeling, bewoners die in bubbels van tien personen activiteiten kregen aange-
boden en de bewoners van de aanleunappartementen die vanwege de ingevoerde
anderhalve meter niet langer gebruik konden maken van de activiteiten in Romsicht.

Lange tijd bleef COVID-19 buiten de muren van ons woonzorgcentrum, tot maart van
dit jaar. Het vaccinatieprogramma was ondertussen gestart en bewoners van De Klink
waren volledig gevaccineerd. De bewoners van De Skûle hadden de 1e vaccinatie ont-
vangen toen de locatie te maken kreeg met een kleine uitbraak van COVID-19. In één
van de bubbels bleek een besmetting te zijn. Na de nodige voorzorgsmaatregelen en
een isolatieperiode van veertien dagen konden de bewoners die besmet waren
geweest, weer deelnemen aan de activiteiten op locatie. 

In de zomerperiode bleef de anderhalve meter en het dragen van het mondkapje een
gegeven. Maar het verhinderde de collega’s van Welzijn niet om voorbereidingen te
treffen voor een feestweek met als thema: ‘Oars as oars’. Want dat was het dit jaar, het
was anders dan alle andere jaren. Twee weken activiteiten bij de start van het ‘winter-
seizoen’ nog steeds op anderhalve meter en nog altijd zonder de buren van de aanle-
unwoningen.

Ondertussen werden landelijk verruimingen doorgevoerd. Voor het woonzorgcentrum
werden de bubbels opgeheven, konden bezoekers zonder mondkapje de locatie betre-
den en was er geen beperking meer wat betreft het bezoekersaantal voor de bewo-
ners van De Skûle. Dit was in de periode van begin oktober.

Begin november werd duidelijk dat de besmettingen landelijk en regionaal toenamen.
Vanaf 3 november hadden we te maken met positief geteste bewoners en personeel in
De Skûle. Na tien dagen waren tien bewoners in isolatie (positief getest) en vijf in quar-
antaine (in afwachting van de testuitslag). Ook medewerkers waren besmet met het
virus. Een zeer zorgelijke situatie op dat moment. Inmiddels zijn er helaas vijf bewo-
ners aan de gevolgen van COVID-19 overleden. Opeens zaten wij als locatie er mid-
den in.

En dan krijg je een waardevol gedicht van een nabij persoon, een ‘hart onder de riem’.





Ik deel het met u:
Heb lief
Heb lief alles wat jou liefheeft
houd vast dát wat die liefde brengt.
dan zul je voelen en ervaren
wat het leven aan geluk jou schenkt.

Wees dankbaar voor de kleine dingen
het grootst’ geluk hier in dit leven
alle liefde en al het zijn
door anderen hier aan jou gegeven.

Begin vandaag met goede moed
neem alles mee in heel je gaan
vergeet wat was, denk niet aan morgen 
het hier en nu is je bestaan.

Houd dus vast aan kleine dingen 
ondanks zorgen en gemis
wie dat durft en kan, hier in dit leven
weet ten diepste wat echt leven is.

Heb lief alles wat jou liefheeft. In liefde hebben we afscheid moeten nemen van bewo-
ners die ons heel dierbaar waren. 

Zorgen zijn er nog steeds. Zorgen voor zieke bewoners en collegae. We blijven hopen
en vertrouwen dat we met elkaar deze periode door komen. Of zoals de tekst van het
gedicht ‘Heb lief’ ons leert; houd vast aan kleine dingen, ondanks zorgen en gemis.
Wie dát durft in dit leven weet ten diepste wat echt leven is.

Ik wens u namens de bewoners en alle medewerkers van De Skûle gezegende kerst-
dagen toe en een gelukkig 2022.

Grytsje Woudstra Manager Wonen met Zorg, De Skûle Metslawier





Chris van den Andel  (27 ) en Grytsje Groen ( 22 ), wonend aan het Skipfeartsein 5a
samen met Jelle, een half jaar oud en Wiebe, anderhalf jaar oud, gezellige katers die
het meestal goed met elkaar kunnen vinden. Grytsje en Chris zijn in blijde verwachting
van hun eerste kindje en op de dag van het interview is Grytsje ‘uitgerekend’. De baby
zal zich zeker een dezer dagen aandienen.

In december 2020 kocht het jonge stel
dit huis en in mei 2021 kregen ze de
sleutel. Daarvoor hadden ze een jaar in
de binnenstad van Dokkum gewoond.
Maar omdat ze allebei geen stads-
mensen zijn - Grytsje is afkomstig uit
Paesens en Chris uit Noordburgum -
ontstond de behoefte om naar een dorp
in de omgeving te verhuizen. 

Op Funda diende Skipfeartsein 5a in
Metslawier zich aan. En het werd een
kwestie van kijken, bieden, kopen en
klaar was Kees. Het jonge stel is dol-
gelukkig met het huis; het is heel ruim
van opzet en keurig onderhouden met
een mooie, grote tuin. Ze ervaren het als
een lot uit de loterij. Metslawier was hun
niet onbekend; de moeder van Chris
woont er sinds twee jaar. Chris en
Grytsje hebben geen moment spijt
gehad van hun keuze, ze voelen zich al
aardig thuis. 

