
Schaatstocht eindigt in afschuwelijk drama: vier jonge mensen overleden 
door Jeanine Otten, 22 mei 2011 

Op het kerkhof aan de voet van het kerkje te Britswert staat de grafsteen van Annigje de Groot, geboren te Britswert op 
12 maart 1923. Haar jonge leven werd in de knop gebroken. Op 23 december 1940 is ze "stoarn bij in iisûnk ûnder 
Rien", zo staat op haar grafsteen te lezen. Geheel onderaan de naam van haar vader, K. de Groot, en haar zuster 
Froukje. 

 



De volle omvang van het vreselijke drama blijkt uit de Leeuwarder Courant van 24 december 1940: 

"Het ijs eiste weer zijn slachtoffers. Drie meisjes en een jongen onder Rien verdronken. Vier vrolijke mensenkinderen 
tussen de 16 en 20 jaar, die elkaar in de vreugde van het schaatsenrijden hadden gevonden en met nog twee anderen 
in een "kloft" er op uit waren getrokken, zijn gistermiddag slachtoffers geworden van het door stromen zo verraderlijke 
ijs. Het gebeurde op de Franeker Zeilvaart tussen Rien en Roodhuis op een betrekkelijk eenzame plaats, ongeveer 1 km 
voorbij eerstgenoemd dorp. Het zestal reed z.g. opgelegd achter elkaar in een zich daar bevindend wak. Het waren de 
16-jarige Freerkje Kuiper, de 20-jarige Marijke Booy en de 17-jarige Jeen Feenstra te Wieuwerd, de 17-jarige Annigje de 
Groot te Britswerd, de 16-jarige Antje Douma en de 18-jarige Klaas Bakker te Bozum. 

Jeen Feenstra, die behoorlijk kon zwemmen, wist het meisje Kuiper te grijpen en mee naar de kant te trekken, waar 
beiden op de wal klauterden, hierbij geholpen door enkele schaatsenrijders die voor het zestal uitreden, maar op het 
hulpgeroep terug snelden. 

De andere vier drenkelingen waren onder het ijs geschoten en zonder hulpmiddelen was het onmogelijk deze te 
bereiken. In allerijl trokken de geredden naar het dorpje Rien om daar de tijding van het ongeval te brengen, waarop 
verschillende mensen met touwen en ladders naar de plaats van het ongeluk gingen. Zelfs met deze middelen bleek het 
niet mogelijk de vier jonge mensen onder het ijs te bereiken. Het werd zelfs nodig een bootje op te halen en het wak tot 
een groot gat uit te slaan voor en aleer de eerste drenkeling uit het water kon worden gehaald. Daarna ging het met de 
overigen vrij gemakkelijk. Inmiddels echter was bijna een uur verstreken en de hoop op levensbehoud moest al zeer 
gering worden geacht. Dr. Hofstee van Oosterend, die was gewaarschuwd en tijdens de reddingspogingen reeds 
aanwezig was, moest helaas constateren dat de levensgeesten bij de vier jongelui waren geweken. 

Blijkens de stand van het horloge van Klaas Bakker gebeurde het ongeval om kwart voor vier en het was over halfvijf 
toen de drenkelingen op de wal waren gebracht. Naar we vanochtend vernamen schijnen de beide geredden geen 
nadelige gevolgen van het ongeval te zullen ondervinden." 

In dezelfde krant staat het overlijdensbericht van Annigje de Groot, ondertekend door drie van haar vriendinnen, 
waaronder Freerkje Kuiper die door Jeen Feenstra uit het wak was gered:  

"Hjoed forstoar troch in needlottig ungelok ús beste frjeondinne ANNIE DE GROOT, 17 jier âld. Britswerd, 23 December 
1940. Freerkje Kuiper, Diet v.d. Hem, Aaltje Annema."  

en het overlijdensbericht van Antje Douma, ondertekend door haar ouders en haar zusjes Gatske en Wietsche, waaruit 
blijkt dat Antje niet 16 jaar was, maar 20 jaar, toen ze overleed. 

 


