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K2-Jarige Feanster vertelt z’n levensverhaal 

SURHLISTERVEEN � De nu 92- 
Atze Byker uit 

eneen heeft toeo by 80 
’ was z’n levensverhaal dat op 9 

rt 1904 te Triemen begint opkreven 

kreven We pubUcereo bet in 
reeks afleveringen Het btykt 

de beer Byker een berinneocrmogen 

ocrmogen beeft wat bewoodeverdient 

verdient ook beschnjft hy ali 

i kkine details 

:  Bijkcr Mijn ouders waren Sieds 
jker en Grietje Kempenaar Ze hebn 
n raij ten dope gehouden in Westertstdoords 
tstdoords Politiek 
Jgens o kocht mijn vat 

t hct huis waar we alien zijn gebon 

n en groot geworden vcx /  500 
c grond die erbij was had hij als 

erfcht 

cht gelcregen De 
Singel’ genoemd 

:  wouden graag wat vee b een 
« en een varken maar dan moest er 
nschuunje aan het huis worden gewwd 
wwd Dit is dan ook gebeurd door 
n timmerman uit Westergeest 
ii heette hij Er kwam een stal 
or twee koeien en een varfcensstal 
«rvolgens in t skuorke plaats vc»r 
M booi en een W (een tonnetje 
ct deksd en plaats voor wat kipa 
a Bij het bouwen moet ik gevallen 
p op een steen waarvan ik in mijn 
«tajaren nog altijd een litteken aan 
jn hoofd had Ik herinner mij dat 
I wd eeos verteld e door mijn moe- 

� 

zijn geweest dat ik bij mijn beppe 

kwam Dan zag mem mij zolang na 

totdat ik daar was en dan ging beppe 

naar buiten en stak de hand op Dan 

kon mem haar gang weer gaan Ging 
ik naar huis ging het evenzo dan 

stond beppe mij na te kijken en ais Jan 

Wieb en Pietsje onze buurvrouw 
beppe zag staan dan stak deze de 

hand omhoog Deze dacht er verder 

we om dat ik weer thuis kwam 
Ook weet ik nog dat we een koe en 
een kalf of hokkeling op stal hadden 

en een varken deze kreeg biggen Er 

was een daar trok vader nogal aan en 

hij lag als dood Vader wreef hem 
maar heen en weer op de moeder Jan 
Wiebe stond er bij en zei "gooi hem 
maar aan de kant hij is toch dood 

Maar heit ging door en ja hij was 
later 

ter springlevend Toen was ik maar 

wat groot dat mijn vader dat klaar 

kreeg (als jongen van 4 jaar 

Ook herinner ik mij nog dat we een 
kleine pop kregen In die jar en werd 

dan gezegd dat de dokter die bracht 

Dit was mijn broer Siedse toen was ik 

goed 4 jaar Ook was ik met beppe 

naar Westergeest naar een oom en 

tante van beppe Tante Kinge werd ze 

genoemd haar man Jan Paulus In 

mijn ogen was net een bele grote kamer 

mer erachter was nog een kamer met 
een deur aan de weg Daar woonde 
een man alleen "grote Freerk werd 

hij genoemd Ik moest de krant maar 
naar hem brengen Maar ik als kind 

van 4 wist nicts van Frcerk Dus ik 

met dc krant in de hand dc wcg op 
Dat zag Frcerk die stond over de onderdeur 

derdeur te kijkcn en riep kom maar 
hier boeke geef mij de krant maar 
(met deze man heb ik later nog 3 jaar 
gewerkt bij de boer waar ik diende 
Het is nu een half jaar geleden dat ik 
begon met mijn memoires nu is het 6 

december 1982 en dan komen je altijd 
weer dingen in het geheugen Toen ik 
wat groter werd vertelde beppe (heit 
zijn moeder mij dat zij de enige 
dochter was van Sieds Steringa en dat 
ze op de Bontehond geboren was en 

dat haar vader koopman was geweest 
Voor die tijd nogal een groot koopman 

man Bij beppe haar vader werd het 

vlas afgeleverd Ze kwamen dan uit 
Kollumerzwaag en omstreken en dan 
ging het later per schip naar de 

