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INFORMATIE 

 

Contactpersoon Plaatselijk Belang 
Ietje Miedema  0513-68 20 43 

E-mailadres: pbmildam@hotmail.com 
Website Mildam: www.mildam.org 
 

Buurtcoördinatoren 
Judith van Tongeren, De Karn 13 Bruggelaantje/De Karn/Milhoes 

Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5 Schoterlandseweg (west) 
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost) 

Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13 Van Aylvalaan/De Wissel 
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6 Canadezenlaan, Molenlaan 

Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9 Verzetslaan 

Bauke Visser, De Dobbe 52 De Dobbe 
Peter Dral, Weversbuurt 17 IJntzelaan/Weversbuurt 
 

Wijkagent: Peter van Harten  0900 8844 

 

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM 

 

Niks te doen in Mildam? ‘Dat koe minder’ oftewel: er is juist veel te 
doen in Mildam! Wat te denken van de twee projecten die ons dorp 

wist binnen te halen in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018, kortweg LF2018? 

Zo gaf de gemeente Heerenveen subsidie voor het project ‘Mildam 
blijvend op de kaart’ en Keunstwurk stelt als onderdeel van hun 
provinciebrede ‘De Reis’ ondersteuning en geld beschikbaar voor het 

project ‘Mildam neemt de Tijd’. 
 

Plaatselijk Belang voert de regie van beide projecten, die deels met 
elkaar verbonden worden. ‘Mildam blijvend op de kaart’ met infopanelen 

en een interessant wandelkaartje staat als duurzaam te boek, terwijl 

’Mildam neemt de Tijd’ alle ruimte biedt aan kunst.  
Stichting Tijd (Ecokathedraal – Le Roy) en het Kunstenaars Kollektief in 

It Alde Tsjerkje/Galerie Mildam worden bij de realisatie betrokken. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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‘De Reis’ behelst onder meer een letterlijke verbinding met Katlijk en 

Bontebok, met als slotakkoord – op 15 september 2018 – een 

evenementendag. Dan zullen er tezelfdertijd op een centrale plek in 
elk van de drie dorpen activiteiten plaatsvinden. Voor Mildam ligt het 

‘Schoterplein’ voor de hand, bij Hof van Schoterland. 
 

Op hoofdlijnen is veel duidelijk, maar er moet nog van alles worden 
uitgedacht om de projecten tot een succes te maken. Zoiets lukt alleen 

als die door heel Mildam gedragen worden. Behalve instemming zoeken 

we dus veel vrijwilligers! 
Belangstelling om actief mee te doen aan een van deze projecten? Kom 

dan op 11 december om 20.00 uur naar Hof van Schoterland. Voelt 
u meer voor incidentele inzet of voor hand-en-spandiensten, dan krijgen 

we graag een berichtje van u via pbmildam@hotmail.com.  

Een bestuurslid van PB aanschieten kan natuurlijk ook. 
 

Dat de kerstboom van 2016 niet zo’n groot succes was, is u wellicht 
niet ontgaan. Op de jaarvergadering is besloten tot de aanschaf van een 

duurzame(re) boom. De ‘vlaggenmast met kerstboomrok’ is inmiddels 
gekocht en krijgt in de aanloop naar de kerstdagen een mooi plekje 

ergens in Mildam. Laat ons vooral weten wat u ervan vindt! 
 

Op 1 januari 2018 krijgt u meteen de kans om een goed voornemen in 

te lossen, want Huib van der Veur organiseert traditiegetrouw de 
nieuwjaarsduik. Dat is dan om klokke twaalf bij de brug, het meest 

fotogenieke plekje langs de Tjonger. Huib zorgt voor ladders. Het aantal 
volwassenen dat het frisse water kiest groeit, dus neem nu zelf ook 

eens de uitdaging aan voor de nieuwjaarsduik! 
 

Op zondag 7 januari 2018 nodigt het bestuur alle dorpsbewoners uit 

voor een nieuwjaarsinloop in Hof van Schoterland. Ieder is vanaf 
16.00 uur van harte welkom om elkaar onder het genot van een hapje 

en drankje ‘folle lok en seine’ te wensen. Wie daar om 15.00 uur is, kan 
meedoen met de wandeling, deze keer naar en in de Geele Bosch.  
 

Omdat we zo blij zijn met al die zichtbare en onzichtbare vrijwilligers in 

ons dorp, willen we juist vrijwilligers in het bijzonder uitnodigen op 

7 januari! 

mailto:pbmildam@hotmail.com
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Tenslotte, onze website www.mildam.org is steeds meer de vraagbaak 

voor informatie met betrekking tot het algemene dorpsnieuws en 

Plaatselijk Belang, de actuele agenda, dorpskrant de Brêge, de blog 
gaswinning en de duofiets. Handig om regelmatig te checken dus - en 

gelijk door te klikken naar de Facebookpagina voor leuke foto’s en meer.  
 

Organiseert u zelf een activiteit in én voor Mildam, geef die dan door 
aan pbmildam@hotmail.com, dan zorgen wij dat uw activiteit in de 

dorpsagenda op de website komt! 

 
********* 

 

GEBOREN EN GETOGEN IN MILDAM 

 

Evert Nijenhuis 
 

“Ik ben in Mildam geboren en getogen en 
wil hier ook op latere leeftijd niet meer weg. 
Ik moet er niet aan denken! Hier wonen 
heeft zoveel meerwaarde voor mijn vrouw 
en mij. Ik ken de verhalen van vroeger van 
mijn ouders, al zijn ze te vroeg overleden 
en onze kinderen krijgen die weer van ons 
te horen. We hebben altijd Fries met elkaar 
gesproken, ze wonen heerlijk dichtbij.”  
 

 
 

 

 

http://www.mildam.org/
mailto:pbmildam@hotmail.com
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THEMA BRÊGE 13.2 

 

Thematische Brêge 
 

Omdat de Brêge in november 2005 voor het eerst van de persen rolde, 

gaat eindejaar steeds een nieuwe jaargang in. We gaan in dit nummer 
nog verder terugblikken onder het mom van geen heden zonder verle-

den. Dit nummer belicht onder meer periodes en gebeurtenissen uit 

onze geschiedenis en we laten Mildammers aan het woord, die hier al 
sinds hun geboorte wonen.  

Ons volgende nummer staat in het 
teken van cultuur – in de breedste 

zin van het woord. Aan LF2018, het 
jaar van Leeuwarden-Fryslân Cultu-

rele Hoofdstad van Europa, doet heel 

Friesland mee, ook Mildam. It Alde Tsjerkje met zijn kunstgalerie voor-
op, maar Mildam heeft meer in huis. 
 

Stuur ons vóór 15 februari 2018 uw zelfgemaakte kunstwerk, dan zetten 

we dat – in kleur – in de volgende Brêge! 

 

HEDEN EN VERLEDEN 

 

ONMKB 50 jaar 
 

”Wat het eigen dorp u biedt, koopt dat in den vreemde niet…”  
 

In februari 2018 bestaat de ONMKB 50 jaar! De ondernemingsvereni-
ging ONKB is in 1968 opgericht door de heren J.O. Dijksma, W. de 
Jong, S.J. Teunissen en S. Bruinsma. De belangenvereniging was be-
doeld voor alle ondernemers en vrije beroepsoefenaars in de dorpen 
Oudehorne, Nieuwehorne, Katlijk en Bontebok.  
 

Sinds de eeuwwisseling is Mildam toegevoegd en is de naam veranderd 
in ONMKB. Veel mensen zullen de ONMKB kennen van de sinterklaas-

intocht, de bingoavond, fietstochten en autoritten. Hiervoor werd altijd 
een beroep gedaan op de plaatselijke winkeliers om een bijdrage te 

leveren door middel van cadeaus uit eigen zaak. 
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Door de jaren heen hebben veel kleinere winkeliers hun winkel gesloten 

in verband met de ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf.  

Veel grote winkelketens maakten dat er door de scherpe prijzen steeds 
minder in eigen dorp werd gekocht. Waar voorheen soms wel 3 bakkers 

of kruideniers in een dorp zaten, werd dit door de jaren heen steeds 
minder. 
 

 

 

 
 

 
De ONMKB is met haar tijd meegegaan en de doelstelling is nu: 
 

“Het behartigen van materiële en immateriële belangen van alle onder-
nemers in het midden- en kleinbedrijf in Oudehorne, Nieuwehorne, 
Mildam, Katlijk en Bontebok en het verbeteren van het ondernemers-
klimaat in het gebied ‘tusken feart en Tsjonger’. Ze ziet zichzelf als con-
tactpersoon tussen de ondernemers met de plaatselijke bevolking, ge-
meentepolitiek, media en plaatselijke verenigingen. Daarnaast wil de 
ONMKB sociaal, maatschappelijk aanwezig zijn in de dorpen en meehel-
pen met het ondersteunen van goede ideeën voor de genoemde dor-
pen.” 
 

In 2018 is de ONMKB een halve eeuw jong en dat wordt natuurlijk ge-
vierd! De ONMKB schenkt daarom alle dorpskranten een bedrag van 

€ 250,-. 

