
Sietske Rooijinga (1890-1991), 
een ondernemende vrouw a venturous woman 

 
 

Geboorte 
In Haule wordt op 24 april 
1890 om 10 uur ’s morgens 
in het huis van Dirk Ypes 
Rooijinga en zijn vrouw 
Vroukje Freerks van der 
Veer een dochter geboren. 
Zij noemen haar Sietske. 

 
 

Birth 

In Haule on April 24, 1890 at 
10 am at the home of Dirk 
Ypes Rooijinga and his 
wife Vroukje Freerks van 
der Veer, a daughter is 
born. They call her Sietske. 
 
 
 

 
Ooststellingwerf 1890 geboorteakte nummer 96 / birth certificate number 96 

 
 

 

1e Huwelijk 
Op 26 augustus 1910 trouwt Sietske met 
Arjen Kuperus, zoon van Pieter Johannes 
Kuperus en Gerritje Arjens Sijtsma.  
 
Ze gaan wonen in Hemrik. En krijgen daar hun 
eerste kind, Froukje, op 23 november 1910. 
Nog maar zeven weken oud overlijdt Froukje 
op 15 januari 1911. 
 

1st Marriage 

On August 26, 1910 Sietske marries Arjen 
Kuperus, son of Pieter Johannes Kuperus 
and Gerritje Arjens Sijtsma.  
 
They are going to live in Hemrik. There, they 
get their first child, Froukje, on November 23, 
1910. Only seven weeks old, Froukje dies on 
Januari 15, 1911. 

 
 Ooststellingwerf 1910 huwelijksakte blad nummer 97 / marriage certificate page number 97 

  



 

Duitsland  
Arjen Kuperus en Sietske Rooijinga 
vertrekken naar Duitsland. Ze verblijven in 
Kempen en Sankt Tönis. Beide plaatsen liggen 
tussen Venlo en Krefeld. 
In 1912 wordt Vroukje geboren, zij overlijdt als 
jong kind in Kempen. In 1914 wordt in Sankt 
Tönis hun derde kind Peter geboren. 

Germany 

Arjen Kuperus and Sietske Rooijinga leave 
for Germany. They live in Kempen and in 
Sankt Tönis. Both places are situated between 
the cities of Venlo and  Krefeld. 
In 1912 Vroukje is born, she dies as a young 
child in Kempen. In 1914 in Sankt Tönis their 
third child is born, Peter. 

 

 
 

 
Friesland 
Met Peter komen ze terug naar Nederland en 
gaan wonen in Baard. Daar wordt hun vierde 
kind geboren, Geertruida, op 18 september 
1915. Ze verhuizen naar Mantgum. Hun vijfde 
kind, een dochter Gerritje, wordt daar geboren 
op 17 december 1917. Ook overlijdt Peter 
daar, ruim vijf jaar oud, op 24 januari 1920. 

 

 
Friesland 
Together with Peter they return to The 
Netherlands and are going to live in Baard. In 
Baard, their fourth child is born, Geertruida, on 
September 18, 1915. They move to Mantgum. 
Their fifth child, a daughter Gerritje, is born 
there on December 17, 1917. Also Peter dies 
there, over five years of age, on January 24, 
1920. 

 

 
Deel van Baraderadeel (Friesland),  

ten zuidwesten van Leeuwarden 
Part of Baraderadeel (Friesland),  

south-west of Leeuwarden 



 
Verlaten  
Vlak daarop, in mei 1920, verlaat Arjen 
Kuperus het huis en komt niet weer terug.  
 
Korte tijd woont hij in Huins op een steenworp 
afstand van Sietske Rooijinga. 
Hij vertrekt naar Amerika met de SS Noordam 
en komt aan in New York op 3 juni 1922. 

 

Abandoned 

Immediately afterwards, in May 1920, Arjen 
Kuperus leaves the house to never return.  
 
For a short period of time he lives in Huins, not 
far from Sietske Rooijinga. 
He departs for America on the SS Noordam 
and arrives in New York on June 3, 1922. 

 
SS Noordam 

 
Hij reist door naar Houston, Texas. Daar wordt 
hij melkboer. 
Op 13 augustus 1964, 76 jaar oud, overlijdt hij 
in Conroe, Montgomery County, Texas. 
Aangifte van het overlijden wordt gedaan door 
Eda Mae Terpstra, de dochter van zijn zwager 
Sjoerd Terpstra. 
 