Enkele jaren geleden hebben Chris en Grytsje elkaar 'op stap' leren kennen. Het begon
met een praatje en van het één kwam het ander.

Maar ook bij pril geluk dient er brood op de plank te komen. Chris werkt als uitvoerder
in de wegenbouw bij Strukton, waar hij de projecten aanstuurt. Denk daarbij aan het
aanleggen van nieuwe riolering en bestrating. Deze projecten spelen zich voor Chris
voornamelijk in de noordelijke provincies af. Nu en dan, als er aan een project in
Farmsum bij Delfzijl gewerkt wordt, dan betekent dat vroeg uit de veren. Tijdens zo’n
project is Chris de spin in het web. ‘Tige nei’t sin’, aldus Chris.

Grytsje, nu met zwangerschapsverlof, werkt als verzorgende IG bij Erasmus in
Leeuwarden. Erasmus is een woonzorgcentrum (verpleeghuis en verzorgingshuis ) van
Noorderbreedte. Zij werkt op de afdeling somatiek voor 28 uur per week. Na haar oplei-
ding aan het Friesland collega kon Grytsje direct aan de slag in het verpleeghuis. Ruim
vier jaar doet ze dit werk nu met veel liefde en plezier. Grytsje's ambitie is om de oplei-
ding tot verpleegkundige te volgen, maar de prioriteit ligt momenteel ergens anders.

Kennismaken met ..............





Door de drukke banen van beiden blijft er niet veel tijd over voor hobby’s. Fotograferen
is daar één van, maar dat blijft er vaak bij.

Zowel Grytsje als Chris hechten veel waarde aan contacten en verbinding met familie
en vrienden. Elkaar opzoeken, bijpraten en spelletjes doen. En vanaf vandaag uit-
kijken naar de geboorte van hun kindje!

November 2021
BP

Anderhalve week nà het interview zijn Chris en Grytsje op 14 november de trotse
pappa en mamma geworden van dochter Janna.

Wie wil onze krantenwijk overnemen?
* half uur per dag
* leuke verdienste
* gratis krant voor u als bezorger

Op werkdagen moet de krant voor 7 uur in de bus.
Op zaterdag voor 8 uur.

Voor reactie’s en vragen, Tedo Sijtsma, Roptawei 26









Sportstichting Metslawier e.o
Snertwandeltocht verplaatst naar 2022

In de vorige Metslawier Aktief stond een
vooraankondiging van de snertwandel-
tocht die we gepland hadden op 11
december 2021 Op 15 november
hebben we de knoop moeten
doorhakken. Doorgaan met de organ-
isatie of toch besluiten de wandeltocht te
verplaatsten naar een later moment.

We hebben besloten de wandeltocht te
verplaatsen. De reden hiervoor is vooral
het hoge aantal positief geteste inwon-
ers in de gemeente, dorp en naast
liggende dorpen. Welke coronamaa-
tregelen op 11 december van toepassing zijn weten we op dit moment ook niet, onbek-
end is ook wat dit betekend voor de organisatie van de tocht.
We hopen natuurlijk dat we in een volgende Metslawier Aktief een nieuwe datum kun-
nen vermelden. Natuurlijk kunt u zich al aanmelden via de mail, u krijgt dan bericht als
de nieuwe datum bekend is. 
Wilt u persoonlijk informatie ontvangen of meehelpen als vrijwilliger dan kunt u dit ken-
baar maken via de mail: sportstichting.metslawier@gmail.com





Terwijl dit artikel voor Metslawier Aktief wordt geschreven lopen de coronacijfers weer
op. Na de persconferentie van vrijdag 12 november is besloten de deur van de tsjerke
toch enkele weken te sluiten ondanks dat we wel open mogen. De reden hiervoor is
vooral het hoge aantal positief geteste inwoners in de gemeente, dorp en naast
liggende dorpen. We hopen dat de cijfers snel beter worden en we bezoekers weer
kunnen ontvangen. 

Net als 2020 stond ook 2021 in het teken van de coronapandemie.Voor de
Doarpstsjerke verliep het jaar 2021 dan ook anders dan gehoopt. Heel fijn dat na juni
de exposities en nacht van de vleermuis wel plaats konden vinden. Jammer dat de
andere activiteiten niet konden plaats vinden.

Het programma voor de komende tijd is op dit moment nog niet duidelijk. Ideeën zijn
er genoeg maar activiteitenplannen blijft lastig. Blijf de berichten volgen op facebook,
website, flyers e.d.