Met dit artikel willen we meer bekendheid geven aan ons ondernemers-
verband. Daarmee hoopt de ONMKB ook nieuwe leden te vinden die 

met hun expertise iets kunnen toevoegen aan de ondernemersvereni-
ging. “Als je weet van elkaars bestaan en je kent elkaar, geeft dit in het 

algemeen een bepaalde gunfactor”, aldus voorzitter Tjidi Aardema. 

“Naast onze reguliere activiteiten voor de ondernemers en de jaarlijkse 
gezamenlijke bijeenkomst met de sponsoren van de Flaeijelfeesten heb-

ben wij nog meer plannen voor 2018, onder andere een feestavond met 
oud-leden. 

Hierover en over onze andere plannen publiceren we op onze eigen 

website www.onmkb.nl en Facebook. En dus volgend jaar zo mogelijk 
ook via de dorpskranten.” 

http://www.onmkb.nl/
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Tjeerd Mevius 
door Alie Rusch 

 

Tjeerd Mevius ziet wekelijks de halve wereld langskomen, maar noemt 
zich desondanks ‘een klein christelijk autobedrijf voor al uw onder-
houd, reparaties, APK-keuring en (auto)aankopen’. Die ‘halve wereld’ 
bestaat voor maar een klein deel uit garageklanten, het merendeel 
komt alleen op dinsdag tanken: de prijs is dan aanmerkelijk lager.  
 

De familie woont al zo’n 30 jaar in Mildam, 
maar Tjeerd (64) blijft de ‘Hollander’. Buiten 

de provincie werd hij steevast de ‘Fries’ ge-
noemd, waarheen hij ook met zijn ouders 

verhuisde. 
Maar als geboren Leeuwarder klopt dat Frie-

se dus wel. In zijn jonge jaren had nog lang 

niet iedereen een auto, maar Tjeerd wist 
toen al waar zijn hart lag: bij auto’s! In Den 

Haag ging hij dan ook meteen na de MULO 
aan auto’s sleutelen - het begin van zijn 

carrière. “Onze buren hadden een auto voor 

de deur, dat was wat. Ik begon als ‘aspirant-
monteur’. 

Mijn eerste auto was een Fiatje 600 en die heb ik een andere kleur ge-
geven. Dan moet alles van buiten en binnen eraf, maar ach, dat deed je 

gewoon.” 
Het was in de tijd dat iedereen zuinig leefde en minder nodig had dan 

tegenwoordig. Tjeerd keerde als volwassene terug naar Friesland. Hij 

kon in het noorden bij de Mercedes-dealer aan de slag!  
 

Onder de vrachtwagen 
Tjeerd werd overgeplaatst van Den Haag naar een garagebedrijf in 

Groningen, vanuit zijn woning in Kollum goed bereikbaar. Daar kwam 
hij onder een vrachtwagen terecht - als monteur. Want tijdens de bie-

tencampagne moesten alle trucks permanent draaien. Tjeerd: “Het was 

continubedrijf, ik was smerig tot op mijn navel!” Intussen ging zijn 
loopbaan opwaarts, bij Renault werd hij van chef-monteur leermeester. 
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En kort daarna kwam er werk in zicht bij de Peugeot-dealer in Leeuwar-

den. Tjeerd: “Toen kon ik naar mijn werk rijden zonder verblind te wor-

den! Heen met de zon in het oosten en terug met de zon in het westen, 
dus altijd in de rug.” 

Het stel heeft er 8 jaar gewoond en gewerkt – echtgenote Tineke in het 
onderwijs – voordat Tjeerd eigen baas werd. Dat was in Mildam. Daar 

zat de garage van Sutherland, toen nog Honda-steunpunt. ‘Automobiel-

bedrijf T. Mevius’ werd de naam en toen hij ook nog Daihatsu-dealer 
werd, kwamen de klanten uit de wijde omtrek. Mevius timmerde aardig 

aan de weg door bijvoorbeeld mee te doen aan autoshows. Dan ston-
den ze met een hele rij auto’s in Thialf. Of ze hadden een auto vol 

boodschappen staan, waarbij je een boodschappencheque kon winnen 
als je het juiste totaalbedrag wist te raden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In hun begintijd in Mildam was er een boodschappencheque te winnen 
 

Snapcar 

En dan was er nog de pompbediening, toen Texaco. Van ‘s ochtends 7 
tot ‘s avonds 7 klaarstaan voor klanten is geen sinecure! Tjeerd had de 

werkplaats – en op zaterdag de toonzaal – open voor kijkers, terwijl 
Tineke de pompbediening deed, altijd tussen de bedrijven en het gezin 

met 3 kinderen door.  
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“Hier bellen. Woef-woef!” lachten Duitse klanten eens, toen Tineke aan 

kwam lopen om hun tank vol te gooien. In Duitsland ‘bellen’ honden 

namelijk. 
 

De benzineleverancier is via OK en Tamoil nu Amigo geworden, 
zelfbediening! De familie is eindelijk minder gebonden dan vroeger, al 

zijn de goedkope dinsdagen waar Amigo mee is begonnen merkbaar 
drukker, vertelt Tjeerd.  

Tjeerd en Tineke hebben nu in de weekends tijd om de kinderen eens 
op te zoeken, die ieder aan een glanzende carrière werken. Alle drie in 

hun studietijd verslingerd geraakt aan vrijwilligerswerk in o.a. Afrika, 

waar ze hun christelijke waarden konden inzetten – en de westerse luxe 
leerden relativeren.  
 

Al zijn de tijden veranderd (“We hebben overal alarm aan moeten 

brengen”), Tjeerd gaat met zijn tijd mee. Zo verhuren ze verhuisbussen 
(MEVIrent.nl) voor doe-het-zelfverhuizingen en bieden ze Snapcar aan: 

particuliere auto’s die nauwelijks worden gebruikt, maar die dankzij een 
reservering op internet weer volop onderweg zijn. 

Het stel zelf trouwens ook: deze grootouders wachten in spanning op 

hun vierde kleinkind!  
 

 
 

Mevius, ook vanuit de lucht een bloeiend bedrijf 
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Kent u of bent u iemand voor een interview? 
Bel dan met Alie Rusch 0513-84 11 30 of mail naar  
DorpskrantMildam@gmail.com 
 

 

 

GEBOREN EN GETOGEN IN MILDAM 

 

Janny Jongedijk  
 

“Als je vanaf je 4e hier op gym hebt gezeten en 
later op volleybal en tennis, dan ken je veel 
dorpsgenoten. Mijn pake en beppe woonden 
tot mijn 14e bij ons in, dus zo kreeg ik veel uit 
hun leven en over Mildam mee. Onze kinderen 
hebben behalve uit fotoboeken op school ook 
de verhalen van buurvrouw Griet Schaap mee-
gekregen. Nu wonen we met mijn dochter en 
schoonzoon 2-onder-1 kap op de Molenlaan, 
dus bij goede gezondheid hoeven we Mildam 
nooit meer uit.” 
 

 

mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
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PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

Op de foto van Waar-o-waar 12.4 stond een gebouwtje met een aal-
scholver erop. Dat gebouwtje is een gemaaltje aan de overkant van de 

Tjonger en op de achtergrond is het dorp Makkinga te zien.  
Goed geraden door Aly Klazema, Sietske Bakker, Maaike Holtrop en 

door Lutske Los uit Oosterwolde. De prijs gaat naar Lutske Los.  
 

De nieuwe foto 
 

 
 

Wat voor apparaat is dit? Belangrijker nog: waar staat deze machine?  
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Stuur het adres of een omschrijving van de plek naar: 

DorpskrantMildam@gmail.com  

U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, Molen-
laan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het ver-

schijnen van deze krant worden ingezonden.  
 

Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, 
te besteden bij Bloemsierkunst Trienke Reitsma. 
 

Succes allemaal! 
 

********* 

 
 

GEBOREN EN GETOGEN IN MILDAM 

 

Eppo Hoekstra 
 

“Mijn vader Riekele is een ras-Mildammer en 
ik heb hier tot mijn 27e gewoond. Toen ik na 
een poosje elders wonen terugkwam in Mil-
dam, had dat wel meerwaarde. Je krijgt veel 
mee van de geschiedenis, maar of ik die aan 
mijn kinderen ga doorgeven? Ik hoop dat ze 
in de buurt blijven als ze groot zijn. En we 
praten Fries, dát is cultureel erfgoed. Sport-
verenigingen ook, die zijn het fundament 
van de samenleving. Dáár zou ik graag meer 
over willen lezen in de Brêge!”  

mailto:DorpskrantMildam@chello.nl
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GESCHIEDENIS 

 

Geschiedenis van Mildam 
door Ab Slager 

 

Wat moet je nu vertellen over een dorp met ruim 700 inwoners dat 
aan een gekanaliseerd riviertje ligt? Toch: ook zo'n dorpje heeft ge-
schiedenis en over een oud deel ervan – ontstaan en naam – gaat dit 
artikel. 
 

In een ver verleden, na de vierde ijstijd en de daarop volgende tempe-

ratuurstijging, ontstonden in de streek die ik gemakshalve maar ‘het 
gebied van de Tjonger’ zal noemen, moerassen en plassen waarin bos, 

riet, zeggegras en uiteindelijk veenmos groeide. Dit leidde tot enorme 

gebieden met hoogveen, soms meer dan vijf meter dik. Dit gebied was 
vrijwel onbegaanbaar en onbewoond; zoogdieren hadden betere oorden 

opgezocht. Wat had de vroege mens daar te zoeken. 
 

