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Wijckel.  

In maart 1608 was Jan Gerritsz schooldienaar te Wijckel. Hij was een zoon van Gerrit van Baenen. (a) Op 13 

nov. 1636 was Henrijck Jacobs schoolmeester te Wijckel. Hij was toen getuige bij het testament van Jr. Epens 

van Wijckel.(b) In 1649 was hier Hacke weduwe van Roelof Piters, in zijn leven schooldienaar te Wijckel.(c) 

Op 27 jan. 1650 zijn Gerrijt Stevens, schooldienaar in Wijckel, en Folcku Hansis "sijn wijff" met attestatie van 

Oosthem ingekomen. Hij was in 1653 schoolmeester in Joure. Op 17 maart 1654 werd Johannes Annes Petri 

schoolmeester in Wijckel, aangenomen tot lidmaat. Hij woonde hier toen met zijn moeder Antie Jacobs. Op 20 

juni 1658 trouwde hij te Wijckel met Antie Jansdr. van Goutum. Hun zoon Bernardus werd gedoopt op 14 

aug. 1659, hun zoon Marcus op 16 nov. 1662 en hun dochter Antie in dec. 1664. Petri is waarschijnlijk te 

Wijckel overleden. Op 28 nov. 1666 zijn met attestatie ingekomen Ane Anes "onsen schoolmeester en Ifke 

Ages sijn wijff". Op 13 jan. 1678 werd hun zoon Anne gedoopt, op 20 feb. 1681 hun zoon Romke en op 1 juni 

1684 hun zoon Age. Zij zijn hier in nov. 1704 nog. Ane Anes is in 1708 overleden; zijn weduwe overleed op 

12 nov. 1719. (Een ander was in die tijd dorprechter in Wijckel: Age Watzes (1671); in 1674 was deze ook 

ontvanger.) Op 4 aug. 1709 kwamen met attestatie in Willem Claasen van der Marck en Johanna Remmegens, 

echtelieden, van Huizum. Zij overleed in jan. 1710. Op 10 dec. 1713 hertrouwde Van der Marck met Grietie 

Hemkes van Leeuwarden. Op 17 nov. 1718 is hij te Wijckel overleden. Op 10 sept. 1719 kwamen met 

attestatie in Hette Jans Douma schoolmeester en Lijsbert Willems. (Er staat bij: "sijn weggegaan sonder 

attestatie".) 

(a) Ordonnantieboek  

(b) Archief Schwartzenberg port. 31, Van Aysma etc.  

(c) Lidmatenlijst 

Op 1 juni 1721 vond in Wijckel het huwelijk plaats tussen Jan Barents Odink schoolmeester te Wijckel en 

Antje Jans Kindermans van Jelsum. Op 11 dec. 1722 deed hij belijdenis. Hij was ook dorprechter. In nov. 

1728 waren beiden te Wijckel nog onder de lidmaten. In juli 1729 werd Odink schoolmeester te Jelsum. In 

1729 kwam Edger Æmilius schoolmeester met attestatie van Balk. In de lidmatenlijst van 1732 komt hij ook 

voor, echter zonder vrouw, waarschijnlijk was hij weduwnaar. Op 1 dec. 1744 is Aedger Aemylius 

schoolmeester en dorprechter te Wijckel. (a) Hij komt in de doop- en trouwboeken van Wijckel niet voor; de 

kinderen waren dus reeds te Balk geboren. In de lidmatenlijst van 1756 komt zijn naam niet meer voor. In jan. 

1751 laat schoolmeester Reijn Edgers een kind dopen. Hij was waarschijnlijk de zoon van Edger Æmilius. 

Zijn vrouw heette Rins Sijmons. (Zij komen in Wijckel niet in het Trouwboek voor.) In jan. 1756 wordt 

Sijmon gedoopt, zoon van Reijn Edgers "onze dorprechter en schoolmeester". Op 1 nov. 1761 werd zijn zoon 

Edger geboren, maar deze overleed spoedig. Op 17 dec. 1764 werd Rins Edger geboren. Rein Edgers behoort 

in mei 1772 nog tot de lidmaten; zijn vrouw is dan blijkbaar overleden, want die komt niet meer voor. Op 25 

juni 1772 was F.J. Elseloo dorprechter te Wijckel.b Op 9 okt. 1774 trouwden Frank Elselo, schoolmeester en 

dorprechter, en Eelk Lucasdr. te Wijckel. Hij vertrok in mei 1776 naar Balk. (Zie eerder.) 

 In 1780 was Cornelis Broeksma hier schoolmeester en dorprechter. Hij was voordien in Haskerdijken 

werkzaam geweest. Zijn vrouw heette Janke Klazes Kingma. Hij werd in 1785 voor een jaar gebannen wegens 

oranjegezindheid. In aug. 1786 was Klaas Pieters Bosma schoolmeester en dorprechter te Wijckel. In sept. 

