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GEBROEDERS DAMHUIS, 
DE LAATSTE KLUIZENAARS VAN STEGGERDA 

 
In mijn in juni 2012 verschenen boek: “Steggerda, Et peadtien weromme” 
besteed ik ondermeer aandacht aan de gebroeders Damhuis, vanuit de 
vijftiger jaren in brede kring bekend als de laatste kluizenaars van Steggerda. 
Hierop reageerde ondermeer Henk Dijkstra (1943) uit Stiens. Dijkstra bleek 
een stamboom van de familie te bezitten. Zelf is hij een afstammeling van 
Paulus Damhuis. Deze Paulus, de overgrootvader van Henk, is een broer van 
de gebroeders Damhuis uit Steggerda. Daarnaast kwam uit onderzoek 
aanvullende informatie beschikbaar, waardoor in dit artikel een beter beeld 
van deze bijzondere en markante dorpsfiguren kan worden geschetst. 
 
Uit de stamboom blijkt dat tot de eerste generatie in Steggerda woonach-
tige Damhuizen mag worden gerekend: David Johannes ten Damhuijs, 
geb. in 1728 in Lattrop (Twente) 1). Hij trok naar Friesland op zoek naar 
werk, werd er boerenarbeider en trouwde in 1755 met Grietjes Peters uit 
Steggerda-Overburen. Zijn broer Aelbert Hendrick Damhuis vestigde zich 
in Steenwijkerwold. Beiden zorgden voor de nodige nazaten in de regio. 
David Damhuis, geb. 13-1-1797, overl. 2-10-1868 in Steggerda, was een 
nazaat van David Johannes. Hij trouwde op 31-7-1823 in de gemeente 
Hemelumer Oldeferd met Idske Paulus Kesseler. Zij was op 7-9-1796 in 
Dronrijp geboren en overleden op 28-4-1861 in Steggerda. Zij kregen elf 
kinderen: acht jongens en drie meisjes. 
Hun jongste zoon was Johannes Davids Damhuis, geb. 13-12-1840 in 
Steggerda, overl. 3-12-1905 in Steggerda. Op 4-10-1861 trouwde hij in 
Steggerda met Catharina Jans Schreur, geb. 22-12-1835 in Steenwijker-
wold, overl. 3-10-1906 in Steggerda. Dit gezin woonde op Steggerda-
Overburen en telde dertien kinderen, onder wie: Henricus (Hendrik) 
Damhuis (1866-1954), Nicolaas (Klaas) Damhuis (1871-1958), Albertus 
(Bertus) Damhuis (1879-1956), Petrus (Pe) Damhuis (1873-1953). 
Er woonde destijds nog een Damhuis in Steggerda, te weten Petrus 
(Pieter), geb. 15-6-1862 te Steggerda. Hij was een zoon van Hendrik 
Davids Damhuis (een broer van David Hendrik), geb. 14-3-1826 in 
Oudega, arbeider, en Alberta Maria Kleinsmit, geb. 29-12-1830 in Steen-
wijkerwold. Pieter is dus een neef van de vier broers. Ook hij komt in dit 
artikel aan de orde. 
De broers zijn afkomstig uit een groot katholiek gezin. Volgens de burger-
lijke stand was vader aanvankelijk arbeider van beroep; enige jaren later 
staat hij als landbouwer aangeduid. 
De oudste van de broers: Hendrik Damhuis, geb. 25-7-1866 in Steggerda, 
is de bekendste van het stel. 
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Kaartje uit de Grote Historische Atlas (1926-1934) van het buitengebied te Steggerda. 
Toenmalige bewoners: nr. 2. Hendrik Damhuis, nr. 4. Klaas en Bertus Damhuis, nr. 8 Pe 
Damhuis. De stippellijn vanaf de NH-Kerk nr. 1 naar De Hoeve, is het vroegere voetpad 
ofwel het “kerkpad” dat destijds dwars door de landerijen liep (bewerking: Jelle Roorda). 
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Over hem is in 1952 een krantenartikel in de Stellingwerf verschenen, 
waarin hij -op dat moment 86 jaar oud- samen met de interviewer terug-
blikte op zijn leven. 
Hendrik gaf aan eerst de protestantse school te hebben bezocht en 
daarna de r.k. lagere school in Steggerda-Overburen. Toen hij 12 jaar 
was, werd hem -naar eigen zeggen- de avonturendrang te groot. Hij wilde 
kolonist worden en samen met zijn broer pikte hij een revolver uit een 
wapenwinkel te Wolvega. Het gevolg was dat hij voor 2½ jaar naar ver-
beteringsgesticht “De Kruisberg” te Doetinchem verhuisde. Hier leerde hij 
werken op het land en koeien melken, vaardigheden die hem -terug in 
Steggerda- goed van pas kwamen, zo liet hij weten. Toen de broers 
Damhuis nog jongemannen waren en thuis woonden, werkten ze zomers 
als seizoenarbeiders. Ze trokken dan door het land als “hannekemaaiers” 
oftewel (hand-)maaiers met de zeis om de kost te verdienen. Hierbij 
werkten ze ook wel in Duitsland, voornamelijk vlak over de grens bij Ol-
denzaal, mede omdat er familie in Gronau (D) en Losser woonde. De 
broers namen als maaiploeg het werk ter plaatse van de boeren aan. Ze 
zouden erg bedreven in het handmaaien zijn geweest. Ook werkten ze in 
hun jonge jaren enige tijd in een textielfabriek te Hengelo. Verder werkten 
ze als veenarbeiders achter Steenwijkerwold en in de Westhoek van 
Weststellingwerf. Rond de eeuwwisseling (1900) heeft de familie Damhuis 
voor f 1.000 plm. 5 ha “woeste gronden/heideveld” in de Lendevallei (ter 
hoogte van buurtschap Zeven-
roeden richting De Lende) te Steg-
gerda-Oosteinde gekocht. Ze heb-
ben dit land destijds zelf (hand-
matig) ontgonnen. In 1905 en 1906 
zijn hun ouders overleden, terwijl 
hun oudere zussen: Idske en Jo-
hanna en vier broers: Johannes, 
David, Paulus en Cornelis, het ou-
derlijk huis in de jaren 1892-1900 
na een huwelijk al hadden verlaten. 
De drie andere kinderen zijn jong 
overleden. 
De broers Hendrik, Klaas, Bertus 
en Pe hadden begin vorige eeuw 
de middelbare leeftijd al bereikt, 
maar waren alle vier nog vrijgezel. 
 
