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Pieter Abraham de Rochefort 40 jaar burgemeester van de gemeente Leens : 
feest (1910) en afscheid (1912) 

Feest  

Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 05.04.1910, rubriek Gemeentelijk nieuws: 

WEHE, 2 April. Omtrent het feest gehouden bij het 40-jarig jubilé van den heer P. A. de 
Rochefort, als burgemeester der gemeente Leens, kan nog het volgende worden 
medegedeeld. Reeds vroeg in den morgen wapperde van par culiere en publieke gebouwen 
de driekleur. Ook in andere dorpen was dit het geval. Den geheelen dag was het druk in de 
woning van den jubilaris, waar zeer velen van de gelegenheid gebruik maakten Z. E. A. (zijne 
edel achtbare) te complimenteeren. Om zes uur vereenigden de leden van den raad, de 
secretaris en de ambtenaar ter secretarie, zich in de keurig versierde raadzaal, even later 
verscheen aldaar de burgemeester en zijn familie. Hier werd Z. E. A. verwelkomd door den 
heer Eije Torringa, wethouder, die hem de reeds vermelde cadeaux uitreikte, met een 
toespraak, waaruit we zeer verkort, het volgende ontleenen.  

„Mijnheer de Burgemeester. Namens de leden van den raad, secretaris en ambtenaar 
der secretarie roep ik u het welkom toe en doet het ons groot genoegen, dat U gevolg 
hee  gegeven aan het verzoek hier ter plaatse te verschijnen. Wij feliciteeren U 
hartelijk met deze heugelijke gebeurtenis. Wij meenen, dezen voor U zoo 
merkwaardigen dag niet onopgemerkt te moeten laten voorbijgaan, want, waarlijk; 
een veer gjarig jubilé als Burgemeester en wel in Uw tweede standplaats is [eerste 
was Ezinge - TM] misschien geen unicum, in alle geval iets bijzonders. Veer g jaren 
lang aan 't hoofd der gemeente te staan en de leiding te hebben van de zaken, aan 
het ambt verbonden, mag men een menschelijken lee ijd noemen.”  

Na te hebben gewezen op den vooruitgang op wetenschappelijk gebied en op de 
voornaamste we en in de laatste jaren tot stand gekomen waardoor de werkzaamheden 
betreffende de gemeentelijke administra e zijn verdrievoudigd, en te hebben aangehaald, 
dat het cijfer 3 in de loopbaan van den Burgemeester een eigenaardige rol hee  gespeeld 
vervolgde spreker:  

“Bij eene wandeling door de gemeente van nu en van voor 40 jaar zal onwillekeurig 
het idee opkomen, hoe is 't mogelijk, zoo’n verandering. Bezie de openbare 
schoolgebouwen, de onderwijzerswoningen en wat daarbij annex is, thans alles 
voldoende aan de wet, vroeger soms zeer primi ef; eveneens de vele verharde 
wegen, flinke los- en laadplaatsen, gemeentehuis, enz. en eindelijk de tram. De 
laatste vormt als 't ware den hoofdader door de gemeente, waarlangs het verkeer 
zich richt, getuige de nieuwe woningen, ja zelfs villa's die er tot stand kwamen. Alles 
te zamen genomen kan men tevreden zijn over den bloei dien de gemeente geniet.”  

Na voorts nog te hebben s lgestaan bij de werkzaamheden van Ambtenaar van den 
Burgerlijke Stand, bij de goede gezondheid van den Burgemeester en den goeden geest en 
den welwillenden toon, die de vergaderingen van den Raad steeds kenmerken, eindigde, 
spreker:  