He continues his travel to Houston, Texas. 
There he becomes a dairyman. 
On August 13, 1964, 76 years old, he dies in 
Conroe, Montgomery County, Texas. 
Declaration of his death is done by Eda Mae 
Terpstra, the daugther of his brother-in-law 
Sjoerd Terpstra. 

 

.     
 Overlijdensakte / Death certificate Arjen Kuperus Leeuwarder Courant 15 aug 1964 

  



Echtscheiding  
In december 1930 begint voor de 
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden de 
zaak tegen Arjen Kuperus. De eis is 
echtscheiding vanwege kwaadwillige verlating. 
Aangezien de woonplaats van Arjen onbekend 
is wordt hij opgeroepen om te verschijnen.  
 

Divorce 

In December 1930 begins for the 
Arrondissementsrechtbank (=District Count) in 
Leeuwarden the case against Arjen Kuperus. 
The claim is divorce because of malicious 
desertion. Since the domicile of Arjen is 
unknown, he is summoned to appear.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep aan Arjen om voor de rechtbank te verschijnen in de 
Leeuwarder Courant van 3 oktober 1929 

 
Summons in the newspaper Leeuwarder Courant dated October 
3,

 
1929, for Arjen to appear before the court on December 5

th
 

1929 

 
 
 

 
 

Als Arjen niet reageert op de dagvaarding, 
wordt op 6 november 1930 de eis toegekend 
en is het huwelijk ontbonden. 
 

When Arjen does not respond to the 
summons, the claim is granted on November 
6, 1930 and the marriage is dissolved. 

 

 

 
 

  

Pro Deo, 

AANKONDIGING, 

Bij exploit van mij, deurwaarder, d.d. 3 October 1929, 

is, op de wijze voorgeschreven bij art 4, 7o, 2e lid van 

het Wetb. van Burg: Rechtsvordering, ten verzoeke 

van SIETSKE ROOIJENGA, wonende te Weidum, 

ten deze domicilie kiezende ter GRIFFIE van de 

Arr.Rechtbank te Leeuwarden, alwaar domicilie heeft 

de procureur Mr. C. A. ANDREAE, 

Vooreerst beteekend aan:  

   ARJEN KUPERUS, zonder bekende woon- of 

verblijfplaats — een request waarmede mijne 

requirante zich beeft gewend tot de Arrondissements-

Rechtbank te Leeuwarden, houdende het verzoek tot 

het bekomen van gratis admissie, terzake eene in te 

stellen eisch tot echtscheiding, met de daarop door 

voormelde Rechtbank gestelde beschikking, 

En ten anderen Opgeroepen:  

   om op Donderdag den vijfden December 1929, 's 

voormiddags te 10½ uur, te verschijnen ter Raadkamer 

der Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, 

gehouden wordende in het daarvoor bestemde 

PALEIS VAN JUSTITIE aan het Wilhelminaplein 

aldaar: 

ten einde: 

naar aanleiding van het beteekend request te worden 

gehoord. 

     J. OOSTERWERFF, deurw. 

     Kantoor: Nieuwesteeg, no. 10, 

                 Leeuwarden 



2e Huwelijk 
Op 24 augustus 1938 trouwt Sietske 
Rooijinga met Gerrit de Haan. Gerrit is sinds 
3 juni 1935 weduwnaar van Aaltje Kok. 
 
Gerrit de Haan was, met vrouw Aaltje Kok en 
zoon Evert, op 23 april 1934 vanuit Groningen 
naar Leeuwarden verhuisd. Op dat moment 
was hij winkelier in tricotages. Na het 
overlijden van zijn vrouw wordt hij venter met 
manufacturen en reist rond met meerdere 
koffers met daarin zijn handelswaar. 
 
Op 16 oktober 1935 trekt zijn schoonmoeder, 
Cornelia Holst, vanuit Amsterdam bij hem en 
zijn zoon in. Als hij op het punt van trouwen 
staat verhuist Cornelia Holst naar Bussum. 
Gerrit en zijn zoon Evert verhuizen bij het 
huwelijk met Sietske Rooijinga naar Weidum. 

 
 

2nd Marriage 

On August 24, 1938 Sietske Rooijinga 
marries to Gerrit de Haan. Gerrit has been a 
widower of Aaltje Kok since Juni 3, 1935. 
 