Hendrik Damhuis op oudere leeftijd  
op de Steggerdaweg. 
(foto: Henk Dijkstra, Stiens) 
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In 1917 hebben zij op het zelf ontgonnen land twee boerderijtjes 
gebouwd. Een ieder had ongeveer 2½ ha land in gebruik, destijds vol-
doende om er als “keuterboertje” (klein boertje) eenvoudig van te kunnen 
leven. Hendrik woonde alleen in het ene boerderijtje en zijn broers Klaas 
en Bertus betrokken samen het andere, terwijl Pe een woning huurde 
(Steggerdaweg, nr. 91). Nadat hun ouders waren overleden en naarmate 
de jaren verstreken, trokken de vier vrijgezelle gebroeders zich steeds 
meer terug om uiteindelijk een kluizenaarsbestaan te gaan leiden. 
Overigens onderhielden de broers onderling, evenals met hun directe 
familie en neef, wel enig contact. In het veld te Steggerda-Oosteinde 
bestond destijds een voetpad, het oude kerkpad genaamd. Dit pad 
vormde een verbinding tussen de NH-kerk van Steggerda dwars over de 
bouwakkers/weilanden en via de heidevelden langs “de Dekens” naar “De 
Spanjer” in De Hoeve. Het liep vlakbij de woningen van de gebroeders 
Damhuis langs 2). 
 