Expositie aquarellen ‘Landschappen en Bloemen’
16 oktober tot 19 december 2021
Van 16 oktober tot 19 december 2021 is
er in het Mienkipshûs Doarpstsjerke
Metslawier een expositie met werk van
Durkje Haringa uit Oudega (SM).
Durkje Haringa exposeert haar
aquarellen van landschappen en bloe-
men.
Durkje heeft met verschillende materialen
gewerkt, maar aquarelleren geniet haar
voorkeur. Ze laat zich het liefst inspireren
door de natuur. “De sfeer, die ik ervaar,
probeer ik in mijn werk weer te geven”,
aldus Durkje. Op deze manier heeft ze
aquarellen van de Wadden, de kust en andere natuurgebieden geschilderd. Ook schil-
dert ze graag stillevens. In de expositie zijn aquarellen van bloemen te zien.
Ook tijdens deze expositie zijn verschillende werken te koop. Bij een aankoop is de
levering in overleg. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het onderhoud van
onze doarpstsjerke.

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"

Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Website: www.doarpstsjerke-metslawier.nl

Facebook: Stichting Doarpstsjerke Metslawier
Rekeningnr. NL14RABO0187695288 
t.n.v. St. Doarpstsjerke Metslawier.

Openingstijden: zaterdag en zondag van 13:30 tot 17:00 

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"





Begraafplaats rond de tsjerke.
In de vorige Metslawier Aktief kon u al
lezen over enkele bijzondere stenen op
het kerkhof. Hierop kregen we verschil-
lende positieve reacties. Dus gaan we in
deze Metslawier Aktief verder met dit
stenen archief.

Deze keer de stenen nr. 9 t/m 15
Nr. 9. Deze steen is niet meer leesbaar
en tot dit moment onbekend van wie
deze steen is. Mocht u weten van wie
deze steen is dan horen we dit natuurlijk graag.

Nr. 10. Hedzer Pieter Rypstra. Hedzer Pieter is geboren op 11 maart 1804 in Genum
en op 22 mei 1828 getrouwd met Heabeltje (ebeltje) de Groot. Hedzer was Landbouw-
er en eigenaar/ bewoner van Wibaldastate. In 1846 kocht de familie Wibaldastate van
de familie Reiding. Hedzer overlijdt op 36-jarige leeftijd op 1 december 1840 in Met-
slawier In 1858 staat als eigenaar en gebruiker van Wibaldastate Haebeltje Piers de
Groot wed. van Hedzer Pieter Rypstra. Het echtpaar kreeg 3 kinderen - Pier, Johannes
en Gerrit. Zoon Johannes Hedzer Rypstra is geboren op 1 juni 1834 en overleed na
1878. Hij was getrouwd op 5 juni 1856 met Hendriks Hellinga. Samen kregen ze 8
kinderen. Na overlijden van Johannes was Sara winkelierster op State Wibalda naast
het runnen van het boerenbedrijf. Waarschijnlijk is de state rond 1883 verkocht door de
familie Rypstra.
Hedzer Johannes (zoon van Johannes Hedzer) is getrouwd op 12 mei 1888 met Korne-
liske Kingma in Metslawier Ze emigreren op de SS Werkendam vanuit Rotterdam via
Boulogne (Frankrijk) naar New York waar ze op 12 mei 1893 op Ellis Island arriveren.
Het gezin vestigt zich in Paterson, New Jersey. Binnen een jaar keren ze terug naar
Friesland waar vader Rypstra gemeenteveldwachter wordt in Kollum. Ze kregen een
zoon Johannes Hedzer deze wordt gemeentesecretaris en later Burgemeester in
Zelhem (Gld) Deze Johannes Hedzer is de vader van oudCommissaris der koningin in
Friesland Mr. Hedzer Rypstra.

Nr. 11 Eabeltje Piers de Groot. Geboren rond 1805 in Rinsumageest. Eabeltje was
getrouwd met Hedzer Pieter Rypstra. Na zijn overlijden is ze op 41-jarige leeftijd
getrouwd met Luitzen Kornelis Meek. Luitzen was 26 jaar bij hun huwelijk en timmer-
man in Metslawier hij was geboren in Ureterp. Ze zijn getrouwd op 18-7-1846 in de
tsjerke van Metslawier. Door de rechtbank is het huwelijk ontbonden bij vonnis op 15-
9-1857. Luitzens is een jaar later getrouwd met Johanna Vrij uit Metslawier. In 1866
woonde Eabeltje in Dokkum waar ze op 71-jarige leeftijd overleed.

Nr. 12 Jan Pieter Reiding. Hij is gedoopt op 30 maart 1766 in Anjum en overleed op
10 februari 1833, zijn ouders waren Pytter Taekes en Antje Taekes. Hij is getrouwd met
Gertje Dirks Wibalda op 19 augustus 1792 in Metslawier. Jan Pieter was landbouwer
en bewoonden Wibalda state. In 1846 verkocht de familie de state aan de familie
Rypstra





Ze kregen 3 kinderen, Pieter Jans geboren 1793 en op 1821 overleden in Morra was
hier landbouwer. Jacob Jans geboren 1800 en is getrouwd met Martha Nannes
Benthem op 14 mei
1822 Jacob Jan was landbouwer in Morra op de boerderij waar pieter Jan landbouwer
was voor zijn overlijden.
Sibbeltje Jans geboren in 1804 en overleden in 1884 Sibbeltje woonde met haar man
Gerrit Kingma in Engwierum waar hij Landbouwer was.