Zeespiegel 
Maar in de middeleeuwen veranderde er iets. De zeespiegel steeg, de 

Zuiderzee ontstond doordat het veen daar door de zee vanuit het Vlie 

en door de IJssel werd weggeslagen. De bewoners moesten het hoger-
op zoeken. In die tijd ontdekte men dat op hoogveen kon worden ge-

boerd als het maar ontwaterd werd. In Schoterland/Schoterwerf moet 
dit, net als elders in Nederland, vanuit een waterweg zijn gebeurd, bij 

ons de Tjonger. Een andere ontsluitingsweg was er waarschijnlijk niet. 
Dicht bij de Tjonger kon het veen vrij gemakkelijk worden ontwaterd. 

Men hoefde maar een afwateringssloot uit het hoogveen naar de Tjon-

ger te graven en men kon aan de slag. De zeespiegel lag rond 1100 een 
paar meter lager dan nu en het maaiveld lag door het vrijwel overal 

aanwezige veenpakket één tot enkele meters hoger. 
 

Bewoning 
De eerste bewoning heeft dan ook plaats gevonden nabij de Tjonger. 

Door de ontwatering klonk het veen in en verteerde. Het maaiveld daal-

de waardoor de ontwatering moest worden aangepast door het graven 
van diepere sloten. Men schoof daarbij ook op naar het veen dat verder 

van de Tjonger af lag en de bebouwing en de kerk gingen mee.  
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Brongerga, dat eerst aan de rivier moet hebben gelegen, raakte zo rela-

tief snel een eind bij de Tjonger vandaan. Op de Schoterlandseweg, de 

Weversbuurt en het huidige Brongerga ontstonden – vanwege de hoge-
re ligging van de zandondergrond – bebouwingslinten. 

Door het graven van de Schoterlandse Compagnonsvaart (1555) en de 
Prinsenwijk naar en rond het verblijf van de Oranjes konden het verder 

van de Tjonger gelegen veen en de heide beter in cultuur worden ge-

bracht. 
Naast maaivelddaling door ontginning en landbouw werd er ook turf 

gegraven, waardoor er zo maar twee tot drie meter veen kan zijn ver-
dwenen. Op de lage gedeelten van Mildam, zuidelijk van de Wevers-

buurt, kunnen nog steeds dunne laagjes, restanten van het vroegere 
veen, worden gevonden. 
 

Mildam 
De eerste schriftelijke vermelding van de kerkdorpjes in Schoterwerf/ 

Schoterland is van 1408, toen de bisschop belasting oplegde. Genoemd 
zijn Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega, Oudehorne, Nieuwehorne, 

Katlijk, Brongerga, Oudeschoot en Nieuweschoot. Waarschijnlijk heette 
Mildam indertijd nog gewoon Brongerga. 

Oudeschoot is de naamgever van Schoterland; hier werd een klooster 

van de Duitse Orde gesticht. Elk dorp had zijn kerkelanden, waarvan de 
opbrengsten ten goede kwamen aan de plaatselijke kerk, de pastoor en 

afdracht aan de bisschop. Elk dorp kreeg een stuk land, een kavel 
(waarschijnlijk uitgegeven door de bisschop van Utrecht) van de Tjon-

ger tot de venen in het noorden. De verkaveling stond loodrecht op de 

zandrug langs de Tjonger. Op de akkers van de kavel werd koolraap, 
boekweit, vlas, rogge, haver en gerst verbouwd. 
 

Omstreeks 1550 bestond Mildam al, hoewel het onder een enigszins 

andere naam op de kaart stond. Zoals eerder genoemd is het best mo-
gelijk dat er al vóór 1150 bewoning was en dat er toen al ontginning 

was van het hoogveen. Er is echter niets over geschreven. 

Mildam zou omstreeks 1300 gesticht kunnen zijn. Het zou hebben be-
hoord bij Brongerga, het kerkdorp waarvan Mildam een aantal eeuwen 

deel uit maakte. Dat kan een reden zijn waarom deze buurtschap aan 
de Tjonger geen naam had. 
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Naar het westen toe lag Scote (Oudeschoot), ook op het zandgebied 

tegen de Tjonger aan. De loop van het riviertje is hier nog heel goed te 

zien. Verder naar het oosten, in de buurt van 'Brokope' (Oldeberkoop) 
was ook zo'n zandgebied waar de Tjonger doorheen stroomde. Dat 

stond bekend als Stellingwarf. 
Drie plaatsen dus waar de rivier tegen het zand van Scoterwarf aan-

schuurde. Zou dat iets te maken hebben met de naam Mildam, waarvan 

vaak wordt gezegd dat het ‘de middelste dam’ zou betekenen? 
 

Tjonger 
Op zichzelf een logische gedachte, maar er is een probleem. Een dam in 

een rivier zal het water opstuwen, waardoor er een overstroming kan 
ontstaan. Een dam om van de ene kant van de Tjonger naar de andere 

kant te komen, lijkt mij dan ook niet erg logisch.  

Én: de Tjonger stond niet zo bekend als een lieflijk watertje. De naam is 
afkomstig van het Oudfriese ‘tiona’, in het Saksisch ‘tiunan’ en dat bete-

kent zoveel als woest/wild water. Bovendien: waar waren die andere 
dammen dan? Bij Oldeberkoop en Oudeschoot? Of misschien bij Slij-

kenburg? Mij lijkt het niet juist. 
 

Dammen 
Het woord ‘dam’ had in de middeleeuwen meerdere betekenissen: af-

sluiting van water, een verhoogde kade of dijk, maar ook: doorwaad-

bare plaats. En daarnaast nog: erve of grondgebied. De betekenis 
‘doorwaadbare plaats in de rivier’ zou hier van toepassing kunnen zijn. 

In de zomer waren er stukken in de Tjonger die heel ondiep waren of 
zelfs droog vielen. In de buurt van de huidige brug is zo'n plaats ge-

weest; ook meer naar het westen in de buurt van Oudeschoot en naar 

het oosten ter hoogte van Nieuwehorne/Oudehorne. Het woord ‘middel-
ste dam’ kan heel goed daarmee te maken hebben. 
 

Naamgeving 

Maar er is meer. Op een kaart van het gebied van ‘Mildam’ uit 1523 
wordt de buurtschap aangegeven met de naam ‘Meyledam’. De y wordt 

in het middeleeuws Nederlands gebruikt om de voorgaande klinker te 

verlengen. Meyledam zal dus uitgesproken zijn als Me(e)ledam: dam 
van Mele, een Friese mannennaam die nog steeds bestaat, evenals 

Meile, Maile, Melis, Melle en Mile. 
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Op de kaart van 

Jacob van Deventer 

(1545) is Meyle ver-
vangen door Mile. En 

op de Pauwenkaart 
van een aantal jaren 

later staat de buurt-

schap nog steeds 
aangegeven als Mile-

dam. 
Het zou dus kunnen 

dat er een door-
waadbare plaats is 

geweest in de buurt 

van de woning van 
een zekere Meyle (of 

iemand met een van 
de andere genoemde 

Friese namen). 
 

Kaart Jacob van Deventer 
 

Behalve de betekenis van doorwaadbare plaats had het woord dam, 
zoals al geschreven, in de middeleeuwen ook de betekenis van ver-

hoogde kade, dijk en erve of grondgebied. De naam ‘Mile’ zou hiermee 
verband kunnen houden: het erve van Mile, waarover je moest gaan om 

de Tjonger over te kunnen steken. Jammer genoeg is er geen beschrij-

ving gevonden die meer duidelijkheid biedt. 
 

Mildam maakte in de middeleeuwen dus deel uit van het kerkdorp 
Brongerga. Er stond een kerk, er was een pastoor en op de plek van het 

huidige Pauwenburg stond het rechthuis. Een groot dorp voor die tijd, 
hoewel het in 1315 niet als zodanig wordt genoemd. 

De naam Miledam zou een link kunnen hebben met Brongerga. De af-

stand van ‘ene mile’ (een mijl) tussen beide dorpen. Alleen was een mijl 
in het spraakgebruik van de middeleeuwers iets anders dan de huidige 

mijl. Een betere 'vertaling' van mile zou zijn: ‘een uur gaans’. De afstand 
zou dan zo’n vijf km moeten zijn en dat klopt aardig. Maar of die ‘mile’ 

in de naam Miledam hiervoor is bedoeld, betwijfel ik. 
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Voorlopig houd ik het erop dat de naam van ons dorp te maken heeft 

met een doorwaadbare plaats in de Tjonger op het grondgebied van 

een zekere Mele, Meile, Melis, Mile of Melle. Misschien komen we er nog 
eens meer van te weten.  
 

Gebruikte literatuur:  
Tusken wâld en wetter (schetsen uit de historie van Mildam en Brongerga) 
Friese plaatsnamen (uitg. Friese Pers Boekerij) 
Bosatlas van Fryslân (uitg. Noordhoff) 
Met dank aan Henk Hidding en Bauke Visser voor hun aan- en opmerkingen. 

