Bijlage bij De Silehammer 24/2 (juni 2016) bij rubriek:

GEZOCHT: WEDEROM NAMEN BIJ FOTO’S GEVRAAGD
De nieuwe rubriek Gezocht, al kort vermeld in de vorige Silehammer, leverde op de dag van verschijnen van dat nummer al resultaten op. De foto rechtsonder op p. 30 van Sil 24/1 betreft Geertje Pen,
geb. 08.01.1888 te Wetering, ovl. 28.09.1976 te Wolvega.
Met dank aan Janet Seinen-Nijmeijer uit Zwartsluis.
De rubriek staat open voor leden en allen die een relatie hebben of vermoeden met onze regio.
Plaatsing van foto’s is afhankelijk van de ruimte in De Silehammer, doorgaans één pagina.
Op de HVIJ-site staat op de homepage rechts onderaan een link naar de rubriek Gezocht.
Daar kunnen nadere informatie en meer foto’s staan. Reacties uitsluitend aan de redactie.
Ditmaal vijf foto’s: A, B1-B3 en C.

Gezocht A: Wie is de man links op de foto?
Foto rond 1950 bij waterval
Park Sonsbeek, Arnhem.
Rechts: Amse Pel (1928-2001),
geboren Stroobos, geëmigreerd naar Canada, overleden
in Mexico.
Wie is de man links?
Geboortejaar ca. 1926-1927,
wellicht eerder.
Roepnaam wellicht Ferry of
Berry.
Achternaam misschien
De With, De Witte (of andere
kleurnaam?), Atsma, Haitsma
of Van der Iest.
Na zijn diensttijd in Indië
reiziger in manufacturen
in Friesland e.o.,
sprak mengeling van Stadsfries
en Hollands.
Misschien later geëmigreerd.
In dit geval reacties rechtstreeks aan:
E: jo.steenstra@kpnmail.nl
T: 0514-533071
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Gezocht B1-3: namen bij drie schoolfofoto’s Slijkenburg 1916, 1921 en later
De school was een tweemansschool en heeft bestaan tot 1934.
Op alle drie foto’s staat ongetwijfeld meester Jacob Kuit.
Over hem en over de school staan hieronder ter inleiding enige navorsingen.
Personalia Jacob Kuit
Jacob Kuit, geboren te Scherpenzeel 25.04.1870, overleden te Wolvega 14.08.1947, daar begraven.
Zoon van Jan (Jacobs) Kuit en Aaltje (Pieters) de Boer.
Gehuwd zaterdag 14.05.1898 met:
Petertje Oosten, geboren Blankenham 30.03.1876, overleden Wolvega 19.04.1955
dochter van Jacob Oosten en Klaasje de Boer
Bronnen:
NvdD Nieuws van den Dag
AH
Algemeen Handelsblad
NvhN Nieuwsblad van het Noorden

Tel
LC
NvF

Telegraaf
Leeuwarder courant
Nieuwsblad van Friesland

J. Kuit uit Spanga slaagde voor akte lager onderwijs 18.04.1893 te Leeuwarden (NvdD 20.04.1893).
In juni 1893 benoemd aan de school te Middenvaart (gem. Lemsterland (LC 30.06.1893).
Kennelijk niet aanvaard, evenmin:
In juli 1893 bedankt voor benoeming te Wapse (gem. Diever) (Tel. 25.07.1893).
In augustus 1893 benoemd te Slijkenburg (Tel. 20.08.1893)
In april 1897 benoemd tot tijdelijk hoofd der o.l.s. te Slijkenburg (Tel. 12.04.1897).
In augustus (of eind juli) 1897 geslaagd voor de hoofdakte (AH 01.08.1897; NvdD 03.08.1897).
herhaalde berichten over pogingen elders een baan als hoofd te bemachtigen.
NB: inmiddels getrouwd mei 1898.
In augustus 1901 voordracht voor school te Nijega (Heidenschap) (LC 14.08.1901)
NB: op voordracht o.a. J. Kuit maar ook P. Zondervan uit Slijkenburg.
In september 1907 voordracht voor school te Niawier (LC 12.09.1907).
In maart 1912 voordracht voor hoofd te Nijetrijne (NvF 02.03.1912).
NB: ook op voordracht L. Pasma te Leeuwarden).
In maart 1912 benoemd “met 12 stemmen” tot schoolhoofd aldaar (NvF 23.03.1912).
In augustus 1914 benoemd tot schoolhoofd te Slijkenburg “door overplaatsing” (LC 01.08.1914).
NB: L. Pasma was toen daar schoolhoofd, die ging naar Munnekeburen.
In juni 1918 25-jarig jubileum als onderwijzer (NvF 11.06.1918).
Nieuwsblad van Friesland
11 juni 1918.