Nr. 13 Gertje Dirks Wibalda
Gertje is geboren in metslawier als dochter van Dirk Jacobs Wibalda en Antje Jans.
Gertje is overleden op 13 jan 1847 en was getrouwd met Jan Pieter Reiding. Op 9 mei
1818 heeft ze belijdenis gedaan in de kerk van Metslawier. Gertje verkocht op 11-3-
1828 de Wibalda’s bank in de kerk voor 112 gulden aan Jan Pieters Reiding.

Nr. 14 Renze Willem Kloosterman.
Renze Willem is de oudste zoon van Willem Kloosterman en Antje Teunis Rensma. Hij
is geboren op 10-2-1864 en overleden op 3-jarige leeftijd op 16-3-1867.

Nr. 15 Renze Willem Kloosterman en Froukje Hielkes Hoekstra. Renze is geboren
op 13 augustus 1809 in Driesum en overleden op 12 juni 1894 te Metslawier,
Echtgenoot Froukje Hylkes Hoekstra is geboren in Metslawier en overleed op 8 maart
1902. Ze was een dochter van Hylke Jasper Hoekstra en Sijke Ates de Haan uit
Metslawier. Renze Willems was landbouwer en gedeputeerde der zeedijken Oost-
Dongeradeel. Ze kregen een zoon Willem Kloosterman die in Metslawier is geboren op
10-8-1840 en op 12 maart 1863 trouwde met Antje Teunis Rensma. Willem is overleden
op 85-jarige leeftijd in Tietsjerk. Willem en Antje kregen 9 kinderen Renske, Trijntje,
Renze, Kornelis, Froukje, Pieter, Renze, Trijntje, Teunis,
In 1839 kwam Renze Willems en Froukje als zetboer of meyer op boerderij Oldersma
Zathe (boerderij Sinnema) Tot 1869 bleef de familie Kloosterman op de boerderij
wonen. De boerderij was opnieuw gebouwd door Haersma de With die in het bouwjaar
van de boerderij verhuisde naar Buitenpost waar hij burgemeester werd. In 1863 erfde
Jonkvrouw Sjoukje Oldersma van Haersma de With (het vijfde kind van Haersma de
With) een groot vermogen waar ook de boerderij en landerijen deel van uit maakte. In
de tsjerke aan de oostzijde staat in de kerk een herenbank met gesneden kuifstuk.
Tijdens de restauratie in 1970 kwam een briefje tevoorschijn, waarschijnlijk was de
bank door haar gehuurd/ gekocht. Op de bank is een koperen plaatje bevestigd.
Sjoukje was inmiddels getrouwd met Adam Erasmus Pfaff, een professor aan de uni-
versiteit van Heidelberg. Haar tweelingzonen Volkert en Friedrich Pfaff blijven tot 1951
eigenaar van de boerderij en landerijen. Rond Metslawier hebben nog jaren daarna de
zgn. Pfafflanden gelegen.

Wie was deze Haersma de With dat hij deze boerderij kon laten bouwen?
Daniel de Blocq van Haersma de With is geboren in Rinsumageest op 17 mei 1797 en
overleden in Buitenpost, Haersmastate, 19 augustus 1857. Hij promoveerde in 1820 te
Groningen op Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda
venditione propter laesionem. ‘Vervolgens werd hij advocaat.
Vanaf 1824 was hij bestuurder en werd grietman van Oostdongeradeel, na 1839 tot





1851 was hij grietman van Achtkarspelen en de eerste
burgemeester van de gemeente Achtkarspelen tot zijn
overlijden in 1857. Van 1822 tot 1850 was hij ook lid van
Provinciale Staten van Friesland. Hij bekleedde daarnaast
nog verscheidene andere functies.
Hij trouwde in 1820 met Adriana Heringa (1764-1828), zij
is ook overleden op Haersmastate in buitenpost, het echt-
paar kreeg elf kinderen. De oudste zoon Jan Minnema van
Haersma de With werd ook grietman en later burge-
meester van OostDongeradeel. Sjoukje Oldersma v
Haersma de With is het vijfde kind en erfde de boerderij en

landerijen in Metslawier.

De With (ook: Van Haersma de With) is een uit Jutland afkomstige familie. De familie
begint met de stamvader Poul Christensen die vermeld wordt tussen 1648 en 1673.
Zijn zoon Niels Poulsen True werd na 1700 koopman te Aarhus en drie zonen van hem
traden in dienst van de VOC, die zich daarna in de Nederlanden vestigden en de naam
De With aannamen. Een achterkleinzoon van de stamvader, ritmeester, maire en
schout van Buitenpost Jan Minnema de With (1762-1820) trouwde in 1794 met
Catharina van Haersma (1764-1828) waarna het nageslacht zich Van Haersma de
With ging noemen. Bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1841 werd de zoon, mr. Daniel de
Blocq van Haersma de With, verheven in de Nederlandse adel waarna zijn nageslacht
het predicaat jonkheer/jonkvrouw mocht gaan voeren. Hierdoor is Daniel de Blocq de
stamvader van het nog voortlevende adellijke geslacht Van Haersma de With. Leden
van de familie bewoonden onder andere Haersmastate in Buitenpost, Salentein in
Nijkerk en Huis de Poll, maar bewonen nu alleen nog De Berencamp.