 

GEBOREN EN GETOGEN IN MILDAM 

 

Berend Krekt 
“Ja wis, ik bin hjir berne, lyk as ús 
heit. Dy hiene in buorkerij, wêr’t 
no it Boekehaagje is. Fansels krije 
jo wat mei fan it ferline, ach, doe 
gie de tiid noch net sa hurd. Der 
wiene wat winkels, wyt ik wol, en 
in timmerbedriuw en soks. Dat is 
no allegearre fuort. Ús bern bin’ 
hjir opgroeit mei pake en beppe, 
dat jo hoeve net doelbewust de 
skiednis fan Mildaam útein te set-
ten. Wy wolle net meer ferhuus-

jen, teminsten as we der net útset wurde, haha. De Brêge wurd stadi-
choan in echte doarpskrant. Hâld it mar ticht by de grûn, net te sweve-
rich wurde.” 

 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

Sinds juli wonen Franco van Stuijvenberg en Maaike Kijk in de 

Vegte met hun zoon Dexter op de Molenlaan 30. Het gezin woonde 
eerst in Oudehaske. 

En op 7 oktober 2017 zijn hun zoons Flynn en Axel geboren! 
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GESCHIEDENIS 

 

Straatnamen Mildam 
 

Van oude kaarten valt af te leiden dat sommige van onze straatnamen 
al heel lang bestaan. Vooral op doorgaande wegen liggen heel wat 
voetstappen van onze voorouders. Ooit gebruikten we een logische 
naam voor onze straten. Elders in onze gemeente ligt bijvoorbeeld de 
‘Oude Groningerweg’, want die volgend kwam je in Groningen. In ons 
dorp dankt de Molenlaan zijn naam aan een molen. 
 

Schoterlandseweg 
In 1930 werd deze weg 

voorzien van een asfalt-

betondek. De weg is zeer 
oud en komt al voor op 

de kaart van 1718 van 
Schotanus/Halma.  

De weg loopt door een 

groot gedeelte van de 
voormalige gemeente 

Schoterland. 
 

Besluit naamgeving van 17 maart 1949. 
 

IJntzelaan 

 

Oorspronkelijk had 

de gehele weg van 
de Schoterlandse-

weg tot de Wevers-
buurt deze naam. 

Het zuidoostelijke 
gedeelte is bij be-

sluit van 1963 om-

gedoopt tot Van 
Aylvalaan.
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Vervolgens werd bij het besluit van 1970 de Van Aylvalaan verlengd ten 

koste van de IJntzelaan. Genoemd naar IJntze van der Honing, geboren 

te Nieuwehorne op 14 mei 1876, die lange tijd aan de westkant van de 
laan heeft gewoond. Hij woonde later in Oranjewoud, Brongerga, waar 

hij het kerkhof verzorgde. Op de kaart van Eekhof van 1848 komt de 
laan nog niet voor. 

Besluit naamgeving van 21 december 1959, 23 december 1963 en 
19 oktober 1970. 
 

Molenlaan 
 

 
 

De laan ligt deels in Mildam en deels in Oranjewoud en is zeer oud. 

Vóór 1700 stond hier de Mildamster rogmolen; op de kaart van Scho-

tanus van 1718 komt de molen voor, maar stellig was hij van veel oude-
re datum. Het is niet bekend wanneer de molen is afgebroken. In 1795 

wordt hij nog vermeld in sommige stukken, maar op de kaart van Eek-
hof van 1848 wordt hij niet meer aangegeven. Op deze kaart wordt de 

laan echter wel ‘Molenlaan’ genoemd. In het belastingkohier van 1799 
komt de molen niet meer voor. Vermoedelijk is hij dus afgebroken, al-

thans buiten dienst gesteld, tussen 1795 en 1799. 

Besluit naamgeving van 21 december 1959. 
Fotograaf: Sietse van Dijk 
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CARTOON 

 

 

GESCHIEDENIS 

 

Het enige oorspronkelijke huis aan de IJntzelaan 
 

door Evelien Koopman 
 

Aan de IJntzelaan 5 staat nog een leuk authentiek 19e eeuws boerde-
rijtje, een echte blikvanger, tegenover de Ecokathedraal. Het is het 
enige huis aan de IJntzelaan dat niet tegen de vlakte is gegaan voor 
nieuwbouw.  
 

Sinds 1982 woont Frédérique van der Palm hier met veel plezier. Zij 
kocht het huis indertijd – om er met haar gezin te gaan wonen – van 

leraar-dichter David Hartzema. 
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De heer Hartzema kocht het huis in 

1962 van Wiebe Hoekstra, toen het 

nog een in oude staat verkerend 
boerderijtje was en aan een zand-

weggetje lag. 
De heer Hartzema had het boerderij-

tje al verbouwd tot een wat moder-

ner woonhuis, qua ontwerp hierbij 
geholpen door Louis le Roy. Frédéri-

que heeft het naar haar hand gezet 
toen ze het huis betrok. Het authen-

tieke voorhuisje heeft ze gelaten 
zoals het was, donker en knus, het 

achterhuis, waar voorheen de deel 

was gesitueerd, is nu een ruime 
lichte huiskamer. 
 

 

Mevrouw Hartzema en mevrouw Hoekstra bij het huis - nog in oude staat 
 

Tegenover het huis was er een prachtig uitzicht over de weilanden, nu 

is daar niets meer van over… Maar wie heeft er nou een Ecokathedraal 
voor zijn huis! Achter het huis is wel een schitterend uitzicht over het 

weiland met de oude boomwallen. Boer Hoekstra bezat dit weiland 

vroeger nog niet, alleen het erf om het huis was zijn land. 
 

Nu lopen de paarden van Tiede Jacobi in het weiland zodat er altijd wat 

te zien is. 
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GESCHIEDENIS 

 

Kerken in Mildam 
door Ab Slager 

 

Jazeker, alle inwoners van Mildam weten waar ’It Alde Tsjerkje’ staat. 
Dit oude kerkje doet geen dienst meer als kerk, het is een galerie ge-
worden voor/van diverse kunstenaars. Ook kent iedereen hier de 
vroegere Gereformeerde Kerk (nu PKN-kerk) aan de Schoterlandse-
weg. De oudere autochtone inwoners zullen misschien nog weten dat 
er een ‘Vermaning’ heeft gestaan aan de Molenlaan en een aantal 
mensen zal zich herinneren dat er schuin tegenover garage Mevius 
een Christelijk Gereformeerde Kerk art. 31 is geweest.  
Vier kerken in een dorp met ruim 700 inwoners, waarvan alleen de 
PKN-kerk haar functie als bedehuis heeft behouden. Hoe hebben de 
andere drie het eraf gebracht? 
 

Voor het begin van het kerkelijk leven moeten we een eind terug in de 

geschiedenis. Mildam was in het begin een buurtschap van het kerkdorp 
Brongerga. Daar stond de kerk (op de plek waar nu de begraafplaats is) 

en daar droeg de pastoor de mis op. Vanuit ons dorp zal het ongeveer 
een uur lopen zijn geweest naar het moederdorp.  

Maar de reformatie en de daarop volgende 80-jarige oorlog tussen de 
Nederlanden en Spanje veranderden de zaak. Waarschijnlijk is door de 

strijd tussen 1580 en 1594 de kerk zwaar beschadigd en was er geen 

geld voor restauratie. Uiteindelijk werd de kerk afgebroken, de stenen 
van de kerk werden volgens overlevering gebruikt voor de restauratie 

van een kapel in Mildam. Een ander deel van de stenen werd verkocht 
en met de opbrengst werd in Brongerga een klokkenstoel gebouwd. 
 

It Alde Tsjerkje 

De gerestaureerde kapel in ons dorp heeft het ruim anderhalve eeuw 

uitgehouden. In 1726 werd het huidige kerkje gebouwd dat nog steeds, 
weliswaar dankzij een aantal reparaties en restauraties, bestaat en als 

een van de twee monumenten van ons dorp mag worden beschouwd 
(het andere monument is het Saksische boerderijtje). 
 

It Alde Tsjerkje is tot 1965 gebruikt als Nederlands Hervormd bedehuis. 
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Het NH-kerkje in Mil-

dam heeft geen toren, 

wellicht door gebrek 
aan geld? Het heeft 

wel een klokkenstoel, 
al sinds 1614 (dus bij 

de al genoemde ka-

pel).  
In de stoel hing de 

kleinste klok, uit de 
toren van Brongerga.  

 
De voorganger van It Alde Tsjerkje 
Tekening Jacob Stellingwerf 1721 
 

Deze klok is later twee maal vervangen: de eerste keer in 1643 en 
daarna in 1917 door een klok die gegoten werd van de oude klok, die 

kapot was. In 1943 is deze klok door de Duitsers geconfisqueerd voor 

oorlogsdoeleinden. Mildam zat na de oorlog dus zonder klok. 
In 1839 werd er een nieuwe klokkenstoel gebouwd, in 1938 is er weer 

gebouwd/vernieuwd. Tenslotte kreeg Mildam in 1979 een nieuwe klok-
kenstoel met daarin een klok uit Hoornsterzwaag. Deze ging in 2008 

terug naar zijn oorspronkelijke plaats en Mildam kreeg een klok van 

Nieuweschoot dat haar eigen gerepareerde klok terugkreeg.  
De klok wordt bij speciale gelegenheden geluid: bij de herdenking van 

de bevrijding van Mildam, tussen kerstmis en nieuwjaar (St. Thomaslui-
den) en onlangs toen een gestorvene naar haar laatste rustplaats werd 

gebracht. 
 