In december 1924 overleed zijn zus Lolkje Kuit.
Daardoor kwamen we achter de naam van zijn vrouw (NvF 09.12.1924).
Toen Jacob Kuit 60 werd, is hem eervol ontslag verleend (LC 01.05.1930).
Leeuwarder courant 1 mei 1930.
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Ook in 1930 delibereerde de gemeenteraad van Weststellingwerf over opheffing van kleine scholen,
maar een spreker noemde de nadelen: “…naar Kuinre, zal dat grote vervoerskosten met zich meebrengen. De bezuiniging wordt daardoor negatief.” (NvF 13.10.1930).
NB: mw. S. Leenheer-Durkstra benoemd tot tijdelijk onderwijzeres te Slijkenburg (LC 17.04.1917)
(staat ook in De Silehammer 23/3, 7). Niet ontdekt tot hoelang zij daar heeft gewerkt.
Tot in de jaren zestig verloor een juf die ging trouwen haar baan! Kennelijk mocht tijdelijke baan wel.
Of gold het een baan als handwerkjuf?
In de jaren 1910-1930 was het in Slijkenburg een komen en gaan van onderwijzeressen. Warrig!
Gevraagd onderwijzeres te Slijkenburg , jaarwedde ƒ 550 (LC 30.04.1912); niets over tijdelijkheid.
- Tijdelijk onderwijzeres mej. T. Jonkers uit Heerenveen (LC 06.05.1912) of J. Jonkers uit Wolvega
(LC 07.05.1912) (eerste bericht vrijwel onleesbaar en wellicht bovendien niet correct).
- Tijdelijk benoemd mej. H. Sluiter uit ´t Meer (bij Heerenveen)
(LC 03.04.1917; in LC 17.04.1917 mw. Leenheer-Durkstra; alle twee?)
- Tijdelijk benoemd A.G. Kamman-Brunenberg uit Blankenham (LC 01.10.1920).
Dat was Adamina Gerritdina Brunenberg, roepnaam Ada, geb. 1900 te Wijhe, aldaar getrouwd op
01.11.1919 met Roelof Kamman, toen schoolhoofd te Kuinre.
Roelof Kamman (1895-1975) is auteur van het bekende boek Geschiedenis van Kuinre en Omgeving.
- Mevr. J. van der Lende-Dijkstra, onderwijzeres, vraagt per 12 mei 1930 een dienstbode
(LC 07.01.1930). En zij vraagt overplaatsing naar Munnekeburen zomer 1934 (LC 30.06.1934).
NB: in ander verband wellicht sprake van haar man H.R. van der Lende?).
- Ook in 1930 tijdelijk benoemd mej. R.J. van der Land uit Willemsoord (LC 08.05.1930).
In 1931 tijdelijk benoemd mej. W. Spin uit Blesdijke (LC 17.07.1931).
NB: RK-familie; wellicht Wilhelmina Spin uit Blesdijke, geb. 1908.
Gezocht B1: namen bij schoolfoto Slijkenburg
Op de ongetwijfeld oudste foto van 12.09.1916 (of 1918?) staat Kuit met een ouderwetse (strop)das.
Naast hem zijn vrouw? Aan de andere kant staat nog een vrouw, kennelijk een onderwijzeres, vermoedelijk ook op de andere twee foto’s. Ca. 49 kinderen.
Op deze foto staat hoogstwaarschijnlijk Johanna Geertruida Pen (1907-2007), in 1932 getrouwd met
Jan Poepjes. Op de volgende foto(‘s) staat wellicht haar broer Andreas Pen (1914-1976).
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Gezocht B2: namen bij schoolfoto Slijkenburg
Op deze schoolfoto van 28.06.1921 staat Kuit links en staan twee vrouwen rechts, van wie de oudste
stellig dezelfde is als op de eerste foto. Kuit nu met een modernere stropdas. Ca. 35 kinderen.

Gezocht B3: namen bij schoolfoto Slijkenburg.
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Gezocht C: resterende namen van vriendengroep uit Ossenzijl circa 1920.

v.l.n.r.:
1. Hendrik Otten (1903-1975).
2. ?
3. Hendrik Braad.
4. Jan Braad (“Kleine Jan”; 1902-1982).
5. ?
6. liggend?

Mogelijke handreiking:
4. “Kleine Jan” Braad: zoon van Aaldert Braad en Stijntje de Boer; oudere broer Jan 1892-1970.
3. Hendrik Braad: denkelijk komen twee personen in aanmerking:
- Hendrik, zoon van Jan Braad en Antje de Vries (1901-1992); neef van Kleine Jan (enige gelijkenis)
- Hendrik, zoon van Roelof Braad en Klaasje de Jong (1900-1981)
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