De zus van Daniel de Blocq, Maria de With (1803-1878); trouwde in 1823 met mr.
Wiardus Willem Buma (1802-1873), en zijn de stamouders van de tak Van Haersma
Buma van het geslacht Buma.
Nieuwsgierig geworden naar de andere stenen en de families. Op de website en in de
Doarpstsjerke is een plattegrond en meer informatie te krijgen.

Wist u dat:  
- Goede ideeën voor activiteiten welkom zijn.
- Gift aan de Doarpstsjerke altijd welkom zijn en ten goede komen aan het onderhoud

van het gebouw. Stichting Doarpstsjerke Metslawier is een ANBI-instelling. U mag 
uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting

Als u mee wilt helpen als vrijwilliger, freon wilt worden of meer over bovenstaande wilt
weten dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid of bovenstaande mailadres
gebruiken. 

Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
Voorzitter: Freark v.d. Bij tel 241020
Penningmeester: Hette Meinema
Voorzitter van de activiteitencommissie: Bregt Elgersma tel: 241262



Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
http://www.doarpstsjerke-metslawier.nl
Bankrekening: NL14RABO0187695288

KvK: 61131075

Machtiging:
Ja, ik word freon fan Mienskipshûs de Doarpstsjerke Metslawier.

Ik machtig de St. Doarpstsjerke om, tot wederopzegging, jaarlijks / éénmalig
van mijn aangegeven bankrekeningnummer € ……….…. af te schrijven als
donatie.

Naam en voorletters: ….................……………………………………………………

Adres: ………………………................…………………………………………………

Postcode en woonplaats: ….............……….…………………………………………

E-mailadres …………………..................………………………………………………

IBAN: NL .................................................................................................................

Handtekening …………………………………………………………………….

Graag retourneren aan: Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
p/a Stationsweg 9, 9123 JZ Metslawier.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van onze vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar € 7,50. Om praktische redenen en gezien het geringe
bedrag willen wij heel graag de contributie d.m.v. automatische incasso innen. Door ondertekening
van dit formulier machtigt u onze vereniging om jaarlijks, rond eind december (dus betaling van het
afgelopen jaar), het lidmaatschapsgeld zijnde € 7,50 van uw rekening af te schrijven. Opzegging
van uw lidmaatschap dient schriftelijk te worden gemeld aan de penningmeester van onze verenig-
ing vóór 1 januari van het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Naam: ____________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________ Nr.: ___

Postcode en woonplaats: 9123 ____ Metslawier

Datum: ____________________________________________________________

Bankrekening nr ._____________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________

U kunt dit formulier inleveren bij de penningmeester Sietze Verbeek, M. fan Loanstrjitte 16, Metslawier

Aanmeldingsformulier











Bijzondere dorpsverhalen
Mijn kruistocht
“Kun jij dat?” vraagt mijn moeder me als ik haar bel en zeg dat ik van plan ben mee te
doen aan de Elfstedentocht. 
Die vraag ligt voor de hand, want de vorige tocht, die van 1963, is barbaars geweest.
Dat ligt mij nog vers in het geheugen. Op mijn vijftiende heb ik de kopgroep langs zien
komen tussen Dokkum en Bartlehiem. Het vroor overdag 10 graden, er stond een
harde wind, windkracht 7 en op het ijs waren sneeuwduintjes gestoven. Slechts 69 van
de 10.000 deelnemers hebben de eindstreep gehaald. De vraag van mijn moeder is
dus gerechtvaardigd, toch aarzel ik geen moment. 
Het heeft 22 jaar geduurd voordat deze tocht weer gereden kan worden. Nu ik de kans
heb om mee te doen grijp ik hem met beide handen aan. Misschien duurt het weer 22
jaar!!
Een collega die goed kan schaatsen heeft zich laten overreden door zijn vrouw om niet
mee te doen. Zij vindt het te gevaarlijk. Wat zal hij daar een spijt van krijgen! In mijn
netwerk zijn trouwens meer goede schaatsers die niet meedoen. Ook zij zullen
gegarandeerd spijt krijgen.
“Ja mam, vast en zeker. Als ik in Dokkum ben kunnen we elkaar treffen. Ik bel je daar
nog over.” 

Natuurlijk gaat het lukken. Tenminste, dat zeg ik tegen mezelf. Ik ben lid van een
schaatsvereniging, train een paar keer per week en heb een paar lange toertochten
gereden. Ik weet dat ik geen toptalent ben, maar ik kan redelijk goed schaatsen. 
Om een  startbewijs te verkrijgen rij ik ’s ochtends om 5 uur naar de kunstijsbaan De
Meent in Alkmaar. Daar staat dan al een rij te wachten van vele tientallen schaat-
sliefhebbers. Het vriest dat het kraakt. Maar het is te verdragen, omdat ik bijna al mijn
kleren over elkaar heen heb aangetrokken. Om half 10 heb ik het startbewijs. 

