
Van Akkerwoudsterbroek, Broek onder Akkerwoude  en Broeksterwoude. 

Dagelijks reden vele duizenden auto’s langs Broeksterwâld, maar door de 

aanleg van de Centrale As is het inmiddels een stuk rustiger geworden op de 

Haadwei.  Prognoses  gingen uit van een reductie tot wel 6000 eenheden.  Het 

is weer  “noflik” wonen op De Broek, en met een licht stijgende economie lijken 

de vooruitzichten weer wat beter. Op dit moment is dat ook duidelijk 

waarneembaar in de huizenverkoop in het dorp.  Gelukkig maar, want verdere 

krimp zou gevolgen hebben voor de middenstand en het rijke verenigingsleven.  

Maar hoe de toekomst ook zal worden, het is niet te vergelijken met de 

omstandigheden in de 19e eeuw en begin 20e eeuw.  In vele publicaties worden 

de erbarmelijke omstandigheden beschreven met betrekking tot 

woonomstandigheden, scholing, hygiëne en arbeidsomstandigheden. Het  

geeft een beeld van armoe, grote gezinnen, spitketen en analfabetisme.  Dit 

staat allemaal in schril contrast met de hedendaagse situatie. Het dorp heeft 

nog steeds een eigen school, een gloednieuw dorpshuis,  een speeltuin,  een 

kaatsveld en twee kerken.  Aan de westzijde van het dorp is in de jaren 90 van 

de vorige eeuw een nieuwe wijk verrezen met ruim 30 woningen, en 

binnenkort wordt ook fase 2 van dit nieuwbouwplan bebouwd. 

Maar hoe anders was het voorheen. Pas  in 1967 werd Broeksterwâld een 

zelfstandig dorp, daarvoor behoorde het gebied toe aan buurdorp 

Akkerwoude, waardoor het heel lang de naam had van Broek onder 

Akkerwoude.  Een klein gedeelte viel destijds onder Rinsumageast, en aan de 

oostzijde nog een gedeelte wat toebehoorde aan Dantumawoude. Maar de 

geschiedenis gaat natuurlijk veel verder terug, want aan de westzijde vinden 

we de huidige Schwarzenbergloane,  voorheen de Westerloane of Westersingel 

geheten.  Deze oude naam vinden we vandaag de dag weer terug in de 

nieuwbouwwijk.  Deze Schwarzenbergloane is  een deel van het pad die de 

kloosterlingen in de middeleeuwen gebruikten om vanuit het nabij gelegen 

klooster Klaarkamp  de Schierstins in Feanwâlden te bereiken.  Van die periode 

is eigenlijk niks terug te vinden. Het is dan een woest en ruig veengebied, met 

veel water, bossen en moerasgebieden. De enige link die er nog zou kunnen 

zijn met bewoning in de 17e eeuw is het feit dat een gebied ten noordoosten 

van Broeksterwâld het “Labadister Bosk” wordt genoemd. Mogelijk is dit een 

verwijzing naar de Labadisten die globaal tussen 1675 en 1725 op Walta State 



in Wieuwerd woonden. Deze sekte zou mogelijk ooit in de woeste gebieden 

van het huidige dorp om aanhangers hebben gezocht.  Bewijzen zijn er nooit 

van gevonden, dus het blijft gissen.  De geschiedenis van Broeksterwâld wordt 

pas in de 19e eeuw wat duidelijker.  In die tijd is armoe troef, en zijn er maar 

amper stenen huizen te vinden. De erbarmelijke omstandigheden worden 

meermaals genoemd in rechtbankverslagen en krantenartikeltjes.  Zo ook in 

een artikel van 13-01-1852  waarin men pogingen onderneemt om een school 

op te richten in het dorp. 

 

De voormalige openbare school “op de Skoallehoeke”:  het kruispunt van de 

huidige Meester Woudstrastrjitte en de Kavelwei. 



School op den Broek.                   13-01-1852. 

De leden van het Departement Dantumadeel der Maatschappij: tot nut van ’t 

algemeen, bekend geworden met den verwaarloosden en diep gezonken 

toestand van zoo vele kinderen, wat onderwijs en zedelijkheid betreft, op den 

Broek, onder het dorp Akkerwoude gelegen, besloten, door het beproeven van 

het oprigten eener school te dier plaatse, in eene daar te lang bestaan 

hebbende  behoefte te voorzien. Zij bragten, schoon slechts weinig leden 

tellende, eene som bijeen van circa f 250,00 en trachten alverder, zoowel bij de 

Autoriteiten des Lands en het Hoofdbestuur onzer Maatschappij, als bij hare 

verschillende Afdeelingen en bij Particulieren, door het verkrijgen van meerdere 

bijdragen in hun oogmerk te slagen. Dit gelukte, door de medewerking van 

sommige Afdeelingen en eenige  Particulieren, in zoo verre, dat zij tot dat doel 

reeds eene som van ruim f 1300 verkregen, die het uitzigt op de vervulling van 

hunne verwachting zeer verhelderden. Zij hebben echter gemeend, nog andere 

middelen te mogen beproeven, en zich daarom gewend tot den Heer Arns.  de 

Jong,  Leeraar bij de Doopsgezinden  te Dantumawoude, met verzoek een 

Bundeltje Gedichten in het licht te willen geven, waarvan de opbrengst moet 

worden bestemd zijn tot vermeerdering dier reeds ontvangen gelden. 