Henricus (Hendrik) Damhuis (1866-1954) 
In de jaren vijftig woonde zo’n 500 meter vanaf de Steggerdaweg ter 
hoogte van Zeven Roeden in een klein boerderijtje verdwaald midden in 
het veld: Hendrik, oftewel “Hendrik baard” genoemd. Dit op het adres 
Steggerdaweg, nr. 55 3). Om er te komen moest je het zandpad tussen 
Remmelt ten Berge en Anne Kielstra volgen. Na ongeveer 200 m liep je 
eerst langs de boerderij van Jannes en Sietske van der Horst. Het pad 
liep richting De Lende. 
In de winter was het moeilijk begaanbaar, allemaal blubber. Hendrik was 
een wat zonderlinge alleenstaande man, die daar onder primitieve om-
standigheden leefde. 
Hij kon niet lezen en schrijven. Hij was een opmerkelijke verschijning, lang 
grijs-wit haar tot op de schouders, een baard en blootsvoets in de klom-
pen. Hij droeg een soort broek en kiel, die gemaakt waren van jute meel-
zakken. 
Hij wist zich vele jaren vrij goed te redden. Hij hield enkele koeien en 
bracht dagelijks de melk (in een melkbus) met de kruiwagen naar de fa-
briek in de dorpskom op ruim 3 km afstand. Hij wachtte daar net zolang, 
totdat hij het melkgeld meekreeg. Hij wilde de melk niet meegeven met de 
melkrijder, want die vertrouwde hij niet. Op de terugweg naar huis haalde 
hij bij bakker Frits van Veen meestal een roggebrood. 
Hendrik stelde weinig eisen aan zichzelf en zijn leefomgeving en leefde 
zeer teruggetrokken. In zijn woonvertrek hield hij tevens een koppeltje 
kippen als huisdieren. Onder het raam in het voorhuis hing een ganzen-
roer, waarmee op ganzen en eenden werd gejaagd. Het in 1917 ge-
bouwde boerderijtje verkeerde inmiddels in bouwvallige staat, maar aan 
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opknappen deed hij niet. Het kleine voorhuis (3.83 x 4.30 m) was destijds 
van steen opgetrokken en had een pannendak. Van de schuur was alleen 
de fundering van steen, de muren bestonden uit geteerde houten planken 
en het dak was gedekt met riet. De bewaard gebleven bouwtekening staat 
op naam van Anne Hoefman uit Steggerda. Op sommige plaatsen aan de 
binnenzijde van de schuur had Hendrik ter bescherming tegen de kou en 
wind bossen riet bevestigd. Huisraad stond er niet in, alleen enkele lege 
klossen waar prikkeldraad op had gezeten, die als stoelen dienden. Wel 
bezat hij een klein potkacheltje. De vloer lag bedekt met oude kranten en 
allerlei rommel. Hij sliep op een brits onder een koedek. Een bekende 
uitspraak die aan hem wordt toegeschreven is: “Alles is meugelik bij God, 
behalve om naekte meensken in de broeksbuse te pissen” 4). 
Hendrik was al plm. 90 jaar oud toen hij op een gegeven moment ziek 
werd. Hij wilde geen dokter op bezoek en niet naar het ziekenhuis, maar 
uiteindelijk hebben zijn broers dit toch maar geregeld. Zo kwam het dat hij 
in januari 1954 in het ziekenhuis te Sneek werd opgenomen. Het overle-
veringsverhaal wil, dat hij zich 30 jaar niet had gewassen en dat de non-
netjes van het Sint Antoniusziekenhuis hem toen te grondig zouden heb-
ben gereinigd, omdat hij zo verschrikkelijk stonk. Dit had als nadeel dat 
ook zijn weerstand tegen bacteriën danig afnam. Van ouderdom en mede 
hierdoor is hij vervolgens al na enkele dagen overleden, op 31-1-1954 te 
Sneek. Op het voor hem door pastoor Bernard Lowes van de r.k. parochie 
Steggerda geschreven bidprentje staat ondermeer: “Een man is van ons 
heengegaan waarvan de herinnering nog lang zal voortleven in de volks-

mond. Voortgekomen uit 
een arm, groot gezin, 
leerde hij van jongs af in 
noeste arbeid en uiterste 
soberheid door het leven 
gaan, welke gewoonte hij 
tot het einde toe behou-
den heeft. Vol liefde voor 
de natuur, waarmede hij 
als ’t ware vergroeide, 
steeds meer vereenza-
mend als ’n kluizenaar”. 
 
Hendrik Damhuis met z'n 
kruiwagen bij de zuivelfabriek. 
Hij heeft zojuist zijn melkbus 
afgeleverd.  
(foto: 
Dorpsarchief Steggerda i.o.)
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Nicolaas (Klaas) Damhuis (1871-1958) en Albertus (Bertus) Damhuis 
(1879-1956) 
 

Vooraanzicht van de boerderij "woonhuis met schuur" van de gebroeders Damhuis 
te Steggerda, door Anne Hoefman uit Steggerda in 1917 getekend. 