PKN-gemeente 

In 1857 kreeg Mildam een eigen kerkgebouw voor de Christelijk Gere-
formeerde Gemeente, die zich in 1834 had afgescheiden van de Neder-

lands Hervormde Kerk; dankzij de nieuwe kerk konden zowel Mildam als 
de omliggende kerkelijke gemeenten op zondagochtend en -middag hier 

terecht. In 1892 fuseerde de Christelijk Gereformeerde Kerk met de in 
1886 ontstane Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Abraham Kuyper. 

Men koos voor de naam Gereformeerde Kerken. Mildam sloot zich hier-

bij aan en heette vanaf toen Gereformeerd in plaats van Christelijk Ge-
reformeerd. 
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Bij het kerkgebouw aan 

de Schoterlandseweg 

was in 1853 een pasto-
rie gebouwd die in 1924 

werd vervangen door 
een nieuwe. In 1977 

kwam achter de kerk 

een nieuw gebouw te 
staan: Het Trefpunt. Dit 

was de vervanger voor 
de oude consistorie. 

 
Gereformeerde kerk uit 1853, consistorie uit 1919 
en de vernieuwde pastorie uit 1924 
 

Sinds 1991 is de Gereformeerde Kerk een PKN-kerk geworden en is de 

naam veranderd in Tsjongertsjerke.  
 

Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk, art. 31 

Op 11 april 1946 scheidde een twintigtal belijdende leden met hun kin-

deren zich af van de Gereformeerde Kerk in Mildam en vormden de 
latere Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk, bekend onder de naam 

Art. 31-kerk. In het begin kwamen de leden bijeen in de woning van de 
weduwe Akke Jongsma-van der Tuin. Maar in 1956 werden de woning 

en werkplaats van timmerbedrijf Jongsma aangekocht, verbouwd en 

uitgebreid tot kerkgebouw en vergaderruimte. De gelovigen hebben hier 
zo'n 44 jaar, t/m zondag 9 juli 2000 gekerkt. 
 

Vermaning 

En dan de vierde 
kerk in Mildam, de 

al genoemde ‘Ver-

maning’.  
Deze Doopsgezin-

de kerk, een zgn. 
huiskerk, heeft tot 

1959 aan de Mo-

lenlaan gestaan. 



 
Mildamster Brêge 
 

26 

Sinds 1806 was het al geen kerk meer. Het gebouw leek in het geheel 

niet op een kerk. Het interieur schijnt heel eenvoudig te zijn geweest: 

geen preekstoel en eenvoudige houten banken. In ons dorp behoorde 
deze kerk tot de gemeente van Oude Vlamingen, een groep gelovigen 

die zeer streng in de leer was, enigszins te vergelijken met de Amish in 
Amerika. Ze droegen streng omschreven kleding en trouwen deed je 

binnen je geloofsgemeenschap. 
 

Een kapel en vier kerken binnen en tijdsspanne van – laten we 

zeggen – vijfhonderd jaar en dat op een bevolking van toen 
minder dan 600 zielen. Toch wel iets om even bij stil te staan... 
 

Gebruikte literatuur:  
Tusken wâld en wetter (schetsen uit de historie van Mildam en Brongerga) 

 

 
 

LIEFDE 

 

Anna nog niet getraceerd 
 

door drs. J.A. van Tast en S.H. Olms (P.I.)  
 

In de vorige Brêge werd in de rubriek ‘Bomen met een verhaal’ uitge-
breid stilgestaan bij een (vermoedelijk voormalige) hangplek van de 
Mildamse jeugd. Gezocht werd Anna. 
 

Anna manifesteert zich 

op één van de stammen 
van een meerstammige 

hulst (Ilex) die te vinden is 
op de volgende coördina-

ten: 52.9441 (breedte-
graad) en 6.0013 (lengte-

graad). Deze locatie is 

prima te bereiken vanaf de 
IJntzelaan of de Aaltjelaan. 

 

De zoektocht naar Anna heeft helaas nog geen resultaat opgeleverd. 



 
 Mildamster Brêge 

 
27 

De desbetreffende boom biedt gelukkig meer bruikbare informatie om 

de speurtocht naar Anna voort te zetten: bijv. drie onder elkaar 

aangebrachte letters:  

 
 

FH 
 

 

SH 
 

 
RH 

 

 
 

 
 

 
Wie waren FH, SH en RH (familie?) en kunnen zij informatie geven 

over deze hangplek en Anna? Een eerste onderzoek van de inscrip-

ties is uitgevoerd: gezien de diepte ervan en de grootte van de boom 

moeten we aannemen dat de inscripties dateren uit de periode 1960-
1980! Een analyse van veel voorkomende namen in Mildam en Katlijk 

brengt ons bij de achternamen Heida, Hoekstra, Haanstra, 
Hooisma of H….XYZ.  
 

Wie weet hoe het zit?? Wordt vervolgd. 
 

(I.v.m. privacy kan ook anoniem worden getipt op 06-224 72 812, bij voorkeur 
na 20.30 uur.) 

 
 

NIEUWE INWONERS MILDAM 

 

Michelle Frylinks en Ard Wijnberg met Sam (6 jaar) zijn de nieuwe 

bewoners van de Schoterlandseweg 39; ze zijn druk aan het ver-
bouwen. Ze komen uit Oudeschoot en Skoatterwald. 

Sam zit op school in Oudeschoot en voetbalt sinds kort bij VV Mildam. 
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GEBOREN EN GETOGEN IN MILDAM 

 

Jan Jongsma 
“Vanaf mijn geboorte in 1933 heb ik hier met 
plezier gewoond en dat hopen we tot ons 
einde te kunnen. Tot 1945 was het een rustig 
klein dorp, daarna veranderden landbouw en 
veeteelt, raakten mensen hun werk kwijt en 
trokken jongeren weg. Ik heb in het PB-
bestuur gezeten, maar tot 1962 werden we 
niet gehoord in de gemeente. Pas daarna 
kregen we iets gedaan dankzij een nieuwe 
burgemeester en een wethouder: nieuwe 
school, sportvelden, tennis- en ijsbaan. Bij de 
gemeente Weststellingwerf hebben we plan-
nen kunnen tegenhouden voor een sloopau-

to-opslag en vakantiebungalows langs de Tjonger. We hebben onze 
3 kinderen het boek van Mildam gegeven en praten Fries met hen, maar 
hun aanhang is niet-Fries.”  

 
 

GESCHIEDENIS 

 

Gesneuveld in Mildam? 
door Henk Hidding 

 

In het geschiedenisboek van Mildam, Tusken wâld en wetter (2009) 1) 
is uitvoerig aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. 
Bauke Visser, een van de samenstellers, wijst ons ter aanvulling op 
verhalen op de website van Ter Idzard (2013) en in de Steenwijker 
Courant (april 2017) over de bevrijding.  
 

Drie slachtoffers? 

Volgens een overtuigend verhaal van Wessel Vochteloo en Henk Middel-
raad van maart 2013 op de site van Ter Idzard zijn er op 12 april 1945 

drie Canadese bevrijders om het leven gekomen. 2) 
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Het verhaal van Wessel Vochteloo (10 jaar oud in 1945) en Henk en 

Kees Middelraad (toen 14 en 17 jaar) is prachtig om te lezen. Het be-

schrijft de herinneringen van jongens in oorlogstijd en hun onderzoe-
kingen veel later, om te begrijpen wat er in 1945 eigenlijk gebeurd was. 

De familie Vochteloo woonde indertijd aan de Otterweg; Henk en Kees 
Middelraad waren jongens (evacués) uit Den Haag die in de Hongerwin-

ter in Friesland werden opgevangen. 

Hun naspeuringen worden echter deels betwijfeld. Op een site van RTV-
Drenthe: ‘Drenthe in de oorlog’ 3) wordt ook een deel van de bevrijding 

van Friesland behandeld. Interessant om te lezen, ook vanwege de 
beschrijving van de moord op een tiental landverraders, door de Cana-

dezen overgedragen aan de Binnenlandse Strijdkrachten, op 13 april 
1945 even buiten Oldeberkoop.  
 

Gesneuveld 

Zeker is dat Wilfred Berry in de middag van 12 april om het leven kwam 

in Oldeholtpade, toen zijn voertuig werd getroffen door Duits vuur. La-
ter die dag, in het begin van de avond, werd in Mildam een voertuig 

getroffen door een Panzerfaust, die door een groep geïnfiltreerde Duitse 
soldaten werd afgeschoten. Bij die aanval vielen vier gewonden. 

Volgens de naspeuringen van Henk Middelraad werden in Mildam Jack 
Hollingshead van het regiment Stormont, Dundas and Glengarry High-

landers en Edward Atkins van het regiment Highland Light Infantry of 

Canada, zwaargewond; zij zouden later op de avond van de 12e april in 
de boerderij Otterweg nr. 9. zijn overleden. 
 