touwslagerijen 

slagerijen volgens beppe Zij kreeg 
verkering met een knecht van de turfschipper 

schipper Deze kwam uit 

Duurswoude-Wijnjeterp (waarschijnlijk 

lijk werd er in die streken toen turf gemaakt 

maakt Deze knecht Atze Bijker 
werd haar man Volgens beppe overleed 

leed haar vader ook in die tijd en bleef 
ze toen ze getrouwd was in ’t ouderlijk 
lijk huis wonen Wat ik mij nog herinner 
ner zei ze dat toen haar moeder overleden 
leden was nog een tante bij pake en 

beppe inwoonde Ze hadden een paar 
koeien en daar lagen altijd schippers 

met him schepen en haalden dan rnelk 

en brachien dan aardappelschillen 

mee voor de koeien en dan zocht deze 

tante ze altijd na of er ook scberp spul 

in zat zoals spelden en naalden 

Beppe haar man is overleden toen vader 

der 8 jaar was Ze is voor de tweede 

keer getrouwd met Wieger Bosgraaf .? 
Ze kregen 2 kinderen Freerk en 

Halbe wij zeiden altijd pake Ik herinner 

inner mij nog (ik ging nog niet naar 

school tocn dat ik met pake en oom 
Freerk naar het land mocht Ze moeslen 

len op het land kleimodder strooien 
dat lag op bultjes op ’t land Dit land 

lag aan de trekvaart (Stroobos- 

Dokkum Pake zei "je verveelt je 
hier Atze je moet maar even gaan vissen 

sen Hij haalde een wilgenteen uit de 
kant van de sloot deed er bindgaren 
en een speld uit zijn vest om deze 
speld boog hij krom zocht een worm 
en deed hem eraan (een nieuw soort 

vishaak Een prikje eraan als dobber 
en pake zeide "Als de dobber ondergaat 

gaat moet je direct ophalen want anders 

ders valt de vis er weer af omdat er 
geen weerhaak aan zit Dat heb ik zeker 

ker goed in mijn geheugen geprent 
En ik was er nog maar net doende en 
de dobber ging al onder Ik haalde 

vlug op en daar lag in mijn ogen een 
hele dikke vis Dat was mijn eerste 
visvangst Doch de hele middag niets 
weer 

Ook herinner ik mij nog dat ik met 
moeder thuis was en broertje Sietse 

lag op bed of in de kinderwagenmisschien 

schien Het was zoo warm en moeder 
zeide "we krijgen misschien wel een 
donderbui en vader was er niet 

Deze was aan ’t maaien met de zeis in 
Zwagermieden (waar dat was wist ik 
vanzelf niet later wel Dit werd in 
die tijd blauwgras genoemd Omdat 
het er in de winter helemaal onder water 
ter stand werd het in een keer gemaaid 
maaid Mem zat over vader in omdat 
net zo vreselijk donderde zo alleen in 
de Mieden Dit was de eerste middag van 3 dageo zwaar onweer maar vader 

der kwam doornat thuis Hij had een 
zak (baaJdek over zijn rug maar dat 

hiclp niets Hij was doornat en hij 
wou thuiskomen dat had hij mem bcloofd 

loofd 
Ik weet nog dat zijn hoofd under de 

zwarte strepen zat en hij kreeg allemaal 

maal schone kleren aan Wat was het 
geval Vroeger droegen de mannen 
allemaal een zwarte pet Deze werd 

door ’t dragen groen Mem had deze 

geverfd dan werden ze uitgekookt in 
een verf en dan waren ze weer zwart 
en voor een arbeider als nieuw In een 
van deze dagen is de botrderij van 
Harm de Vries atgebrand in 

Zwagerveen Ik weet nog dat we bij 
de weg voor huis stonden hieruver te 
praten door welke donderslag dit was 

gekomen 
Ook weet ik nog dat we naar een oom 
en tante gingen in Oenkerk met de kar 
en paard van Sipke Kuipers de bakker 

ker Toen nog op de Triemen (later 

naar Surhuisterveen komen wonen 
Siedse was nog een baby van 2 jaar 
dus was ik 6 jaar Vader en moeder zaten 
ten in de kar op het achterste deksel 
en ik weet nog dat het begon te regenen 

nen Sietse lag onder het deksel te slapen 

pen en ik mocht er niet onder want 
dan maakte ik hem wakker Maar toen 
het zo hard begon te regenen mocht 
ik er ook onder en daar zaten we lekker 

ker droog Het paard kwam bij oom 
op de tuin aan een lijn Verder weet ik 
hier niets meer van 
Toen ik 6 jaar werd mocht ik in april 
naar school Gosse Jelles Beerda 
kwam als oudere schooljongen bij 
mijn moeder en vroeg of hij mij mee 
mocht nemen naar school En dat 