(illustratie: archief gemeente Weststellingwerf) 
 

Klaas, geb. 5-1-1871, en Bertus, geb. 11-4-1879, beide in Steggerda, 
woonden verder de Lendevallei in, meer dan 1½ km vanaf de Steggerda-
weg. Zij stonden bekend als de gebroeders Damhuis. Hun kleine boerde-
rijtje: Steggerda, nr. 53, stond aan de westzijde van het perceel dat de 
familie Roorda de “foarstevinne” noemde, de overgang tussen de hogere 
zand/leemgronden en het veen- en moerasgebied nabij De Lende (Thans 
te vinden ten noorden van de huidige Buitenweg). Hier hield het zandpad 
op. Hun onderkomen bestond eveneens uit een stenen voorhuis met een 
houten, rietgedekte schuur. Hoewel eenvoudig, ouderwets en bijna 
zonder huisraad maakte het huis een nettere indruk dan bij hun broer 
Hendrik. Ze hadden geen elektriciteitsaansluiting, alleen petroleumlam-
pen. Klaas Damhuis zag je niet veel. Hij was meer de huisman van de 
twee broers. Bertus was de buitenman. Hij verzorgde het vee (een paar 
koeien en wat klein vee) en werkte op het land. Hiermee konden zij zich 
wel redden. Midden jaren vijftig hielden zij zelf geen koeien meer. Bertus 
kwam zomers af en toe melk bij mijn vader Bouwe Roorda (buurman 
oostzijde, nr. 75) ophalen. Daardoor herinner ik me nog wat voor persoon 
hij was. Hij zei niet veel, was vriendelijk, maar vooral zijn wat zonderlinge 
en sobere verschijning maakte veel indruk op mij als kind. Hij droeg een 
oude boerenkiel, die flink rafelde en in weken niet leek te zijn gewassen. 
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Begin 60-er jaren was het stook-
hok nog het enige wat herinnerde 
aan de plaats waar eens het boer-
derijtje van Bertus en Klaas Dam-
huis stond. Op de foto doen Henk 
Westerhof, Ruurd Ponne (op het 
dak), Jan R. Mulder en Sipke 
Lantinga (beneden) zich te goed 
aan de rijpe druiven. 
(foto: Geert Lantinga, Wolvega). 
 
Vanaf dat moment begreep 
ik waarom de Damhuizen in 
het dorp “raere kostgan-
gers” werden genoemd. Bij 
een zware onweersbui gin-
gen we soms naar de 
broers toe om in hun schuur 
te schuilen. Je moest er 
rustig naartoe lopen, want 
ze hadden twee grote hon-
den, Deense doggen, die 

fel konden reageren. De beide mannen leefden grotendeels van wat de 
natuur hen bood. Ze hielden bijen, hadden een grote moestuin, stroopten 
af toe wat wild, visten met fuiken op witvis in de petgaten van de Brou-
wers- en de Roordapolder. Bertus stond bekend als een zeer goede 
visser. Incidenteel kwamen ze wel eens onder de mensen. Ze deden 
boodschappen in het dorp en gingen naar de katholieke kerk. Op een 
gegeven moment werd Bertus ziekelijk. Dit was reden dat de broers hun 
stulpje en het bijbehorende grasland in 1955 aan Remmelt ten Berge, 
(buurman westzijde, nr. 51) verkochten. Bertus en Klaas Damhuis lieten 
datzelfde jaar een nieuwe burgerwoning aan de Pepergaweg 56 (vlakbij 
de r.k. kerk) door timmerbedrijf P. en J. ten Berge bouwen. De bouwver-
gunning voor deze burgerwoning is op 24 maart 1955 door de gemeente 
Weststellingwerf afgegeven. Hieruit blijkt dat de bouwkosten op f 9.721 
waren begroot, namelijk f 13.700, minus een premie van f 3.979 van het 
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Helaas hebben de 
gebroeders niet lang van hun nieuwe woning kunnen genieten. Eerst 
overleed Bertus, op 8-7-1956. Klaas overleed enkele jaren later, namelijk 
op 6-6-1958. Henk Dijkstra kwam er als kind (plm. 10 jaar) af en toe wel 
met zijn vader op bezoek en wist zich nog te herinneren dat hij een kopje 
opgewarmde geitenmelk met suiker kreeg, waar de haren van de geit in 
dreven. Hij durfde de melk niet te laten staan, maar de afschuwelijke 
smaak staat hem nog altijd bij! De broers hadden elkaar als erfgenaam 
benoemd. 
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Na het overlijden van Klaas ging het grootste deel van hun vermogen 
naar de r.k. parochie van Steggerda. De vele neven en nichten kregen 
ieder f 600 op één na, die had ooit dit bedrag van hun geleend en niet 
terugbetaald, vandaar. 
In de jaren zestig zijn zowel het boerderijtje van Hendrik als dat van Ber-
tus en Klaas afgebroken. Het houten achterhuis/de schuur van Bertus en 
Klaas was al in elkaar gezakt en grotendeels verdwenen. De stenen 
stookhut van het stulpje stond er nog. Er groeide een druivenstruik tegen-
aan tot ver het dak op. Verder was het perceel te herkennen aan enkele 
fruitbomen, onder meer, “wichters” en “notarisappels”, die er nog stonden 
en waarvan wij als jongens in de nazomer dikwijls hebben gesnoept. 
 