Gerrit de Haan moved, with his wife Aaltje 
Kok and son Evert, on April 23, 1934 from 
Groningen to Leeuwarden. At that moment his 
occupation was merchant in knitted goods. 
After the death of his wife he becomes a 
peddler of draperies and travels around with 
several suitcases holding his merchandise. 
 
On October 16, 1935 his mother-in-law, 
Cornelia Holst, moves in with him and his son 
from Amsterdam. When he is on the verge of 
marriage, Cornelia Holst moves to Bussum. 
After the marriage to Sietske Rooijinga, 
Gerrit and his son Evert move to Weidum, 
where Sietske lived at that time. 
 

 

 
Leeuwarden Bevolkingsregister / Polulation Register 

 

 Gerrit de Haan - Sietske Rooijinga 
  



 

Familierelatie 
Sietske en Gerrit leerden elkaar misschien 
kennen door  het rondtrekken van Gerrit. Maar 
meer waarschijnlijk omdat er al een 
familierelatie was tussen de families Rooijinga 
en De Haan. 
 
 
Een volle neef van haar vader, Durk 
Kronemeijer, was in 1900 getrouwd met 
Jantje de Haan, de zus van Gerrit de Haan. 

 
 

Family relations 

Maybe Sietske and Gerrit got acquainted 
through the wanderings of Gerrit. However, it 
is more likely that the reason they knew each 
other is because there was already a family 
relation between the families Rooijinga and 
De Haan. 
 
A cousin of her father, Durk Kronemeijer, was 
married to Jantje de Haan, the sister of Gerrit 
de Haan, in 1900. 
 
 

 

Weidum 
Evert de Haan en Sietske Rooijinga wonen 
in Weidum aan de Lytse Buorren. 
 
Hij reist rond met manufacturen in zijn koffers. 
Als hij in Groningen is, eet hij bij zijn jongste 
broer Johannes de Haan en schoonzus 
Doetje Wouda. 
 
Sietske drijft in Weidum een kruidenierszaak. 
Tot op haar tachtigste verkoopt ze daar nog 
petroleum. 

Weidum 

Evert de Haan and Sietske Rooijinga lived in 
Weidum on the Lytse Buorren. 
 
He travels with draperies in his suitcases. 
When he is in Groningen, he eats with his 
youngest brother Johannes de Haan and 
sister-in-law Doetje Wouda. 
 
Sietske runs a grocerystore in Weidum. Until 
her eightieth she still sells petroleum. 
 

 

 Weidum, Lytse Buorren 
 



Weduwe 
Op 21 oktober 1970 overlijdt 
Gerrit de Haan en wordt te 
Weidum begraven op 26 
oktober 1970. 

 

Widow 

On October 21, 1970 Gerrit 
de Haan dies and is burried 
in Weidum on  October 26, 
1970. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 grafsteen / gravestone Gerrit de Haan - Sietske Rooijinga 
  



Kinderen emigreren 
Tussen 1954 en 1958 emigreren Evert de 
Haan, de zoon van Gerrit de Haan en Aaltje 
Kok, met zijn vrouw Grietje Groen en vijf 
kinderen naar Canada. Zij vestigen zich in 
Surrey, British Columbia. 
 

Children emigrate 
Between 1954 and 1958 Evert de Haan, the 
son van Gerrit de Haan and Aaltje Kok, 
emigrates with his wife Grietje Groen and five 
children to Canada. They settle in Langley, 
British Columbia. 
 

 
Surrey, British Columbia, Canada 

 
In 1982 zal Sietske Rooijinga ook de kerk 
bezoeken in Surrey en daar mensen 
ontmoeten die haar als klein meisje in 
Nederland nog hebben gekend.  
 

In 1982 Sietske Rooijinga will visit the church 
in Surrey and then she meets people over 
there who still remember her as a little girl back 
in Holland.  
 

 
 Canadian Reformed Church Maranatha, Surrey  

 
In de negentiger jaren verhuizen Evert de 
Haan en Grietje Groen naar Langley. 

In the nineties Evert de Haan en Grietje 
Groen move to Langley. 

 

  
 Derby Bluffs bij/near Langley  

  



In 1961 emigreren dochter Gerritje Kuperus, 
met haar man Pier Pietersma en hun drie 
kinderen, naar Australië.  
 