mocht natuurlijk wel Ik weet nog 
best dat hij me op een middag ophaalde 
haalde een dikke appel en een mesje 
meenam en hij schilde hem lopende 

naar school Ik kreeg dan ook steeds 
een stukje en hij zeide "Eerlijkzullen 
we alles delen En dat vond ik vanzelf 

zelf erg fijn (Gosse Beerda was later 
gemeente-ontvanger te Buitenpost 
En zo begonnen mijn schooljaren bij 
juf Hettinga Er gingen toen nogal wat 
kinderen van school af omdat er een 
nieuwe kwam in Zwagerveen Die 
van Gereformeerde huize gingen in ’t 

vervolg naar die school Dat was toen 

de tweede Chr school in de omtrek 
Later toen ik volwassen was kwamen 

men in Oudwoude en Kollumerzwaag 
ook nog christelijke scholen 

Ook gingen we (Sietse was 3 en ik 7 

jaar naar Westergeest naar omke en 
muoike (Jan Paulus Zijlstra om hen 

nieuwjaar te wensen Heit was naar de 
kerk en kwam ons dan afhalen Dan 
kregen we elk een dubbeltje dat zat in 

een blauw pillendoosje Dit mochten 
we dan houden (de man Freerk woonde 

de in de kamer emaast Kregen we 

elk een halve stuiver en dan mochten 
we ook naar de boerderij van wed 
Heine de Bruin (deze staat er nog 
maar verder niet We kregen ieder 5 
cent dan waren we echt blij en van 
beppe en Jane Pietsje de buurvrouw 
wat Hoeveel dit was ben ik vergeten 
Het was tegen de tijd dat mijn zuster 
Jeltje geboren werd en ik was toen 

7 1 jaar We wisten toen niet wat de 
’kinderen nu weten dat was taboe 
Later als jeouder werd zagje wel dat 
dit fout was want toen we groter werden 

den kregen we onderwijs van de grote 

te jongens van de straat en vaak op 
een vuile wijze En zo koesteren de 
gedachten bij een kind dat het een 
grote zonde was als een vrouw zwanger 
ger was Maar al hoe klein ik nog was 
toch werd ik in mijn gedachten ook 

bij de geboorte van mijn zusje betrokken 

ken 

Wat mij op latere leeftijd duidelijk 
werd was dat mem mij heel vroeg 
van ’t bed haalde en mij gelijk 

gingwassen 

wassen en te eten gaf En het was nog 
geen tijd om naar school te gaan 
Mem zei "je moet even naar Jane- 

Pietsje gaan en zeggen dat mem wat 

ziek is Dus ik erheen vanzelf en 
daar komt Pietsje al aan Deze wist er 
alles van en ze zei "loop maar naar je 
beppe en zeg maar dat Pietsje bij mem 
is Beppe ziet mij aankomen en zegt 
"ga maar naar ’t Huister Noord en dan 
kan je wel met de wed Pruis zijn zoon 

naar school lopen Daar was heit arbeider 

beider en beppe zei "dan moet je zeggen 

gen dat heit snel thuis moet komen 
De emoties werden voor mij als jongen 

gen van 7 wat te groot want ik zag 
beppe nogal vlug op lopen en ik 

dacht misschien zie ik mem wel 
nooit weer Ik kwam met een behuild 
gezicht aan Anne de dochter nam 

mij direct mee naar ’t fornuis en ik 

kreeg een kop melk en toen zei ik 

eerst dat heit komen moest en dat 

mem ziek was Toen was er voor mij 
weer een verrassing want ze lachten 
maar en ze wisten wel dat mem ziek 
was en heit was ook al naar huis gegaan 

gaan Ik begreep er niets van Het was 

zo geheimzinnig Ik ging met 

Wiebren en Jacob naar school Uit 

school weer naar huis te eten en daar 

lag een kleine pop bij mem in bed Die 
had dokter Ruitinga gebracht volgens 

gens heit en mem Ik geloofde het 
wel want ik had de dokter gezien bij 
de school op zijn stoomfiets Hoever 

ik mij nog kan herinneren was beppe 

Wietsche bij ons Die woonde in 

Kollumerzwaag (wordt vervolgd 
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e Atze BUker 
’ 