De start vindt de volgende dag plaats in de Frieslandhal, waar het krioelt van duizen-
den zenuwachtige schaatsers. Een mierenhoop van druk heen en weer lopende en
schreeuwende sporters. Uitgedost met skibrillen, wollen mutsen, in strakke pakken of
juist in wijde kleding en soms glimmend van de vaseline. Het lijkt wel carnaval. Dit pan-
demonium stroomt de hal uit en rent naar het ijs. Nadat ik mijn schaatsen heb onderge-
bonden en Leeuwarden achter me heb gelaten heb ik een opgelucht gevoel. Hier gaat
het allemaal om. Geen rompslomp en gedoe meer, maar gewoon lekker schaatsen.
Dat gelukzalige gevoel wordt meteen wreed verstoord: een papiertje op het ijs wordt

mij noodlottig. Ontwijken lukt niet, een valpartij volgt en langzaam glij ik over het ijs. Om
me dood te schamen. Pas gestart en dan al vallen. Gelukkig loop ik geen blessure op.
Om blessures te voorkomen draag ik knie- en scheenbeschermers. Het ziet er niet uit,
maar het helpt wel. 

Na zo’n drie kwartier arriveer ik bij de eerste stempelpost, Sneek. 
“Meneer, is deze van u?”
Een andere schaatser spreek mij aan en laat me een horloge zien.
Ik kijk naar mijn pols en zie dat mijn horloge is verdwenen.
“Ja verdomd.”
“Toen u viel vlak na de start zag ik uw horloge over het ijs glijden. Ik heb hem opgepakt
en geprobeerd u te achterhalen. Dat is nu dus gelukt. Alstublieft.”





Hij geeft mij het horloge. Ik zie dat het bandje door de val is kapot gegaan. Ik wil hem
bedanken, maar hij is al weer vertrokken en verdwenen in de menigte. Met open mond
kijk ik hem na. 
Al vrij snel na Sneek volgt IJlst. Ik heb me voorgenomen vooral niet te forceren en om
de krachten goed te verdelen. Ontspannen schaatsen lijkt me belangrijk. Maak er een
mooie dag van zeg ik tegen mezelf. Friesland is mooi, de mensen zijn aardig, het even-
ement is uniek, geniet er van. Nog een aantal goede voornemens:  pauzeer vaak, eet
en drink voldoende en schaats niet met gebogen rug, maar rechtop, want geen rug kan
200 kilometer gebogen zijn.  

Na Woudsend volgt het Slotermeer. Een onafzienbare ijsvlakte met een kilometer-
slange sliert schaatsers. Het doet mij aan een kruistocht denken. De wedstrijdrijders als
de kruisridders en de toerrijders als het voetvolk, strijdend tegen de krachten van de
natuur. Het heilige doel van deze kruistocht is het veroveren van het kruisje van de
Vereniging De Friesche Elfsteden. Steeds meer dringt het besef tot me door deel uit te
maken van een gebeurtenis, die in de Nederlandse sportgeschiedenis legendarisch is.
Misschien is het zelfs wel het belangrijkste Nederlandse sportieve evenement van dit
decennium. Wat een voorrecht daaraan mee te doen.

Vlak daarna schaats ik Sloten binnen. Sprookjesachtige grachtenhuisjes, bruggetjes,
koek en zopie en natuurlijk de stempelpost. Daar is het vooral om te doen. Genieten
van de omgeving is er bij de meeste schaatsers niet bij. Ze laten gehaast hun kaart
stempelen en rijden onmiddellijk door. Opschieten, niet treuzelen. Ontspannen rijden
en genieten is mijn uitgangspunt, maar ik merk bij mezelf ook een soort felle verbeten-
heid en vooral ook haast, haast. 

Na Gaasterland duikt Stavoren al gauw op. Daar schalt de naam van de winnaar, ene
Evert van Benthem, door de luidsprekers. Er staan steeds meer mensen langs de kant
te juichen. Wellicht omdat het later op de dag wordt, maar waarschijnlijk ook omdat
steeds meer mensen in de gaten krijgen dat er iets bijzonders aan de hand is.  

Na Hindelopen komt Workum en daarna Bolsward. Het verloopt allemaal redelijk soe-
pel. Vermoeid, maar niet doodop ga ik op een steiger zitten om iets te eten. De helft zit
erop wordt mij daar verteld. Dat valt me behoorlijk tegen, want ik ben tenslotte al uren
bezig.  
Als ik naar mijn schaatsen kijk slaat mijn hart een slag over en trekt het bloed uit mijn
hoofd: zeker 4 centimeter van het ijzer van de linker schaats is afgebroken. Niet op het
eind, maar middenin. Dit betekent het einde van mijn Elfstedentocht. Zo verder gaan
zal niet lukken. Ik zal met de trein of bus naar Leeuwarden moeten reizen. Ik zucht een
paar keer diep en voel opeens de energie uit me weglopen. Maar als ik achterover ga
liggen krijg ik een ingeving: tot nu toe heb ik niets van dit mankement  gemerkt, waarom
zou ik de rest van de tocht dit wel merken? Ik sta op, rij Bolsward uit en merk niets van
de kapotte schaats. 