Petrus (Pe) Damhuis (1873-1953) 
De vierde broer Pe(trus), geb. 3-7-1873 in Steggerda woonde eveneens 
in het veld, maar dan zo’n 500 meter verder naar het oosten toe, schuin 
achter boerderij de “Saks” van de familie Homma (nr. 87), in een kleine 
arbeiderswoning (Steggerdaweg, nr. 91). Hij had als bijnaam: “Pe alleen” 
oftewel “rode Pe”. Hij was los werkman, maaier en geitenbokkenhouder 
van beroep. Daarnaast hield hij vee: geiten, kippen en konijnen. Pe was 
eveneens vrijgezel, maar er woonde toen hij al op leeftijd was een aantal 
jaren een jongere, Duits sprekende vrouw als huishoudster bij hem in. Hij 
zou deze vrouw tijdens zijn werk als maaier in Duitsland hebben leren 
kennen, waarna hij haar vervolgens mee naar Steggerda zou hebben 
genomen. Ook zij leefden erg teruggetrokken, hadden daardoor weinig 
contact met anderen en bemoeiden zich niet met het dorpsleven. Na een 
flink aantal jaren achter de Steggerdaweg in het veld woonachtig te zijn 
geweest, vestigden zij zich op het “Koninkrijck”5), Zuiderweg 183, sinds 
1951, Bovenweg 60. Dit arbeidershuisje stond eveneens nogal afgelegen 
en was bereikbaar vanaf de Turfhoekweg, als je zo’n 300 meter de 
Bovenweg (zandpad) naar het oosten volgde. Hier had hij ondermeer een 
kippenhouderij. Hij liet in 1949 een houten kippenhok (5 x 8 m) gedekt 
met golfplaten door Fa. Gebr. Ten Berge uit Steggerda voor f 1.200 bou-
wen, zo blijkt uit de bewaard gebleven bouwvergunning. Hier konden zo’n 
vijftig (leg-)kippen in worden gehouden. Destijds was de opbrengst van 
100 kippen gelijk aan 1 koe. Hier is Pe tot zijn overlijden, op 28-2-1953, 
woonachtig geweest. De beide huisjes, zowel in het veld achter de Steg-
gerdaweg als aan de Bovenweg, zijn later in het kader van de sanering 
binnen de ruilverkaveling Linde-Zuid afgebroken. 
 