De brug 

Volgens de Drentse 
site ”zijn de Canade-

zen via Ter Idzard 

met relatief licht 
materieel (de één 

heeft het over din-
go’s, de ander over 

staghounds) naar 
Mildam getrokken 

naar de nog hele 

brug over de Tjon-
ger.” 
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“Berry rijdt alleen per ongeluk richting Wolvega en sneuvelt bij Olde-

holtpade. De Tjongerbrug bij Mildam wordt dankzij het verzet niet op-

geblazen. Ze hebben de ontsteker van de explosieven verwijderd en 
houden de brug in handen. Die avond wordt bij Mildam door een groep 

Duitsers een voertuig opgeblazen met een Panzerfaust. In de war diary 
van 12 april 1945 over de gebeurtenis in Mildam staat inderdaad dat er 

vier gewonden zijn en dat er verder een voertuig en een stuk geschut 

(75 mm) verloren gaan.” 
 

“In de boerderij van Vochteloo aan de Otterweg in Oldeholtwolde heb-

ben de Canadezen een medische hulppost ingericht. Alle gewonden 

worden daar heen gebracht. De daar verblijvende evacué Henk Middel-
raad zegt dat er vrijdagmorgen vroeg, 13 april 1945, op een jeep één of 

twee lichamen vanuit de boerderij zijn afgevoerd. Maar de veronderstel-
ling dat die twee dood waren wordt met geen andere feiten onder-

bouwd en de namen die uit zijn onderzoek naar voren komen zijn vol-

gens de Canadese begraafplaats in Holten niet aan die plek te koppe-
len.” 
 

De kelder in – en er weer uit 

Wachtmeester Paulus de Haan uit Heerenveen, lid van het verzet, is op 
de avond van de 12e april in Mildam aanwezig en schrijft later: “De offi-
cieren en ook wij sprongen op en spoedig wisten wij wat er was ge-
beurd, want er werden twee gewonde Canadezen binnengebracht die 
vertelden dat de moffen met een pantservuist hadden geschoten. Ze 
waren dus wel erg dicht genaderd en het was niet buiten gevaar. Er is 
toen een tijdlang flink geschoten. Wij gingen toen met de officieren in 
de kelder (café v.d. Spoel) 4) en toen ging het eventjes heel druk met 
het seinen. Na enige ogenblikken werd er een Canadees binnen ge-
bracht die door dat schot van die pantservuist zwaar in zijn buik ge-
wond was. Wij burgers moesten toen uit de kelder en de gewonde er-
in.” 
 

De Steenwijker Courant van 21 april 2017 is vrij kort over het gebeuren 

(weergave van Bauke Visser). Dit blad meldt dat er drie staghounds 
over de Otterweg naar Mildam kwamen, dat één ervan door middel van 

een Panzerfaust wordt opgeblazen en dat hierdoor twee mensen zijn 
gesneuveld. Behalve die van Wilfred Berry vermeldt de krant geen na-

men.  
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De Canadese begraafplaats in Holten 

De mensen van de Drentse site hebben kennelijk navraag gedaan bij de 

Canadese begraafplaats in Holten. Hun informatie lijkt daardoor be-
trouwbaar. De tekst op de Drentse site is overigens ook niet overal juist. 

Henk Middelraad en Wessel Vochteloo hebben hun bevindingen per 
brief naar de Canadese begraafplaats in Holten gestuurd. De inhoud van 

hun brief is weergegeven; een antwoord uit Holten is niet vermeld 

(2013). 
 

Recenter onderzoek van Henk Vincent van de Canadese begraafplaats 
in Holten wijst uit dat Edward Robert Atkins met zijn regiment op 12 en 

13 april nog in West-Overijssel was. Zijn eerste graf was nabij Deventer. 
 

Alle drie, Berry, Atkins en Hol-
lingshead liggen begraven op de 

Canadese erebegraafplaats in 
Holten. 

Volgens de gegevens van ‘Holten’ 

zijn rond Oldeholtwolde/  Mildam 
op 12/13 april geen Canadezen 

gesneuveld, met uitzondering van 
Wilfred Berry. 
 

 
Oorlogsgraf Edward Atkins 
 

In ‘Tusken wâld en wetter’ is beschreven hoe Mildam de bevrijding 

heeft beleefd. Bij het samenstellen van het boek was er geen duidelijk-
heid over het lot van de bemanning van het Canadese pantservoertuig. 
 

Beide sites en het boek zijn het lezen waard. Sommige details 

zijn strijdig. Oorlog is chaos, waarneming en herinnering zijn 
onbetrouwbaar, de gesneuvelden keerden niet terug en men 

weet niet meer hoe het precies is geweest.  
 
1) blz. 110 t/m 122 
2) www.ter-idzard.nl/website/userfiles/file/Dorpsarchief%20Idzawolde/  
   Bevrijding1945.pdf 
3) www.drentheindeoorlog.nl/?aid=323 
4) nu Hof van Schoterland 

http://www.ter-idzard.nl/website/userfiles/file/Dorpsarchief%20Idzawolde/%20%20%20%20Bevrijding1945.pdf
http://www.ter-idzard.nl/website/userfiles/file/Dorpsarchief%20Idzawolde/%20%20%20%20Bevrijding1945.pdf
http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=323
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GESCHIEDENIS 

 

Straatnamen Mildam vervolg 
 

Bruggelaantje 

De brug over de 
Tjonger is in 1886 

bij de kanalisatie 

van de Tjonger 
gemaakt. Voordien 

zal er vermoedelijk 
een wad of door-

waadbare plaats 
zijn geweest. 

De bevrijding van 

de gemeente van 
de Duitse bezetters 

nam op deze brug een aanvang. Op 12 april 1945 namen de Canadezen 
haar in bezit en trokken daarna via de brug de gemeente binnen. Hierbij 

zijn twee Canadezen gesneuveld. 

Besluitnaamgeving van 21 december 1959. 
 

Verzetslaan 
Aangelegd in 1970. 

In april 1945, ten 
tijde van de bevrij-

ding van de ge-
meente door de 

Canadezen, zijn de 

verzetsstrijders in 
dit terrein, waar zij 

mangaten hadden 
gegraven, actief 

geweest. 
 

Fotograaf:  
Sietse van Dijk 

Besluit tot naamgeving van 19 oktober 1970.  
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WETENSWAARDIGHEDEN 

 

Wist u dat: 
 

- inscripties in bomen nog steeds herinneren aan de Tweede We-

reldoorlog en niet alleen in gebieden waar hard gevochten is - zoals 
bij de slag om Arnhem, operatie Market Garden. 

In de bossen van Gelderland staan nog tientallen bomen waarin ge-

allieerden hun naam en geboortedatum kerfden. Die groene monu-
menten uit de Tweede Wereldoorlog dreigen in de kachel te verdwij-

nen. Geen museum wil ze hebben. De memorabele bomen, bewerkt 
door vooral Canadese en Amerikaanse soldaten in gevechtspauzes, 

zijn inmiddels 100 tot 150 jaar oud. 
Maar ook dichterbij, in Oranjewoud is het een en ander te vin-

den: ‘pauzerende’ Duitse militairen lieten ‘Sieg Heil’ na in een beuk 

op het landgoed Oranjehoeve… 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- de ONMKB in 2018 al 50 jaar bestaat en dit wil vieren!  

In het gebied van Oudehorne, Nieuwehorne, Mildam, Katlijk en 
Bontebok is de ondernemingsvereniging ONMKB actief. Men wil dit 

jubileum vieren met o.a. een financiële bijdrage aan de dorpskranten 
van de genoemde dorpen. Dank! Over de invulling wordt nog nage-

dacht… 
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- er een workshop van Stichting Tijd (in Mildam bekend van de 

Ecokathedraal) werd gehouden door architect Rob Hendriks met stu-

denten van ArtEZ, de Zwolse Hogeschool voor de Kunsten (op 31 ok-
tober 2017). 

Daarbij werden de mogelijkheden gepresenteerd om het atelier van 
Le Roy in de Ecokathedraal zodanig te verbouwen dat het op een 

hedendaagse manier gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld als ont-

vangstruimte of voor ‘artist in residence’, etc. 
De workshop leverde een aantal ideeën op die verder zullen worden 

uitgewerkt… 
 

 

ONDERWIJS 

 

Tjongerschool Mildam 
 
 

 
 

Op de Tjongerschool zijn de afgelopen weken weer volop activiteiten 
geweest. De Kinderboekenweek in oktober bijvoorbeeld, met als 

thema ‘Gruwelijk eng!’ Onze school heeft er ‘Gruwelijk Eng(els)!’ van 

gemaakt; de leerlingen kunnen nu gebruik maken van zo’n 160 Engels-
talige prenten- en leesboeken. 

Begin november deed de Tjongerschool mee aan het Nationaal 
Schoolontbijt. In elke klas waren de tafels gedekt met gezonde ont-

bijtspullen. 

En op 13 november hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 ge-
schaatst in Thialf om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor water-

projecten in Ethiopië. De leerlingen hebben sponsoren gezocht die voor 
ieder rondje een zelf te bepalen bedrag betaalden. 
 

