
Mechtilde Postma & Goaitsen van der Vliet, De 13 fan Obbe Sjutsje (2022)

Inhoudelijke correcties op druk 1 (Útjouwerij DeRyp)

028. Noot 31 ontbreekt: LC.1924.05.21 en de brief hjiroer fan B en W oan de gemeenterie, 24 juny 
1924.

037. Obbe en Sjutje trouwden op dinsdag 30 april 1901 voor de kerk, voor de burgerlijke stand van 
Wymbritseradeel op zaterdag 27 april 1901.

042. Van De Tempel over De Kie naar Zeinstra (nu Vitusdyk 12) was het geen vijf kilometer lopen, 
maar ongeveer vier.

061. Johannes Wagenaar in het bijschrift van de schoolfoto moet zijn Johannes de Jager.
095. Catharina Ydama had in 1911 nog geen negen kinderen gebaard, maar acht, overeenkomstig 

het artikel in Genealogysk Jierboek 1963.
134. Mijnheer ja-ja moet zijn Mijnheer Ja-ja (eigennaam met hoofdletter).
147. Apeldoorn als plaats van het overlijden van Obe moet zijn Beekbergen.
168. Johanna Rolf (1900-1984) zat tijdens haar verblijf in Noordwijkerhout van juni tot oktober 

1922 niet, zoals verondersteld, in het Sint-Bavogesticht, maar was er werkzaam als 
onderwijzeres. Een foto met haar schoolklas van 8 juli 1922, in bezit van de familie, getuigt 
hiervan. [Info Katja Rolf]

195. Boerderij De Tempel werd niet in 2009 een B&B, maar in 2014.

Inhoudelijke correcties op druk 1-2 (De Oare útjouwerij)

080. Jongere broer Yeb moet zijn âldere broer Yeb.
080. en 168. Verteller Sjoerd Galama moet zijn Susanna Galema (Fokke Sús). Het staat wel goed in 

het namenregister.
138. De foto is niet gemaakt vanaf de spoordijk, maar vanaf de polderdijk bij het gemaal bij Het 

Vliet. De linker boerderij is die op de hoek (Bauke Rypma), de rechter is de Grutte Ryp (Teake 
Rypma). Daarachter ligt de spoordijk. [Info Sytse Rypma]

194. Yteke Bakker-Brinksma werd niet in 2009 bewoner van De Tempel, maar begin 2007.

Aanvullingen vanaf druk 2 (De Oare útjouwerij)

002. Bijschrift bij de foto's op de schutbladen: 
De foto’s op de beide skutblêden mei folk yn Blauhús binne om 1925 hinne makke. 
Op de foto foaryn stiet publyk yn ouwachting fan in ‘Kindheidsoptocht’ fan de parochy 
Sinsmar.Linksboppe is it wetter foar it âlde Theresiagesticht, en achter de beammen kafee 
Wybenga (no De Freonskip). Dêrfoar in rige brikken fan de gruttere boeren út de omkriten. It 
brede puntdak is fan bakkerij Popma. 
De foto achteryn is makke mei Blauhúster Merke. Yn de midden fan de rjochter side sitte Gatske 
en Gryt Postma mei donkere klean en huodsjes op. Foar Gatske sit Rudolf mei in pet op en in 
strik foar. Nêst him, mei in wyt skelkje oan, sit de sân jier jongere Jantsje Leenstra. Ek ‘Bonnie’ 
Postma moat der op stean neffens de bijhearrende list.

070. Foto met bijschrift: Biljertbeker mei ynskripsje Ab D. Dorpscafé J. v.d. Zee mei ’63 H. Postma
080. Afbeelding van handschrift Hubertus Postma.
141. Fotobijschrift uitgebreid met: It ferhaal giet dat dit yn de twadde helte fan de jierren sechtich 

bij Paleis Het Loo wie, yn it bijwêzen fan Prins Bernhard. Bonne soe hjir 1 meter 80 sprongen ha, 
heger as alle oare, ek lannelik bekende ruters. Dy koenen dat min ha en soenen, doe’t Bonne al 



nei hús wie om te melken, der foar soarge ha dat dit net grut mei foto en al yn de krante kaam. 
It is hast te moai om wier te wêzen.

168. Foto met bijschrift: Sjutsje har suster Catharina Ydema (1871-1931) mei har âldste soan 
Johannes Swibertus Rolf (1904-1986).

Aanvullingen vanaf druk 3 (De Oare útjouwerij)

087. Over Jappy’s tweede kans in Megen: Yn september 1928 komt er dêr yn de fjirde klasse fan it 
Gymnasium Sint Antonius. Mar hij hellet net ien sifer en giet neffens de list fan kosthús 
Hoefnagels op 28 november alwer nei hús. In yllúzje earmer.

Inhoudelijke correcties op druk 1-3 (De Oare útjouwerij)

026. Omdat het blad (Sandfirden) Wijk XII 17/21 uit het bevolkingsregister van Wymbritseradeel 
voor de jaren 1900-1930 ondertussen beschikbaar is gekomen, kunnen we met zekerheid 
stellen dat er geen inwonende dienstmeiden en knechten bij de Postma’s op De Tempel waren.

029. Uit het betreffende blad uit het bevolkingsregister is ook gebleken dat in juni 1927 officieel 
alleen Rudolf (16) en Suuske (15) meegingen naar Hartwerd. Pas een jaar later kwamen Bertus 
en Gatske erbij. Ook in het boek Hartwert troch de jierren hinne (1998) is dit anders 
voorgesteld.

065. Het verhaal over het dammen van Harm met Lieuwe Rypma werd niet verteld door Jaring 
Lieuwes Rypma, maar door diens broer Bauke. Dit stond ook niet goed in het namenregister.

107. Het huis waar Agatha Rypma samen met Griet Postma in 1933 ging wonen, was geen 
huurhuis, maar persoonlijk eigendom van Agatha Rypma. Zij had dit huis al in 1926 met haar 
broer Yde gekocht, waarschijnlijk met het oog op hun oude dag. Door het overlijden van Yde in 
1932 werd het bij testament helemaal haar eigendom. De genoemde Willem Rientses van der 
Weij en Elisabeth Rientses Rypma (tantezegger van Agatha) waren tot 1926 de eigenaars van 
het pand.

179. Bij de foto: Hermannus van den Berg, overgenomen van het RK Documentatiecentrum in 
Bolsward, moet zijn Hermanus van den Berg, met één n. Hij werd geboren op 9 maart 1844 in 
Harmelen als zoon van Gerrit van den Berg en Agatha Schrijlenburg. Hij was pastoor in 
Blauwhuis van 23 december 1892 tot zijn plotselinge overlijden op 25 juli 1929.

Aanvullingen na druk 3

170. Over Hiske Klazes Hettinga: Yn 1940 stoar se yn Noordwijkerhout op it adres Langeveld 29, fan
de psychiatryske ynrjochting foar frôlju Sancta Maria.
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