Op 30 juni 1961 komen ze met de SS 
Waterman aan in Melbourne. 
 

In 1961 daughter Gerritje Kuperus 
emigrates, with her husband Pier Pietersma 
and their three children, to Australia.  
 
On 30 June 30, 1961 they arrive in Melbourne 
on the SS Waterman. 

 
SS Waterman 

 
Zij vestigen zich in Hazelbrook, New South 
Wales.  
Pier Pietersma heeft daar een schildersbedrijf. 

They settle in Hazelbrook, New South Wales.  
 
Pier Pietersma starts a painters company. 

 

    
 Hazelbrook bij/near Sydney Burgess Falls bij/near Hazelbrook 

  



Familiebezoek 
In 1971 onderneemt Sietske Rooijinga haar 
eerste reis naar haar kinderen en kleinkinderen 
in Australië. Het geld voor de reis wordt 
ingezameld met een actie in de krant. 

 

Family visit 
In 1971 Sietske Rooijinga takes her first trip 
to her children and grandchildren in Australia. 
The money for the trip is collected through a 
campaign in the newspaper. 

 
 
Op bezoek bij zieke dochter in Sidney 

Mevr. De Haan vertrekt 

op 12 juli naar Australië  
 

 
 
Het is inmiddels wel zeker, dat de 

bijna 82-jarige mevrouw S. de Haan-

Rooyenga uit Weidum op 12 juli in het 

vliegtuig zal stappen om haar ernstig 

zieke dochter Gerritje in Australië te 

bezoeken. Mejuffrouw A. M. de Groot 

uit Mantgum, die zaterdag in een 

ingezonden stuk in onze krant vroeg: 

Wie helpt, heeft eergisteren zelf 

passage voor mevrouw De Haan 

geboekt. Mocht de nog benodigde f 

2.500 niet binnenkomen - zij deed een 

beroep op de lezers om geld te storten 

op postrekening 879395 van de 

Raiffeisenbank te Jorwerd — dan zal 

zij de reis van mevrouw De Haan 

grotendeels zelf moeten betalen. Ze 

heeft een afspraak met mevrouw K. 

Miedema-Lettinga te Mantgum, bij 

wie zij inwoont, dat zij samen borg 

zullen staan voor bet ontbrekende 

bedrag. Overigens komt er al geld 

binnen bij de bank in Jorwerd, of beter 

gezegd: toezeggingen, want geld 

overmaken duurt altijd een paar dagen. 

De spontane gevers wonen in 

Koudum, Holwerd, Amsterdam, Garijp 

en tal van andere plaatsen. Er is 

Inmiddels toegezegd een bedrag van f 

563,50. 

 

Mevrouw De Haan woont in de Lytse 

Buorren van Weidum. Zij en haar 

verleden jaar oktober overleden man 

hadden vroeger een winkeltje. Tot haar 

tachtigste ventte mevrouw De Haan 

met petroleum. Van de vijf kinderen, 

allen uit haar eerste huwelijk, 

overleden er drie op jonge leeftijd. Een 

dochter woont nu nog in Beetgum. En 

dan is er Gerritje, die ziek in Sidney 

ligt en 53 jaar is. Ze is getrouwd met 

Pier Pietersma uit Menaldum en het 

echtpaar emigreerde negen jaar 

geleden. De familie Pietersma telt drie 

kinderen en de oudste dochter 

verwacht een baby, zodat mevrouw De 

Haan ook elk ogenblik bericht kan 

krijgen, dat ze oerbeppe is geworden.  
 

Flinke bern 
 

Ze kan de reis naar Australië niet zelf 

betalen. En ook de kinderen in 

Australië zijn niet zo bemiddeld, dat ze 

de reis van hun moeder kunnen 

bekostigen. Pas heeft Pietersma een 

schildersbedrijf gekocht en „is hij voor 

zichzelf begonnen”. Zijn vrouw werd 

al tweemaal geopereerd zonder dat er 

verbetering intrad. De kosten van 

operatie en verpleging in het 

ziekenhuis moet men zelf betalen. In 

de afgelopen negen jaar hebben 

moeder en dochter elkaar nooit weer 

gezien. “Flinke bern lokje se hjirwei 

nei frjemde lannen”, zegt mevrouw De 

Haan, “Se kinne dêr guodkeap hinne. 