“Wij bieden U dit souvenier aan als herinnering aan Uw langdurigen dienst en hopen, 
dat U, bijgestaan door dit ar kel, nog eens naar het sta on zult wandelen van de 
thans nog in plan van aanleg zijnde spoorlijn enz. “ 
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Diep geroerd, dankte de heer Rochefort voor de fraaie cadeaux en hartelijke woorden tot 
hem gesproken. De secretaris, de heer Jan Kremer, daarop het woord nemende, wees er in 't 
bijzonder op, dat de Burgemeester in al die jaren zijn post nooit hee  verlaten, dank zij zijn 
sterke gezondheid, die hem steeds vergunde in 't belang der gemeente werkzaam te zijn. 
Vermeld zij, dat van de 409 raadsvergaderingen, die jdens het Burgemeesterschap van den 
heer De Rochefort zijn gehouden, niet minder dan 408 door Z.E.A. zijn gepresideerd. Werden 
in het genoemd jdperk 1098 huwelijken voltrokken niet minder dan 1064 paartjes werden 
door Z.E.A. in den echt vereenigd en om te constateeren dat de woorden daarbij gesproken, 
weerklank bij hen hebben gevonden diene, dat slechts 3 à 4 den gesloten band verbraken en 
echtscheiding verkregen. Ook den heer Kremer werd voor het gesprokene hartelijke 
woorden van dank gebracht.  

Nadat de plech gheid in de raadzaal was afgeloopen, werd Z.E.A. aan zijne woning eene 
serenade gebracht, door het muziekgezelschap “Euphonia" uit Leens, waarna het feest werd 
voortgezet op de versierde zaal van het hotel “de Marne". Nog langen jd bleef men daar 
gezellig bijeen. Ook de burgemeester vertoefde er een poosje en hoorde men meer dan 
eens: „Lang leve de heer De Rochefort en zijn familie!" Als een bijzonderheid meenen wij 
hieraan nog te moeien toe voegen, dat de heer Michiel Van Kampen, wethouder, 
onafgebroken sedert 1868 lid van den Raad is. Hij is het eenige raadslid nog in func e, dat de 
Burgemeester gedurende zijne 40-jarige loopbaan alhier hee  ter zijde gestaan. In de 
bovenaangehaalde bijeenkomst werd dit feit herdacht en een glas geledigd op de 
gezondheid van den nog krassen heer Van Kampen.  
 
De Rochefort’s afscheid.  

Uit het Nieuwsblad van het Noorden 01.04.1912. De wethouder Eije Torringa nam hierna het 
woord en sprak het navolgende:  

„Mijnheer de voorzi er. Het is nu ongeveer twee jaar geleden dat ik u toegesproken 
heb bij gelegenheid van uw veer gjarig jubilé als burgemeester dezer gemeente. 
Voorzeker een merkwaardige dag voor u, een dag, dien de gemeentenaren niet 
onopgemerkt hebben laten voorbijgaan. Nu gij op Uw verzoek door H.M. de Koningin, 
uit uwe betrekking, ingaande morgen, eervol zijt ontslagen, wensch ik daaraan gaarne 
nog iets toe te voegen. Alhoewel u zich op hoogen lee ijd nog vol levenslust en 
levenskracht gevoeld, moet men het toch waardeeren, dat u de rest van uw leven in 
rust wenscht door te brengen. Velen gaan bedanken als de rust geen waarde meer 
hee  en ze zich als 't ware reeds als afgewerkt moeten beschouwen. Voorzeker 
wenschen wij allen u toe, dat u nog lang genoegen moogt hebben van uw ambteloos 
leven, dat uwe tot nu genoten gezondheid zich zal handhaven en u dus nog lang voor 
uwe familie moogt gespaard blijven. Zal het ons in 't vervolg vreemd aankomen een 
ander voorzi er in uw plaats te zien, uw voorzi erschap zal ons lang blijven heugen. 
Al jd waart u op uw post en al jd werden de vergaderingen zoo door u geleid, dat 
niet de minste onaangenaamheden zich voordeden, in welken vorm ook. U wist het 
zoo in te kleeden, dat het gezellige gepaard ging met het erns ge en samen was het 
een heel goed geheel. Wat van de raadsvergaderingen gezegd is, kan ook gelden voor 
die van B. en W. Mochten de denkbeelden soms uiteenloopen, na gepleegd overleg 
werd bijna al jd samenwerking verkregen. Terecht kan hier gezegd worden „We 
weten wie gaat, maar niet wie komt". Mijnheer de voorzi er, om de betrekkingen 
eenigszins levendig te houden, zou de raad u gaarne uw beeltenis, in crayon 
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geteekend, wenschen te doen toekomen, met de s lle hoop, dat u reden mag vinden 
om het portret hier in de raadzaal te doen ophangen. Voorts stellen wij u voor een 
photografie te laten maken van u, den secretaris en de leden van den raad, bij 
voorkeur als 't mogelijk is met bijvoeging van het portret van den heer Michiel van 
Kampen, den overleden nestor van den raad. Deze photografie wenscht de raad u aan 
te bieden, om een plaatsje bij u in de huiskamer te veroveren. Dat het portret van 
den heer Van Kampen er bijgevoegd wordt op een wijze, later te bepalen, zal u 
ongetwijfeld zeer aangenaam zijn. Niet minder gevoelen ook wij voor den 
overledene, die steeds getoond hee  dat niets hem te veel was voor 't heil dezer 
gemeente. Wordt u in 't vervolg als burgemeester van de gemeente Leens nog vaak 
genoemd, ook de naam Van Kampen is onafscheidelijk van alles wat met deze 
gemeente in verband staat. Ik ben overtuigd namens allen te spreken, wanneer ik u 
nogmaals vele jaren in gezondheid toe wensch."  