Op donderdag 21 december a.s. organiseert de school een 

kerstmarkt (17.00-19.00 uur) 
 

Naast de website www.tjongerschool.nl heeft onze school 
een Facebookpagina met nieuwtjes en handige informatie. 

https://www.artez.nl/
http://www.tjongerschool.nl/
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SINTERKLAAS 

 

Sinterklaas op bezoek bij de Tjongerschool 
 

Iedereen is blij dat Sinterklaas op zaterdag 18 november weer vas-

te voet aan wal heeft gezet. Na een moeizame tocht is de stoomboot 

veilig aangemeerd in Dokkum. 
 

Nu Sint weer in het land is, brengt hij vele 

scholen een bezoekje. 

In zijn agenda staat dat hij maandagmorgen 

4 december de Tjongerschool bezoekt. 
 

Alle leerkrachten en kinderen verwelkomen 

Sint en zijn pieten om 8.45 uur op het school-

plein. 
 

 

Iedereen die het leuk vindt om Sint hier te ontmoeten is 

welkom. 
 

Voor alle wachtende ouders, pakes en beppes en 

andere belangstellenden staat vanaf half 9 koffie 

klaar. 
 

Wanneer Sint arriveert, krijgen de peuters in school de gelegenheid 

om Sint een handje te geven. 

Hierna brengt hij een bezoek aan de groepen 1, 2, 3 en 4. 
 

Tot ziens op maandag 4 december!  

Team Tjongerschool 
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Minke Soeting 
 

Schoterlandseweg 21, 8454 KA Mildam 
 

Info via 06-305 66 447 of minkerosier@hotmail.com 
 

 
 

GESCHIEDENIS 

 

Mildam in de 19e eeuw 
het huiswerk van meester Koksma 

door Henk Hidding en Alie Rusch 
 

In 1857 vroeg het Friesch Genootschap aan schoolmeesters in heel 
Friesland om hun standplaats te beschrijven. Meester Fedde Frankes 
Koksma, die sinds 1846 aan de enige school voor Brongerga, Mildam 
en Katlijk stond, leverde de gevraagde gegevens in 7 handgeschreven 
pagina’s. Nijskjirrich, want hoe lagen deze dorpen – met name Mildam 
– er anderhalve eeuw geleden bij?  
 

Koksma had als schoolmeester al in Slijkenburg gestaan toen hij in 1846 

naar Mildam kwam. Mildam was toen meer een buurtje met burger-
woningen, terwijl Katlijk en Brongerga vooral boerderijen telden. Koks-

ma was gevraagd in te gaan op de voorkomende grondsoorten en het 

grondgebruik, de bebouwing, aantallen inwoners, hun beroep en de 
lokale historie. En, pikant: of er beroemdheden waren en jaarmarkten 

werden gehouden. 

mailto:minkerosier@hotmail.com
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De meester bleek gecharmeerd: De toestand dezer 3 dorpen is in de 
laatste 10 jaren bijzonder in fraaiheid toegenomen, daar er alleen te 
Mildam een twaalftal oude huizen door geheel nieuwe zijn vervangen en 
vele andere aanmerkelijk zijn verbeterd. Wat deze verbeteringen precies 

inhielden is niet vermeld. Katlijk is dan uitgebreid met een tiental arbei-
derswoninkjes en een fraaie boerderij. 
 

Over de spade des werkmans en de dorsvloer 

De bodem is volgens Koksma overal vrijwel gelijk, waarbij Mildam me-

rendeels uit hoge zandgrond bestaat, geschikter tot bouwland dan tot 
weide. Goed gemest levert hij eene goede vrucht. Bijna alle bouwakkers 
en weidkampen zijn met kreupelhout omplant tot bescherming der 
vruchten en tot meerdere winstgeving. En overal waren hakhoutbosjes, 

die elke 10 jaar werden gekapt. 

Koksma heeft zich ook verdiept in de bodem. De bovenste voet van de 
bodem, de teelaarde, is geschikt voor bouw- en grasland, daaronder 
vindt men schierzand, waarbij men veel zorg heeft deze laatste (het 
schierzand) niet met de teelaarde te vermengen. Daaronder zit gewoon-
lijk op ongelijke diepte een laag hoog rood zand (fels genaamd) zó hard 
dat het meermaals de spade des werkmans doet breken. Dieper gegra-
ven vindt men het leem, waarvan de landman zijne deel of dorschvloer 
maakt. Wat dieper in de aarde alhier verborgen is, is nog onbekend, 
doch onlangs bij ene putgraving te Brongerga vondt men aarde als van 
vergane mos- of heideplanten, een bewijs dat de aarde eens een ge-
weldige omkeering heeft ondergaan. 
 

Werk, armoede en schoolverzuim 

In 1857 telde Mildam 10 boerderijen, gemengd bedrijf met wei- en ak-

kerland, elk met 7 tot 20 koeien. Hooi moest men elders ‘zoeken te 
verkrijgen’. Wat nering betreft huisden in de 47 burgerwoningen 2 tim-

merbazen, 2 winkeliers, 1 bakker en 1 visser en daarnaast waren er 
2 smederijen en een wagenmaker. Er was nauwelijks armoede: Doordat 
er in de dorpen ene ruime gelegenheid is om voor zich zelven het nood-
zakelijkste te verbouwen bestaat er alzoo in het algemeen weinig ar-
moede, zoodat het getal der bedeelden zeer gering is. Door de vele 
bezigheden op het veld is het schoolgaan zeer ongeregeld, zodat des 
zomers 40 tot 60 de school bezoeken tegen des winters een groot 100-
tal.  
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Over kerken, klokken en klepels 

Tegen zo’n 780 inwoners nu, woonden er in Mildam toen 286 mensen 

(610 in de 3 dorpen samen) die uiteenlopend kerkten: er waren 5 ka-
tholieken, 18 doopsgezinden, 199 gereformeerden en 64 afgescheide-

nen. Waar de schoolmeester zichzelf toe rekende is onduidelijk, temeer 
daar hij met de kerkgeschiedenis minder grondig te werk ging. Zo zou 

de gereformeerde kerk (het oude kerkje met klokkenstoel) volgens hem 

waarschijnlijk zijn gesticht in 1726.  
In 1721 was er echter al een kerkje in Mildam, getuige de Amsterdamse 

tekenaar Jacob Stellingwerf en ook op oudere kaarten (Schotanus, 
1664) zijn al kerkjes weergegeven in Mildam en Brongerga.  
 

De klok is van voor en na Koksma’s tijd. Gegoten in 1643 (Koksma ver-

meldt dat op de rand van de klok MDXXXXiii, dus 1543, zou hebben 

gestaan – hij heeft het waarschijnlijk fout overgenomen) en in 1917 
‘vergoten’ en vervangen door een nieuwe, die in de laatste oorlog in 

opdracht van de Duitsers is afgevoerd. In 1979 kreeg Mildam een klok 
uit Hoornsterzwaag, die in 2008 weer terugging, waarna het een uit 

1986 stammend exemplaar van Nieuweschoot kreeg, dat het oude 
exemplaar (gerestaureerd) terugkreeg. 
 

 
 

Het keurige handschrift van meester Koksma 
 

Naast het oude kerkje werd in Mildam in 1857 eene nieuwe kerk ge-
sticht voor de afgescheidenen, welke echter weinig bezocht wordt. Het 
uitmuntende schoolgebouw met de woning te Mildam is gesticht in 1834 
en bevat voor 108 kinderen ruime plaats en laat van binnen, wat de 
meubelen betreft, niets te wenschen over. 
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Wegens kromheid niet bruikbaar 

Over handel en nijverheid is niet veel te melden. De handel bestaat uit 

koeien, paarden, schapen, varkens, rogge, haver, boekweit, boter en 
verder wat landbouw en nijverheid voortbrengen. Jaarlijks op den laat-
sten Dingsdag in April wordt te Mildam een beestenmarkt gehouden 
waarop van 200 tot 400 koeijen komen benevens vele schapen en var-
kens. Voor het transport bestaat er slechts één middel en dat is per as 

(of te voet). Twee wegen doorsnijden geheel Mildam, Katlijk en Bron-
gerga en maakt den vervoer gemakkelijk westwaarts naar Oudeschoot 
en Heerenveen en oostwaarts naar Nieuwe- en Oudehorne en Oldeber-
koop. De rivier De Tjonger, dat tot Mildam zeer goed bevaarbaar konde 
zijn, is wegens ondiepte en kromheid bijna niet bruikbaar.  
De Tjonger werd in 1886 gekanaliseerd, maar dat was ruim na Koks-

ma’s verslag. Vanaf toen ging het transport – onder meer ten behoeve 

van de beestenmarkt – ook via skûtsjes! 
 

En beroemdheden? Geboren of woonachtig waren die er – tot 
1857 – niet in Mildam. En nu? 
 

Voor de complete tekst, kijk op: 
http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=15&menu=1&zveld=Mildam,%20Katlijk,
%20Brongerga 

 
 

http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=15&menu=1&zveld=Mildam,%20Katlijk,%20Brongerga
http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=15&menu=1&zveld=Mildam,%20Katlijk,%20Brongerga
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GROEN 

 

Collectieve zonnepanelen voor Mildam? 
 

In de vorige Brêge stond hierover al iets. Waar gaat Mildam deze zon-
nepanelen plaatsen? Gewoon op de grond lijkt het meest eenvoudig. 
Je hoeft het dak niet op en je kunt schapen het gras kort laten hou-
den.  
 