1786 trouwde hij met Joltje Jans van Tjerkgaast. Hij hertrouwde te Makkinga op 30 aug. 1789 met Antje Jans 

van Makkinga. Hij was in nov. 1796 nog in Wijckel, waarschijnlijk is hij dan niet meer in functie, want de 

Gaasterlandse schoolmeesters te Balk, Wijckel, Oudemirdum, MirnsBakhuizen en Harich werden in 1796 

afgezet, omdat zij weigerden de "Verklaring volgens publikatie der Representanten van het Volk van 



Friesland" d.d. 11 maart 1796 van alle ambtenaren te ondertekenen. Aangifte [voor een nieuwe schoolmeester] 

kon vóór 12 mei plaatsvinden; het traktement voor Wijckel bedroeg 81 c.g. 6 st met vrije woning en verdere 

emolumenten.(c) 

In april 1797 was Jelle Piers Hornstra hier schoolmeester. Omstreeks 1798 vertrok hij naar Sloten. Op 19 april 

1801 werd te Wijckel het huwelijk gesloten tussen Jelle Piers Hornstra, schoolmeester te Sloten en Berber 

Klazes van Wijckel. In juni 1798 was Junius Murray Banning schoolmeester en doodgraver te Wijckel.  

Hij was rond 1768 geboren. Zijn vrouw was Djuwke Rintjes Posthumus. (Omstreeks 1815 moet de school hier 

provisioneel waargenomen zijn door Kerst Johannes de Kok, die in 1816 onderwijzer te Tjerkgaast werd. Wat 

er toen met Banning aan de hand was, is niet bekend.) Het traktement bedroeg in 1804 ƒ 105 en in 1810 was 

het ƒ 303. In 1818 kwam er een nieuwe school en in 1839 werd de school weer vernieuwd. Banning overleed 

in de zomer van 1843. Op 1 aug. 1844 wordt Gerrit W. Feenstra benoemd. Het traktement bestond toen uit ƒ 

75 van de Grietenij, plus de schoolgelden (ca. ƒ 270 per jaar) en vrij wonen. Hij was omstreeks 1842 in het 

huwelijk getreden met A.C. Snijder. Hij is op 22 maart 1857 op 38-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw was 

toen nog in leven. 

(a) Civiele processtukken 1745 juni 1, no. 5 

(b) Processtukken 

(c) Leeuwarder Courant, 23-04-1796 

 

Op 1 aug. 1858 werd Jan van der Veen van Tjerkgaast te Wijckel benoemd. Hij is in het najaar van 1859 reeds 

overleden. Als zijn opvolger werd toen de hulponderwijzer G. van Loon J.Gzn. provisioneel benoemd; op 11 

juli 1860 kreeg hij een vaste aanstelling. Op 4 nov. van dat jaar trouwde hij met Jacomina Noordenbos van St. 

Annaparochie. In 1885 kwam er in Wijckel een nieuwe school. Van Loon is hier in maart 1889 overleden. Van 

1885 tot 1926 was hier als onderwijzer Rinze Meinesz, geboren op 15 sept. 1866. Hij was "De Volksdichter" 

van de Zuidwesthoek. Na zijn pensionering woonde hij te Sloten. Hij overleed op 17 dec. 1945 in het rusthuis 

Thabor te Sneek. Van Loon werd in 1889 als hoofd opgevolgd door M. Schilstra, die in 1899 naar Lemmer 

vertrok. Als zijn opvolger werd toen R. van der Tol benoemd. Vervolgens werd op 1 maart 1902 Jacob van der 

Tol tot hoofd van de school in Wijckel benoemd. Hij was "als arbeidersjongen" geboren te Pingjum op 17 april 

1863. ("'s Zomers met de koppel; 's winters in 't braakhok.") In 1877 werd hij kwekeling te Koudum; hij 

bezocht de normaalschool te Workum. Op 25 april 1882 behaalde Van der Tol zijn onderwijzersacte. Hij werd 

onderwijzer te Warns en later te Weidum, waar hij zijn hoofdacte behaalde. Hij trouwde in Weidum met 

Trijntje van der Werf uit Beers. Daarna werd hij onderwijzer te Beets. Hier begon hij met het schrijven in het 

Fries. Hij werd in 1896 een maand geschorst wegens drankmisbruik, doch vroeg tijdens de schorsing ontslag 

en verkreeg dit eervol. Daarna werd hij onderwijzer te Kortezwaag. Hij streed toen voor geheelonthouding. In 

1902 werd hij dus hoofd van de school in Wijckel. Hij was van 1914 tot 1930 ook redacteur van het Friese 

weekblad Sljucht en Rjucht. Hij ging op 1 mei 1929 met pensioen en is op 31 dec. 1940 te Drachten 

overleden. 

 

Bijzonder onderwijs De school te Wijckel werd op 15 okt. 1929 opgeheven, waarna de volgende dag in 

hetzelfde gebouw een hervormde christelijke school (CVO) werd geopend. Als hoofd werd toen aangesteld S. 

Dijkstra van Wirdum. Hij was eerder onderwijzer te Berlikum (1917), Oosterend, Hijlaard en Deinum. Toen 

op 1 sept. 1955 een nieuwe school werd geopend was hij nog hoofd van deze school. Op 2 jan. 1931 werd er 

een christelijk nationale school opgericht met Beukenkamp als hoofd. 