En wy helje wer frjemde manlju nei ús 

lân ta om hjir to wurkjen. Dat kloppet 

net, mar sa is't nou ienkear.'t Sil hjir 

ek wol altiten ûnfolmakke bliuwe". 

 

Mevrouw De Haan voelt niks voor een 

stukje in de krant, dat zij — hoewel 

geestelijk nog zeer fit — hardnekkig 

een advertentie noemt, zoals zij ook de 

ingezonden stukken betitelt. Ze is 

overigens erg ingenomen met de 

aktiviteiten van mejuffrouw De Groot, 

„dy't har útskrept foar oaren.” 

Mevrouw De Haan moet leven van 

haar AOW en zegt:  “Ik kin wol skoaije 

foar oaren, mar net foar my seis. Al sil 

'k dea! Is't net eigenaerdich?" 

 

In Weidum heeft het wat bevreemding 

gewekt, dat mevrouw De Haan de reis 

niet zelf kan betalen. Ze woont 

namelijk in een eigen huisje en 

verderop staat nog een woninkje van 

haar, waar tijdelijk een 

kleuteronderwijs in woont. Maar op 

haar eigen huis heeft ze een flinke 

hypotheek, zodat verkoop geen 

oplossing zou zijn, zo meent men in 

Baarderadeel. Het huisje van de 

onderwijzeres is niet veel waard, 

getuige ook het feit, dat iemand het al 

eens als opslagplaats in gebruik heeft 

willen nemen. 

 

Mevrouw De Haan ziet niet tegen de 

reis op. „Kin'k yn de fleanmasine wol 

breidzje” is wat dat betreft haar enige 

zorg. Hoe ze haar dochter in Australië 

zal aantreffen weet ze niet. „Se is krekt 

as ik, se lit noait hwat merke.” 

 
Leeuwarder Courant 3 juni 1971 

  



Er komt zelfs meer geld binnen dan nodig is 
voor de reis. Bijna 1000 gulden meer dan de 
reis kost. 

People even donate more money than is 
required for the trip. Almost 1000 guilders more 
than the cost of the trip. 

Veel geld voor reis mevrouw 

De Haan naar Australië 
De actie voor de bijna 82-jarige 

mevrouw S. de Haan-Rooyenga uit 

Weidum, die zo graag haar zieke 

dochter in Sidney (Australië) wil 

bezoeken, is volledig geslaagd. Deze 

week moest de reissom van f 2596 

worden betaald en dat kan 

gemakkelijk uit de bedragen, die 

gevers en geefsters uit Wolvega, 

Staveren, Murmerwoude, Drachten, 

Hardegarijp, Makkum, Leeuwarden 

(verscheidene stortingen) en veel 

andere plaatsen hebben 

overgeschreven op de postrekening 

van de Coöp. Raiffeisenbank te 

Jorwerd. 

Daar had men vrijdag al een bedrag 

van f 764.50 binnen. Toen men 

vanmorgen de overschrijvingen en 

stortingen nakeek was daar f 2205.50 

bij gekomen, zodat het bedrag toen al f 

2970 was. Bovendien had mejuffrouw 

A. M. de Groot uit Mantgum, die als 

eerste in een ingezonden stuk aandacht 

voor de reis van mevrouw De Haan 

vroeg, persoonlijk aan giften f 536 

binnengekregen, zodat er nu een 

totaalbedrag van f 3506 beschikbaar is, 

bijna duizend gulden meer dan de reis 

kost. 

De bedoeling is mevrouw De Haan, 

die op 12 juli vertrekt, wat zakgeld 

mee te geven en wat verzekeringen af 

te sluiten. Over wat met het dan nog 

resterende geld zou gebeuren kon 

mejuffrouw De Groot nog weinig 

zeggen. Meer geld dan er nu binnen is, 

hebben we in elk geval niet nodig, zo 

zei zij. 

 
Leeuwarder Courant 7 juni 1971 

 
En het blijft niet bij deze ene reis. Sietske 
heeft de smaak te pakken. De derde en laatste 
reis was er zelfs een van vijf maanden. Daarbij 
reisde ze in een keer naar Canada en Australië 
om vervolgens weer naar Canada te gaan. 