Petrus (Pieter) Damhuis (1862- plm.1953/1957) 
Petrus (Pieter) Damhuis, geb. 15-6-1862 in Steggerda, woonde destijds 
op het Schokkersveen, adres Ericaweg 6 (toen nog een zandpad).6) Hij 
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had als bijnaam: “Pieter alleen”. Hij was eveneens vrijgezel. Zijn zeer 
eenvoudige kleine stulpje waar hij al vanaf 1925 woonde, was grotendeels 
van hout opgetrokken. Er zaten enkele tweedehands toegangsdeuren en 
kozijnen in, die afkomstig waren van een afgebroken NS-gebouwtje te 
Willemsoord waar ze voor de entree tot de toiletten hadden gediend. De 
oude bordjes met de aanduiding “mannen” en “vrouwen” had hij erop la-
ten zitten. Wel had Pieter de “v” weggekrast, vermoedelijk uit balorigheid, 
zodat er “rouwen” stond. Pieter had er een houtkachel in staan, waarvan 
de pijp door een gat in het dak naar buiten stak. Bij regen hield hij het 
binnen niet droog. Hij onderhield nauwelijks contacten, al was het niet zo 
dat men geen gesprek met hem kon voeren. Hij had weinig voor zichzelf 
nodig, leefde sober, waste zich zelden en maakte zich nergens druk om. 
Zo bivakkeerde zijn kat bij hem op de brits waar zij ook jongen kreeg, iets 
wat hij heel gewoon vond. Hij hield een paar varkens, geiten, konijnen en 
een klein koppeltje kippen. Hij verbouwde zelf aardappelen en groenten. 
Verder stonden ondermeer enkele fruitbomen op het erf. Van dit alles wist 
hij zich redelijk te redden. Hij pruimde graag tabak. Naast zijn stoel in de 
kamer stond een oude melkemmer, waar hij regelmatig een fluim in 
spuugde. Deze emmer werd nagenoeg nooit geleegd, wat een vies ge-
zicht was, zo wist Gonnie Dijkstra (het buurmeisje van destijds) zich nog 
te herinneren. Pieter was al op leeftijd, toen hij ziekelijk werd. Buurvrouw 
Jo Enzing, woonachtig Schokkerveen nr. 3 ontfermde zich over hem en 
fungeerde als een soort wijkzuster. Op een gegeven moment besloot zij 
hem bij haar in huis te nemen. Persoonlijk haalde zij Pieter met de krui-
wagen op, want lopen ging niet meer. De daarop volgende nacht is hij bij 
haar thuis overleden. Het jaar van zijn overlijden is niet bekend, vermoe-
delijk medio vijftiger jaren 7). Hij zou bij de r.k. Fredericus kerk te Steg-
gerda begraven zijn, maar in het grafregister waren zijn gegevens niet 
terug te vinden. Een rouwbrief is niet verspreid en ook een grafsteen 
kreeg hij niet, want daarvoor was hij te arm. Pieters stulpje heeft er nog 
verscheidene jaren gestaan. Het was inmiddels in een bouwval veranderd 
en door de gemeente onbewoonbaar verklaard. Er zat jarenlang een bord 
met deze tekst aan de gevel. Pas in de tweede helft van de zestiger jaren 
is het in het kader van de sanering afgebroken. Het erf, “huisstee” 8) van 
bijna een ½ ha is toen verkocht aan Egbert van Buiten, destijds boer aan 
de Leemweg nr. 2. Thans wordt een klein deel van het erf nog recreatief 
benut 9). 
Hopende dat de herinnering aan de markante gebroeders Damhuis nog 
lang mag voortleven! 
 

Akkrum, Jelle Roorda 
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Noten: 
1. De naam werd aanvankelijk geschreven als: "ten Damhuijs". Het voorvoegsel “ten“ 

verdween op een gegeven moment. Later is de “ij” vervangen door de “i”. 
2. Kerkpad: In een kerkboek van de NH gemeente Steggerda wordt dit voetpad al in 1857 en 

nogmaals in 1880 vermeld. 
 Dekens: Dit zijn wat lager gelegen stukjes land, met ruigte en riet begroeid. Als het riet 

zomers bloeide, leek het wel een witgrijze deken in het landschap. 
3. Tot 1951 werd gesproken over de Straatweg, de doorgaande weg van De Blesse naar 

Noordwolde. In 1951 vond de omnummering plaats en vanaf dat moment wordt gespro-
ken over de Steggerdaweg en de Pepergaweg. 

4. Vertaling: Alles is mogelijk bij God, behalve om een naakt iemand in de broekzak te plas-
sen. 

5. Het gebied ten zuidoosten van de Turfhoekweg, vanaf de Bovenweg tot aan de Schip-
sloot, werd: “Koninkrijck” genoemd, een verwijzing naar de tijd dat hier ooit rijke turfbazen 
woonachtig waren. 

6. De naam “Schokkersveen” herinnert aan het veengebied dat ooit aan de zuidwestzijde 
van Steggerda nabij de Overijsselse grens heeft gelegen. Na de turfwinning resteerde een 
gebied van zogenaamde woeste gronden van zand en heide. 

7. Het gemeentelijke overlijdensregister vanaf 1953 is nog niet openbaar, vandaar dat dit 
niet kon worden nagegaan. 

8. Vertaling “Huisstee”: De grond waar eerder het huis heeft gestaan. 
9. Op basis van artikelen uit: de Stellingwerf, De Ovend en gegevens van de r.k. parochie 

Steggerda, Archief Gemeente Weststellingwerf en Oudheidkamer Weststellingwerf, fami-
liegenealogie Henk Dijkstra, evenals overleveringsverhalen. 


