UUT DE OOLDE DEUZE ( 337) deur Jan Oosterhof
Tramongeluk en korte berichtjes
Een tijdje terug heb ik een verhaaltje geschreven over het tramongeluk in 1946 bij
Drachtster Compagnie en dit is ook geplaatst op internet. Naar aanleiding van dit
verhaal kreeg ik een reactie van mevr. Haarsma.
Vanochtend reden wij tezamen met mijn schoonmoeder langs een aantal plaatsen uit
haar jeugd. Zo ook langs haar vroegere woning. Zij vertelde over het tramongeluk dat
daar plaats had gevonden. Dit was de eerste keer dat ik hier iets over hoorde. Van mijn
schoonmoeder hoorde ik dat zij die dag in de tram zat op het moment van het ongeluk.
Op het kruispunt vlak voor haar huis was het ongeluk. Zij was nog maar een jong meisje,
maar het had een grote impact op haar. De overledenen werden opge-baard in de opslag
van de meubelhandelaar aan de overkant van de weg. De gewon-den moesten naar
Heerenveen en Groningen vervoerd worden, omdat Drachten nog geen ziekenhuis had.
Ook was het vreselijk dat het wrak van de vrachtwagen nog maanden daar had gelegen
bij buren in de tuin. De ligging van het huis in combinatie met een hoge haag en een
bomenrij direct langs het spoor maakten het vrijwel onmogelijk om een tram te zien
aankomen als je vanaf de Wytse Peetswei ( Rotte-valle) kwam. Op de vraag hoe de
spoorovergang was aangegeven, was ze duidelijk, NIET! Het was een onbewaakte
spoorovergang, die op dat punt alleen zichtbaar was door rails in de weg. Dus geen enkel
bord die aangaf dat er een spoor lag en dat er mogelijk een tram aan kon komen. Na het
ongeluk is er een bord geplaatst met onbewaakte spoorwegovergang. Wat ook gebeurde
was dat de machinist toeterde voor elke kruising. Tot zover de aanvullende informatie
van mevr. Haarsma.
=========
Uit de Schoonhovensche Courant van 10-10-1869.
Dat koffie toch hier te lande ook een volksdrank is, kan het volgende bewijzen: op de
veemarkt te Makkinga, op 20 september jl., heeft een neringdoende, die zich op dien dag
belastte met het zetten en schenken van dit vocht, in den tijd van ongeveer 4 uren er niet
minder dan 7 emmers ( ieder emmer 15 liters) van verkocht, en geen wonder, want voor
zeven en een halve cent kon men naar genoegen drinken. Gelukkig heeft men van geen
ongelukken gehoord.
Uit de Asser Courant juni 1914 -- 11 juni Rechtbank Heerenveen.
’t Was op de jaarmarkt te Makkinga, wat niet precies hetzelfde is als een
geheelonthouders-meeting. De 20 jarige Hendrik L. had zich rijkelijk getracteerd, althans
zijn gang was minder vast en hij was luidruchtig erbij, waarom de op het marktterrein
aanwezige politiemacht het noodig oordeelde, hem op te bergen. Doch zich zoo maar
vrijwillig in de handen der politie-mannen over te geven, Hendrik dacht er niet aan. Hij
verzette zich krachtdadig en schold de mannen der wet voor sch…zakken, sn..neuzen en
landopvr… Als ik een revolver had schoot ik jelui allemaal dood, als ik een mes had,
sneed ik jelui den kop eraf!! Voegde hij den mare-chaussees en den veldwachters nog
toe. Een en ander veroorzaakte een volksoploop. De Off. eischte tegen den niet
verschenen beklaagde 6 weken gevang.

Uit Hepkema Courant 9 juni 1916.
Ondergetekende maakt bekend aan ’t geacht publiek van Makkinga en Omstreken dat hij
zich heeft gevestigd te Makkinga en heeft geopend een winkel in galanteriën, porselein
en geëmai-leerde artikelen. Hopende door een soliede bediening, zich veler gunst
waardig te maken. Ruime sortering in damestaschjes, portemonnaie’s en
horlogekettings enz. Inkoop van lompen. Beleefd aanbevelend: Klaas Bakker
Bercoperweg. ( nu woont familie Veldhuizen er)
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