And it will not be just one trip. Sietske has 
come to like travelling. The third and last trip 
even took five months. She travelled to 
Canada and Australia to return again to 
Canada before going home.

 
Op 8 januari 1982 schrijft Evert de Haan, 
vanuit Canada, daarover aan zijn neef Wilke 
Kronemeijer (son of Durk Kronemeijer and 
Jantje de Haan) : 

On January 8, 1982 Evert de Haan writes, 
from Canada, about the visit, to his cousin 
Wilke Kronemeijer (son of Durk Kronemeijer 
and Jantje de Haan) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beppe Sietske is bij ons voor 5 weken en dan gaat ze weer naar Australië waar haar 
dochter (Gerritje) woont. Ze is hier voor de tweede keer en is 91 jaar oud ! Een ouwe 
taaie ! Nog erg bij-de-hand en praat en praat en weet alles nog. 
Godsdienstig is ze niets veranderd. Ook niet door de jaren dat ze met Pa (een gelovig 
kind van God) geleefd heeft. Erg jammer. Ze gaat ook 2 weken naar Ype Spek in 
Ontario in Mei a.s. als ze van Australië terug komt. Hebben acht kinderen en een 
fijne familie. 
Voor de kinderen is het mooi om een “Beppe” te hebben, want de meeste Hollandse 
kinderen hier hebben hier geen grootouders en hebben ze ook nooit gezien. 



Aan het einde van 1982 verschijnt er ook een 
artikel in de Leeuwarder Courant. 

At the end of 1982 there appears an article in 
the newspaper Leeuwarden Courant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie verre 

 
reizen 
 
maakt …. 
 

 

 

 
De reis begon op 30 januari van dit 

jaar. toen zij door een beppesizzer naar 

Schiphol werd gebracht om vervolgens 

de lange reis per Jumbo te beginnen. 

„It wie wol wat dreech, dy reis. Sitst in 

hiele tiid yn sa'n fleantúch. Klein 

probleempje voor mevrouw De Haan 

is dat zij geen woord Engels spreekt. 

Dat speelde haar met name parten op 

het traject tussen Vancouver en 

Australië. Maar geen nood. Alles wat 

zij gedurende de reis wilde hebben 

kreeg zij door het simpelweg aan te 

wijzen. Dat lag iets moeilijker met de 

„papierwinkel ' die zo'n reis met zich 

meebrengt. „Dy papierrommel wie 

noch it alderminste, mar se ha my 

geweldich holpen”. 

„Yn Canada ha'k ris nei in 

tsjerketsjinst ta west. Der wiene wol 

trijehûn dert Hollanders allegearre út 

Fryslân en Drinte. Der wiene guon dy 

koene my noch wol fan'e tiid dat ik in 

famke wie. Dy hiene wolris kofje 

dronken by ûs heit en mem”. 

Na de eerste tussenstop van ongeveer 

twee maanden in Vancouver bij zoon 

Evert, vloog Sietske de Haan naar 

Sydney naar dochter Gerretsje. Ook 

daar bleef zij twee maanden om 

tenslotte nog een maandje bij haar neef 

door te brengen in Wellandport. In elk 

geval heeft zij haar ogen en oren goed 

de kost gegeven. Zowel in Canada als 

in Australië heeft zij veel gezien, en 

genoten van de natuur in die landen. 

„Koest der oeren troch de natuer ride. 

De natuer yn Kanada en Australië is 

der sa moai. Kast der beammen dy'st 

hjir net sjochst. Prachtige wetterfallen 

en it ûndergean fan 'e sinne giet der sa 

moai. Dat giet hiel hurd. Neidat de 

sinne Onder gien is, is it der ek sa mar 

tsjuster.” Maar er zijn haar meer 

dingen opgevallen, zoals het feit dat in 

Australië op zondag geen druppel 

drank verkocht mag worden. Volgens 

mevrouw De Haan is dat omdat er 

zoveel doden vallen in het verkeer na 

het gebruik van alcohol. Zij zou het 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeuwarder Courant 29 december 1982 

Wie verre reizen maakt kan veel verhalen. De 92-jarige mevrouw 

Sietske de Haan-Rooijenga uit Weidum maakte onlangs een reis van ruim vijf 

maanden naar Canada en Australië, waar zij een bezoek heeft gebracht aan haar 

zoon Evert en dochter Gerretsje. En passant ging zij ook nog even langs bij neef 

Ype Spek in Wellandport in Ontario. Het was overigens niet de eerste keer dat 

zij de sprong over de grote plas maakte. De eerste keer was in 1970 toen zij 

naar haar zieke dochter Gerretsje in Sydney afreisde. Tot nu toe volgde nog 

twee keer de oversteek naar zoon en dochter. 
 

een goed ding vinden als zoiets ook 

in het overbevolkte Nederland zou 

gebeuren. 
 