De voorzi er sprak hierop als volgt:  

„Mijne Heeren. Het is heden voor de laatste maal dat ik de eer heb deze vergadlering 
te presideeren nu ik eene betrekking neerleg, die mij lief is. Maar gedach g aan de 
spreuk; „er is een jd van komen en van gaan"- en bedenkende dat het in het belang 
van de gemeente moet zijn, wanneer jongere krachten zich aan hare ontwikkeling 
kunnen wijden, mengt zich met het gevoel van weemoed, het gevoel van 
dankbaarheid dat het mij is gegeven 45 jaren lang dat eervol ambt te bekleeden en 
dat mijne gezondheid over 't algemeen van dien aard was, dat ik betrekkelijk slechts 
heel zelden mijne werkzaamheden niet kon waarnemen. Of ik steeds zooveel, of zoo 
goed gedaan heb als men had mogen verwachten? Ik zou het niet durven wagen 
daarop een beves gend antwoord te geven, overtuigd als ik ben dat ik in veel ben 
tekort geschoten. Maar dit durf ik met een gerust geweten verklaren: ik was met hart 
en ziel gehecht aan mijne betrekking en heb daarvoor geheel geleefd. Daarin was ik 
gesteund door de welwillendheid, waarmede gij en de vroegere raadsleden en niet 
het minst de secretaris, alsmede de overige ambtenaren, mij steeds hebben ter zijde 
gestaan en waarvoor ik allen hartelijk dank zeg. Met de beste wenschen voor de 
gemeente en voor U mijne heeren in persoon en in uwe betrekking neem ik bij deze 
afscheid van u als burgemeester en beveel mij verder in uwe voortdurende 
vriendschap aan. Voor de door den wethouder Torringa gesproken woorden mijn 
diepgevoelden dank, alsmede voor de aangeboden blijken van waardeering. Hierdoor 
zeer vereerd, wil ik gaarne mijne toestemming geven om mijn portret door u bedoeld 
in deze raadzaal te doen ophangen.” 