Het wordt steeds drukker onderweg. Ook in de dorpen tussen Bolsward en Harlingen
zijn veel mensen op de been die de schaatsers toejuichen. Mijn tempo is nog steeds
rustig. Nu is opschieten daar ook niet echt mogelijk, want alle zestienduizend schaat-





sers moeten klunen over smalle tapijtstroken, die uitgerold zijn dwars door de dorpen.
Opstoppingen zijn niet te voorkomen.

Zodra er weer wat ruimte is om lekker te schaatsen sluit ik me aan bij een groepje dat
in mijn tempo rijdt. Ik heb me niet aangesloten bij een groep van de schaatsvereniging
of bij  een andere vaste groep. Een dergelijke zware klus kan ik het beste in mijn een-
tje opknappen is mijn overtuiging. Dan kan ik mijn eigen tempo rijden en hoef ik met
niemand rekening te houden. En bij problemen vertrouw ik op mijn eigen vindin-
grijkheid. Het is minder gezellig natuurlijk, maar toch voelt het beter zo. Steeds sluit ik
aan bij groepjes, die ongeveer in mijn tempo reden. Zo profiteer ik van de slipstream
van de schaatsers die voor mij rijden. Zo nu en dan haal ik schaatsers van onze
vereniging in. Ik verbaas me daarover. Het zijn technisch goede schaatsers, maar blijk-
baar hebben ze moeite  met deze lange afstand. Misschien zijn ze te snel van start
gegaan.

In Harlingen is het ijs slecht. Omdat het ijs niet sterk genoeg is zijn sommige stukken
zijn met rood witte linten afgezet. Iedereen houdt zich daaraan, maar een vrouw in een
flitsend strak schaatspak gaat onder het lint door om een kortere route te nemen.
Onder gejoel van de andere schaatsers zakt ze tot haar nek door het ijs. Niemand helpt
haar. Gelukkig kan ze zichzelf redden, maar op mededogen hoeft ze blijkbaar niet te
rekenen. Zo werken de harde wetten van de sport.
Dat valt mij vaker op: aan de ene kant het enthousiasme, de bereidwilligheid en de
warmte van het publiek en aan de andere kant de verbeten, zakelijke sfeer bij de
schaatsers, die allemaal één doel voor ogen hebben en dat hoe dan ook willen
bereiken.

In Franeker is een waar volksfeest losgebarsten onder aanvoering van een
muziekkapel. Langs de bolwerken staan duizenden hossende en zingende mensen.
De schaatsers kijken er met grote en vaak vermoeide ogen naar en denken:
ongelooflijk, dat mij dit mag overkomen.

Ongeveer 5 kilometer na Franeker schaats ik in een groepje dat precies bij me past. Ik
zit vlak achter de voorste man.  Rechts van mij schaatst iemand die loert op mijn plek.
Hij kijkt me mij aan en duwt me dan zonder pardon aan de kant, waardoor ik op het ijs
smak. Ik krabbel overeind en haal de groep weer in. De man die mij omver heeft
geduwd ziet me en wat hij vreest gebeurt inderdaad: hij ligt even later in het riet.   

In de buurt van Berlicum voel ik me ineens gammel worden. Mijn energie is weg. Ik ben
niet meer in staat verder te schaatsen en ga zitten bij een hek. Ineens duiken daar een
meneer en mevrouw op. Zij heeft een bontjas aan en hij een hoed op en een keurige
jas aan. Ze spreken me moed in en wat belangrijker is ze geven me een reep choco-
la. Ik bedank hen en probeer weer te schaatsen. Dat lukt en met enige moeite weet ik
Bartlehiem te halen. Daar verslind ik bij een koek en zopie kraam broodjes, een banaan
en drink ik energiedrank. Meteen voel ik me weer ijzersterk en ik schaats daarna zoals
ik nog nooit heb geschaatst. Ik rij zelfs op kop van een groep. Het is inmiddels donker
geworden. Geruisloos jaagt de groep richting Dokkum, alleen het krassen van de ij-
zers is hoorbaar. 





In Dokkum ziet het zwart van de mensen. Nadat ik bij de molen onder de brug door ben
gegaan lijkt het alsof ik een arena binnenrijd. De baan is fel verlicht, het publiek zingt,
host en juicht. Overal zie ik dolenthousiaste mensen. Horen en zien vergaat me, het
lijkt of ik wereldkampioen schaatsen ben geworden. Sommige schaatsers rijden twee
keer deze arena in. 
Voor mij is dit bekend terrein. Ik ben hier vlakbij geboren en getogen en in het stadhuis,
dat dichtbij de stempelpost staat, zijn wij getrouwd. 