Dat het met de economie in de 

door haar bezochte landen ook niet 

zo best meer gaat heeft zij ook 

geconstateerd. „It is der gjin fetpot 

mear. It wurdt der ek minder” . Dat 

wordt nog eens bevestigd door de 

brieven die zij regelmatig van haar 

kinderen krijgt. En dat is iets waar zij 

heel erg op is gesteld. „As ik eartiids 

in brief krige wie Kanada en 

Australië fier fuort. Mar no't ik der 

west ha bin ik by harren as ik in brief 

krij. Libbest dan ek mei harren mei, 

fansels”. 

 

Ondanks haar hoge leeftijd, die 

haar overigens nauwelijks is. aan te 

zien, zegt zij dat zij zo wel weer zo'n 

reis zou willen maken. „It is sa'n 

prachtreis, de muoite wurdich. As ik 

fjirtich jier jonger wie, dan wie ik 

der bleaun. It is der altiten sa 

prachtich. Ik mocht der o sa graach 

wéze. Ik soe der takom' jier wol wer 

hinne wol le, mar ik doar net sa 

goed. Ik wurd te âld”. 

 

Sietske de Haan-Rooijenga 



 

Oud worden Getting old 
 

              
  Leeuwarder Courant 21 april 1990 Leeuwarder Courant 22 april 1991 

  

 
 
   WEIDUM - Mevrouw Sietske de Haan-

Rooyenga uit Weidum hoopt morgen 100 

jaar te worden. De Haan woont sinds 

enkele jaren in het verzorgingstehuis Nij 

Dekema. Daarvoor woonde zij jarenlang 

zelfstandig in een van de 

bejaardenwoningen tegenover het tehuis. 

Een kleine tien jaar geleden kwam zij in 

het nieuws omdat zij toen eens de sprong 

‘over de grote plas’ maakte naar haar 

dochter in Australië en haar pleegzoon in 

Canada. 

   Mevrouw De Haan werd een eeuw 

geleden in Haule (Ooststellingwerf) 

geboren. Zij is twee keer getrouwd 

geweest. In Weidum heeft zij jarenlang een 

kruidenierswinkeltje  gedreven aan de 

Buorren. In totaal had zij vijf eigen 

kinderen. Alleen dochter Gerrie en 

pleegzoon Evert leven nog. Gerrie komt 

morgen haar moeder in Weidum bezoeken. 

Burgemeester mr. Johan Oldenziel van 

Littenseradiel en zijn vrouw brengen 

mevrouw De Haan morgen eveneens een 

bezoek. De lichamelijke gezondheid van de 

honderdjarige laat wat te wensen over. Zij 

is slecht ter been en vrijwel geheel doof. 

Sietske de Haan uit 

Weidum vandaag 101 
 

  WEIDUM - Sietske de Haan-

Rooyenga uit Weidum is 

vandaag 101 jaar geworden. Dat 

viert ze in huiselijke kring in 

bejaardencentrum Nij Dekema in 

Weidum, waar ze sedert enkele 

jaren woont. Sietske de Haan is 

geboren in het Ooststellingwerfse 

Haule. In haar huidige woon-

plaats dreef zij jarenlang een 

kruidenierswinkeltje aan de 

Buorren. De Weidumse heeft een 

redelijke gezondheid. Haar ge-

zichtsvermogen neemt af en ze is 

vrijwel doof. 



Overlijden 
Op 7 augustus 1991 overlijdt Sietske 
Rooijinga in het bejaardenhuis Nij Dekema te 
Weidum. Zij wordt op 12 augustus bij Gerrit de 
Haan begraven in Weidum. 

Passing 
On August 7, 1991 Sietske Rooijinga departs 
this life in the retirement home “Nij Dekema” in 
Weidum. She is buried on August 12 with 
Gerrit de Haan in Weidum. 

 

 