Gemeende Leeraar heeft zich hieraan niet willen onttrekken, en het is dien ten 

gevolge, dat eene lijst tot inteekening op dit Bundeltje, voor de inteekenaren á 

een gulden, hetwelk de volgende Dichtstukken zal bevatten:  I  Uitboeseming.  II 

De kennis van God. III  De Toekomst. IV Onze Vader. V Sterven in de Lente. VI De 

Lente van 1850.  VII Hymne van den dag.  VIII Hymne van den nacht. IX Avond-

hymne.  X  Hymne van Jezus lijden.  XI  In het huis mijne Vaders zijn vele 

woningen. XII Uw harte worde niet ontroerd, en waarvan de druk en  uitgaven, 

blijkens advertentie, is opgedragen aan den Boekhandelaar G.T.N. Suringar, te 

Leeuwarden, aan onze weldadige landgenoten, wordt aangeboden.  Hartelijk 

wenscht het Departement, dat deze pogingen, eene vrucht der liefde, bival 

mogen vinden bij allen, die belang stellen, in het lot dier kinderen en gaarne 

willen medewerken, om door verstandelijk en godsdienstig onderwijs, armoede 

en bederf te weren, en hiertoe,  bij eenige vergoeding, op deze wijze mede te 

werken. Landgenoten! Opent dan uwe harten voor een gewenscht en heilig 

doel. Breng een klein offer op het altaar der liefde! Anders verlorene en 

ongelukkige kinderen zullen u daarvoor eenmaal danken. 



 

 

 

De school is er gekomen en heeft dienst gedaan tot  1958,  omdat er in dat jaar 

een nieuwe o.l.s werd geopend ( nu dorpshuis De Pipegael). Deze school werd  

in 1968 gesloten vanwege het samengaan van de openbare scholen. Op dat 

moment waren er nog slechts 16 leerlingen. Overigens werd op 1 Mei 1899 ook 

de eerst Chr. lagere school geopend op het dorp met 80 leerlingen. In 1905  

was dit aantal al opgelopen tot 229.  Ook werd in 1875   een naai en brei school 

opgericht. 

Ouderen onder de lezers zullen zich vast de moord op twee jonge meisjes in 

Damwoude in 1972  nog wel herinneren. Recenter waren in 1997 de perikelen 

rond het Horrorpension in Anjum waar twee lijken werden gevonden. En 

natuurlijk weet vrijwel iedereen nog wel de moord op Marianne Vaatstra in 

1999.  Maar uit krantenartikeltjes blijkt dat er  aan het einde van de 19e eeuw 

ook al moordpartijen voorkwamen. En wie nu denkt dat de moord op een 

aantal baby’s  zoals in Nijbeets alleen in onze tijd voorkomt, kan nog wel eens 

schrikken.  Want  in een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar,  komen we in de 

kranten een paar maal een bericht tegen van een babymoord op De Broek. Het 

eerste geval betreft een ongehuwde vrouw die haar pasgeboren zoontje 

ombrengt in 1887. 

 



 

En het volgende voorval vindt plaats op 20 juli 1897. In dit geval is het wel 

bijzonder dat het lijkje bij een mesthoop werd verborgen. 

Aan het einde van de 19e eeuw waren er meerdere voorvallen die destijds de 

krant haalden, zo was in 1882 ineens Dhr Jansma verdwenen. Jansma was het 

hoofd van de Openbare Lagere School op de Broek, en werd enkele dagen na 

zijn verdwijning levenloos teruggevonden door een jager in de rietvelden 

boven Murmerwoude.  Deze verdwijning zou bijna een perfecte moord zijn 

geweest, als niet de dader zich na 40 meldt op het Gemeentehuis! 

 



 

Maar ook de moord op de 22 jarige Sybren Sietses Ros werd breeduit in de 

kranten opgenomen. De vechtpartij vond plaats op de Breedte in De Valom, en 

het lijk van Ros werd pas de volgende ochtend gevonden. Zijn tegenstander 

Rienk W. de Jong werd gewond aangetroffen op bed. De Jong werd later 

vrijgesproken van rechtsvervolging vanwege gebrek aan bewijs, en omdat het 

zelfverdediging  zou zijn geweest. Ros woonde destijds aan de Pieter 



Durksstraat 10, oud huisnummer F374.   Van deze moord werd later een lied 

gemaakt. Dat was in die tijd niet ongebruikelijk, en deze liederen werden vaak 

door arbeiders gezongen als ze bezig waren op het land. Veelal was dit een 

zogenaamde “boom”:  een ploeg werkers onder leiding van een baas die voor 

een bepaalde tijd of klus werden aangenomen. Het zingen van liederen gaf 

vaak het tempo aan, en zorgde voor wat afwisseling tijdens het zware en 

eentonige werk. 

 

 

Er zullen nog wel meer gevallen geweest zijn, maar het is soms moeilijk om uit 

te vinden hoe het geregistreerd is, omdat feiten vaak werden ondergebracht 

onder Akkerwoude of Murmerwoude en zelfs De Valom. Het is ook niet de 

bedoeling om dat hier allemaal uit de doeken te doen. 

 



 



 



 

 

 