Mijn moeder woont in Dokkum. We hebben afgesproken elkaar bij de stempelpost te
treffen waar ze me iets lekkers zal geven. Maar ik kan haar niet vinden. De mensen-
massa is te groot. Hoe ik ook zoek, ik zie haar niet. Ik laat mijn kaart afstempelen en
kijk nog een keer of ik haar zie. Ik kan niet te lang stil staan, want dan koel ik te veel
af. Nog een keer speur ik de menigte af, weer zonder succes en dan geef ik het uitein-
delijk op. Ik bibber van de kou en vertrek zwaaiend naar het publiek.

Na de felle lichten van Dokkum moeten mijn ogen wennen aan de duisternis als ik
begin aan het laatste traject. Maar ook dat gaat goed. Het is merkwaardig hoe weinig
licht voldoende is om de baan te vinden. Ik zie zo nu en dan witte vlekken op de wei-
landen en besef dan ineens dat het schapen zijn. Ik denk dat het gaat lukken, dat ik
Leeuwarden ga halen. Die gedachte verdrijft mijn vermoeidheid.

Ik schaats een tijdje gelijk op met een man van een jaar of zestig uit Leerdam. Ik kan
hem nauwelijks ontwaren, maar toch kom ik veel over hem te weten. Hij kletst honder-
duit over zijn werk als postbode, over zijn vrouw die aan artrose lijdt en over zijn
kinderen. Op het moment dat hij over zijn buurvrouw wil beginnen val ik. Ik verwacht
dat hij zal stoppen, maar dat doet hij niet. Hij schaatst door en verdwijnt in de duister-
nis. Om hiervan bij te komen ga ik vlak daarna zitten bij een koek en zopie kraam. Een
vriendelijke mevrouw geeft me een gevulde koek. Gratis. 

Daar tref ik Klaas Bras. Hij woont bij mij in buurt. Een grote blonde man met een gulle
lach. Nu is hij rustig, hij is doodmoe.
“Ik kan niet meer. Ik stop,” stamelt hij. 
“Jammer,” zeg ik. 
Hoofdschuddend rij ik weg. Onbegrijpelijk. Desnoods kruipend zou ik de finish willen
halen.

Ik duik de duisternis weer in en zie na Oudkerk eindelijk licht aan de horizon. Het licht
van de finish op de Bonkevaart in Leeuwaren. Mijn droom gaat werkelijkheid worden.
Ik vergeet de vermoeidheid en schaats de laatst 10 kilometers in een roes van gelukza-
ligheid. Op de Bonkevaart begeleiden duizenden mensen de binnenkomst van iedere
schaatser met een enorm gejuich en applaus. Ik voel me even een held en passeer de
finish onder het uitstoten van een soort oerkreet. Hijgend plof ik neer op een bankje.   

Maar de harde werkelijkheid dringt zich meteen aan me op. Mijn schaatsveters zijn niet
los te krijgen. Mijn handen zijn half bevroren en mijn veters keihard. Gelukkig krijg ik
hulp. Van een blonde, jonge vrouw in een rood jack. Ze neemt mijn handen in haar han-
den, buigt zich voorover, doet de rits van haar jack los en stopt mijn verkleumde han-



den onder haar oksels. Zoals mijn moeder vroeger deed toen ik nog kind was. Ik voel
haar warmte. Haar adem strijkt langs mijn gezicht. Ze lacht naar me, maar zegt niets.
Geleidelijk komen mijn handen weer op temperatuur. Ik wil haar bedanken, maar ben
te laat, want ze is alweer verdwenen. 

Een shuttlebus brengt ons weer naar de Frieslandhal, waar het net zo druk is als van-
morgen. Maar de stemming is anders. De schaatsers lopen een beetje doelloos rond,
een brede glimlach op hun gezicht. Ik kom een paar leden van de schaatsvereniging
tegen en we feliciteren elkaar met onze prestatie. We zijn te moe om lang te praten en
gaan naar huis.

Thuisgekomen bel ik mijn moeder.
“Waar was je?” vraag ik haar. 
“Waar was jij? ” roept ze uit en dan blijkt dat ze wel degelijk in de buurt van de stem-
pelpost in Dokkum is geweest, maar het was zo druk dat ze niet boven de menigte uit
kon komen. Ze feliciteert me en zegt: 
“Ik wist wel dat je het kon.” 

Nieuwsgierig geworden naar meer verhalen van Wim van Dijk? 
U kunt het boekje “ Vijfentwintig korte verhalen van Wim van Dijk dus”  bestellen
voor 20 euro bij boekenbestellen.nl.



Ambulance / Brandweer / Politie 112
In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance 22 20 33
Brandweer 22 80 20
Politie 0900-8844
Dorpsagent 0900-8844
E-mail: harry.van.der.laan@politie.nl
Gemeentehuis Dongeradeel (0519) 29 88 88
WhatsApp (06) 120 830 46
Dokterswacht 0900-11 27 112
Huisarts:
H.M.A. Wijmenga, B.Bekkerstrjitte 19  24 12 70

24 11 19 (spoed)

Algemene informatie