Nadelen zijn er ook. De opgewekte stroom moet het openbare net in en 
daarvoor moet netbeheerder Liander een aansluiting maken. Dat kan 

behoorlijk duur worden. Bovendien moet het weiland waar de panelen 
worden opgesteld met hekken en sloten worden afgeschermd tegen 

ongewenst bezoek. 

Mensen die er verstand van hebben, denken dat je dan minstens 2000 
panelen moet plaatsen om uit de kosten te komen. U kunt wel nagaan 

dat zoveel panelen in een weiland invloed hebben op de manier waarop 
mensen het landschap ervaren. Bestuurders zijn zich daarvan bewust; 

de gemeente Heerenveen heeft dan ook regels opgesteld waaraan een 

zonneweide in het buitengebied zou moeten voldoen. 
Zonnepanelen plaatsen op een bestaand bedrijfsgebouw in Mildam (of 

Katlijk) lijkt nog het meest haalbaar. 
 

Wat hebben wij als dorpsgemeenschap nodig om dit plan te realiseren? 
1) Een geschikt dak waar bv. 200 panelen op passen. 

2) Belangstelling van particulieren, bij voorkeur uit Mildam of Katlijk, 
om geld in dit project te steken. 

3) Toekenning van SDE-subsidie door het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat. Het eerstvolgende moment dat deze subsidie 
kan worden aangevraagd, is maart 2018. 

 

U begrijpt wel dat aan de eerste twee voorwaarden moet worden vol-

daan voordat de subsidie voor collectieve zonnepanelen voor Mildam 
kan worden aangevraagd. Is meedoen iets voor u? Aanmelden als 

belangstellende kan vrijblijvend. 
U slaat dan twee vliegen in één klap. U doet iets goeds voor het milieu 

en u krijgt ook nog een beetje rente over uw spaargeld. 
 

Sietse van Dijk (sietsevandijk@gmail.com), lid van ‘Groener Mildam’ 

mailto:sietsevandijk@gmail.com
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KUNST IN MILDAM 

 

Decemberexpositie Galerie Mildam  
 

Van 2 t/m 17 december a.s. exposeert Betsy Wierda uit Heerenveen 
met een aantal schilderijen uit haar collectie ‘Kunst door Kijken’ in 
Galerie Mildam. De inspiratiebron voor deze schilderijen is de stijl van 
Tamara de Lempicka, een Poolse art deco-schilderes, geboren in 1898. 
 

Betsy Wierda schildert op doek vanwege de structuur van het linnen en 
het geeft haar een creatieve inspiratie! De materialen die ze gebruikt 

zijn olieverf en acrylverf, de kleuren voornamelijk aardetinten. Een aan-
tal bijzondere werken is in zwart en wit gemaakt. 

Mystieke gezichten zijn in veel van haar werken te vinden. Sinds haar 

jonge jaren schildert ze al in verschillende stijlen. Ze begint te schil-
deren als ze iets ziet wat haar op dat moment raakt of boeit. Ze laat 

graag haar creativiteit de vrije loop tijdens het schilderen. 
 

Tijdens het open huis van 2 december zijn de leden van het Kunst 
Kollektief voltallig aanwezig om uitleg te geven over hun werk. Ook 

Betsy Wierda is er dan om over haar werk te vertellen.  

De tijdelijke expositie van schilderijen/collages van Sylvie Boersma 
(Leeuwarden) is nog t/m 17 december te zien. 
 

Het trio Tjerk Busstra (piano), Marcel van Bergen (gitaar) en Hilma 

Smits (zang) zorgt deze middag voor de muzikale noot. 
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TONEEL 

 

Tonielferiening ‘De Twa Doarpen’ 
 

De tonielferiening is dwaande mei de tariedings foar wer in nij sei-
zoen. Nei it lêzen fan ferskate boekjes is besletten it stik ‘DE GRUTTE 
FERSIERDER’ te spyljen. 
 

It is in klucht yn fjouwer bedriuwen. In klucht seit dat der wer omraak 

lake wurde kin en dat is us doel fansels.  
Wer giet it oer? It spylet him ôf op in kantoor. Der sil in feestje fiert 

wurde, mar net eltsenien fielt der safolle foar. Der ha je dan de heer 

Brons die fertochte wurd fan oantaasting en dan nei in feestje? It liket 
der net op. Mar tinkt eltsenien der sa wol oer? Der binne ek minsken die 

dat wol spannend fine… en hat hy it dien? 
In spul fol mei intriges en in ûnferwachte útkomst. 
 

Wy ha in nije spylster: Roelie Keulen en der binne wy bliid mei. 

De regie is krekt as ferliene jier yn hannen fan Harm Veenema. 
 

De repetysjes begjinne yn desimber en wy sille yn maart spylje. De 
datums wurde noch bekend makke. Hald de Brêge yn de gaten foar 

mear nijs. 
 

Ut namme fan spylers en bestjoer 

De Twa Doarpen 
Ketlik/Mildam 
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GEBOREN EN GETOGEN IN MILDAM 

 

Lian Nijenhuis 
“Ik ben in Nieuwehorne geboren maar voel 
me Mildamse. Ik woon er sinds mijn 7e en 
kom steeds terug - na uitstapjes tijdens 
mijn studie naar Frankrijk, Leeuwarden, 
Groningen en Heerenveen. Mijn ouders 
hebben de geschiedenis van Mildam voor 
zover mogelijk aan mij doorgegeven en ik 
zal die zeker t.z.t. weer aan mijn kinderen 
doorgeven. Ik ben Nederlands- en Friestalig 
opgevoed en vind het leuk als mijn kin-
deren Fries kunnen spreken of in ieder 
geval kunnen verstaan. Ik hoop dat ik ook 
op hogere leeftijd hier blijf wonen, maar 
mijn kinderen zijn vrij om te gaan wonen waar ze willen.” 
 

 
 

 
 

 

 
 

Nieuwe leden nieuwe leden nieuwe leden 
 

Wij zoeken jou! 
Ben jij muzikant en vind je spelen in een brassband net zo leuk als 
wij? Dan zoeken we jou. Brassband Advendo uit Oudeschoot is 
namelijk op zoek naar nieuwe leden. We zoeken spelers of bas (es 
én bes bas), 2e en 3e cornet en 2e bariton. 
 

Dinsdagavond is de vaste repetitieavond (19.45-22.00 uur), in 
een bijzaal van de Sionskerk, Marktweg 55, Oudeschoot.  
Info:  www.brassbandadvendo.nl 
Mail: info@brassbandadvendo.nl 
 

Om ons eens te beluisteren, nodigen we je uit voor ons sfeervol 
Adventsconcert op 17 december a.s. om 16.00 uur in Oude-
schoot. Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang. 
 
 
 
 
 

http://www.brassbandadvendo.nl/
mailto:info@brassbandadvendo.nl
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SPORT 

 

Keatsferiening ‘Heaks & Krekt’ 
 

De Keatsferiening Ketlik en Mildaam bestaat nog maar een paar jaar. 
In 2012 kwam Bennie de Boer in Katlijk wonen en vatte al snel het 
plan op om hier een kaatsvereniging op te richten. 2013 werd een 
‘proefjaar’; daaruit bleek dat er voldoende draagvlak en animo was en 
in februari 2014 werd Keatsferiening ‘Heaks & Krekt’ opgericht. 
Een naam, bedacht doordat Harm Wierda steeds zei: “It fjild moat wol 
heaks lizze, Bennie”, waarop die antwoordde: “Jawis, it moat heaks en 
krekt leint wurde!” 
 

Kransen fan de muorre 
Volgens oude Friese traditie mogen aan het einde van het seizoen de 

behaalde kransen weer van de muur worden gehaald. We kijken terug 

op een prachtig kaatsseizoen 2017, waarbij KF Heaks & Krekt vele 
prijzen heeft behaald. Veel van onze kaatsers hebben behoorlijk wat 

progressie hebben gemaakt en mooier nog: de spelvreugde straalt er 
steeds meer af. 
 

Een paar hoogtepunten van het afgelopen seizoen: 
 

- De befaamde Tjongerpartij in Jubbega. Zowel de heren senioren 

(24 juni) als de jeugd (25 juni) hadden succes!  
- Zondag 2 juli werd onze tweede ledenpartij verkaatst met mooie 

BBQ-pakketten als prijzen. De kransen werden uitgereikt aan Vince 
en Femke, de tweede prijs was voor Luca en Gryt en de derde prijs 

voor Arie en Dorien. 

- Op 10 juli organiseerde KF Heaks & Krekt de zogenaamde Wylde 
Walde-partij voor jeugd en dames. Opnieuw succes voor onze kaats-

vereniging; Luca won een krans en Sikke Soeting de tweede prijs. 
- In augustus heeft onze vereniging voor maar liefst 16 studenten uit 

Enschede een clinic gegeven. Deze zeer geslaagde kaatsclinic vond 
plaats op het idyllische sportveldje van Katlijk.  

 

Op zondag 24 september hebben we het competitiekaatsen op het veld 

afgesloten. Maar het kaatsbloed kruipt waar het niet gaan kan, want 

eind november gaan we weer de zaal in! Zie ook www.heaksenkrekt.nl. 

http://www.heaksenkrekt.nl/