Vervolgens zeide de heer Ype Wiersum ongeveer het navolgende:  

“Mijnheer de voorzi er! Het is bijna 17 jaar geleden dat u mij als lid van den raad 
hebt geïnstalleerd. Als een der oudste leden, wensch ik u hartelijk dank te betuigen 
voor de wijze, waarop u steeds de vergaderingen hebt geleid; uwe ambi e hebben wij 
steeds op hoogen prijs gesteld. Belangrijke werken zijn onder uw burgemeesterschap 
tot stand gebracht. Deze te memoreeren is onnoodig, omdat zulks reeds vroeger door 
den wethouder Torringa is gedaan. Ik spreek uit naam van allen, wanneer ik u dank 
zeg voor alles wat u voor deze gemeente hebt gedaan. Nog een lange reeks van jaren 
wensch ik u toe, met de hoop dat u steeds met vreugde op uwen werkkring moogt 
terugzien.” 
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Geroerd betuigde de voorzi er zijn dank voor zooveel blijken van waardeering, waarna de 
vergadering werd gesloten.  

 

          

Portret De Rochefort & Nieuwsblad van het Noorden 04.04.1912 hij bedankt de ingezetenen. 

Wie is wie hier? 
Pieter Abraham de Rochefort (Leens, 4 maart 1839 - Wehe, 31 juli 1923). Hij bewoonde een 
aardig huis in Wehe. Hij staat hieronder op de foto in het midden naast de veldwachter 
(1900). De woning is later gesloopt.  
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Rechts: Eije (Roelfs) Torringa (1857-1915), landbouwer op 
Kooienburg en Nieuw Ewer. Paardenfokker, ondernemer, 
raadslid (1886-1915) en wethouder (1895-1915) van de 
gemeente Leens.   

 
Michiel Jacobs van Kampen (Wierhuizen, gem. Eenrum 19.10.1831 - 19.01.1912 te Wehe). 
Ongehuwd. Vanaf 1868 lid van de gemeenteraad van Leens, secretaris-penningmeester van 
de Centrale liberale kiesvereniging, gecommiteerde van het Waterschap Hunsingo. Verder 
verdienstelijk lid van de Doopsgezinde gemeente Mensingeweer, ook als voorzanger en 
boekhouder. 

 

De foto is in 1912 gemaakt voor de burgemeester P.A. de Rochefort, die 40 jaar 
burgemeester van de gemeente Leens was. Inzet ovaal: de overleden wethouder Michiel van 
Kampen. Achter de tafel de burgemeester met ke ng en gemeentesecretaris Jan Kremer. 
Verder de raadsleden G. Kruisenga, L. Addinga, Eije Torringa (wethouder), H.G. Werkman, IJ. 
Wiersum (de latere burgemeester), H.J. Boer, Th. Smit, G. Kadijk en H.J. Zijlma. 
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Burgemeester Wiersum, de opvolger 
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Het gemeentehuis van Leens in Wehe gefotografeerd door P.B. Kramer rond 1930. Foto BBG 
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Wehe-Den Hoorn : gemeentehuis Leens : interieur : werkkamer burgemeester IJpe Wiersum, 
(geboren 25-11-1856, overleden 18-4-1937 en burgemeester van Leens van 1912-1935) : de 
burgemeester poseert achter een tafel. Vervaardiger Kramer, P.B. Datum 1934.  
Wiersum is de opvolger van De Rochefort. 

Boven de schouw een portret van Willem van Oranje, iets lager een foto van Emma, 
Wilhelmina en Juliana. Op de tafel een doos met Zwaluw lucifers, een asbak, een presse 
papier op een folder en een brief? De heer Wiersum in colbert met vest, stropdas en 
horlogeke ng, vulpen en zegelring. Een ‘tapijt’ over de tafel en op de vloer, net als de 
bekleding van de stoelen. Door de ramen zie je een belendend pand en achter de 
burgemeester door het raam de aanbouw (zie vorige foto). Geen boeken te bekennen, laat 
staan mappen of akten. Ook geen telefoon in de buurt. Een rus ge baan lijkt wel. 
 

Op 23 september 1908 werd aan de laagste inschrijver de 
bouw ervan gegund. Dat was de heer G. Lietmeijer uit 
Uithuizen voor ƒ 8860,- 