uit 

aisterveen beeft toea by 80 

was z’n levensverhaal dat op 9 

rt 1904 te Triemen begint opireven 

ireven We publicereo het in 

reeks afleveringen Het bujkt 

de beer BUker een herinnesvermogen 

svermogen beefl wat bewondeverdient 

verdient ook beschrUft b ali 

i kteine details Vandaag deeJ 2 

ze juffrouw Hcttinga ging trouwen 

I meester Visser Deze was in de 

de en vierdc klas Ook was mees- 

Jorritsma er eerst nog Deze woon- 

;  naast ons en werd hoofd van de 

rv school een nieuwe in 

llumerzwaag Ik zat in klas 2 Toen 

gen we juf Sloterdijk Deze is gejwd 

jwd met Albert Feenstra schilder 

Westcrgeest In dc derde kwam ik 

rrst bij 
Jorritsma en later bij meester 

umalda afkomstig van Ee Hij is la- 

T burgcmcestcr geworden ik meen 
ƒ welcn in Stave ren of Koudum Ik 

,.	 _c 	 i ^u-kl «i punc f 

t bij 
pake en beppe en ik was "s 

ds wat terneergeslagen want ik 

« het versje nog leren voor de 

ol Beppe zei "slaap maar rustig 

e roept je morgenvroeg wel op 

.en ’s morgens leert veel gemakkeker 

ker dan s avonds Dus ik de andemorgen 

morgen even bij 
beppe op bed Zij 

:t mij 
wat voorzeggen en wat afhonen 

nen ik moet zeggen dat ik nooit een 

-i je beter geleerd en onthouden 

Het is een gezang "Nooit kan "t 

loof te veel verwachten des 

"  idswoordenzijngewis 

volgt Ik kon het dus ook 
’glad’ 

«en in school 

we om 11 uur uit school kwamen 

jst ik voor mem soms naar de winvan 

van Geale Kloosterman Dit was 
� 

bij 
ons huis en ook wel eens de 

nc kant uit dat was wat verder 

r 
Brugt Kazemier en Teatske 

t 
kleindochter ook een Teatske is 

ouwd met Berend Krol Ze woonin 

in Hattum Ik mocst dan ook wel 

t om stroop dat kwam uit een 

ten vat Zaterdagavonds ging 

n erheen te rekenen Bij Teatske 

aide ik direct daar kwamen we 

niet geregeld Zij rekenden met 

jtop een 
lei met nullen en streken 

irbegreep ik niks van en toch ging 

al naar school maar we leerden rem 

m beel anders 

weet ik me nog te herinneren 
dat 

te Kuitert uit Kollum bij Jan en 

je (hij 
moest oom en tante zeg- 

)  in de kost kwam Deze was on 

vtjzer en kwam in de Geref 

9ol in Zwagerveen en moest van 

ef huize zijn (gelukkig is daar nu 

I in veranderd De zoon van 

te is de tegenwoordig 
veelbeken 

ken professor Kuitert Ik was 

6 of 7 jaar Hij kwam uit school 

ik zocht onder de boom bij 
Jane- 

~uje of er ook peren lagen (Durkje 

i dat mocht wel Hij zei Wiebe 

d ik "Hest al peren vonden 

j zag wel dat ik geen peren bad Hij 

de boom even schudden en ik 
zoea 

a en ik had in iedere hand twee en 

ƒi bield er mijn blouse voor los Daar 

Ten ze achter gedeponeerd "en nu 
ƒ 

vlug naar huis anders veiiies je 

ƒog Dat is de enige beriimering 
:k weet van Wiebe Kuitert 

kocbi een hok van J de Boer 

:  verhuisde en zodoende wou hij 

. .  Mem was bier blij om 
ƒM heitzoaer een stal voor de koei- 

�nmakeneaeennieuwvarkensbok 

Dan konden ze in de zomcr daar op 
stal en dan bleef het in huis schoner en 
ook geen last van muggen meer 
Een goede kcnnis Johannes Walda 
uit Kollumerpomp kwam wel eens 

bij ons Zijn vrouw was een nicht van 
mem Hij zei "ik kom wel even langs 

met dc kedden en melkwagen dat 

gaat veel vluggcr Maar daar bleef 

het bij Hij liet niks meer van zich horen 

ren In die tijd kregen we een nieuwe 
bedstee in het schuurtje Dat deed L 

Boonstra Deze heeft tocn ook geholpen 

pen om het hok te verplaatsen Heit 
heeft er een stal in gemaakt Ik wcet 
het nog best het was op een 

Hemelvaartsdag Buurman Jan heeft 

nog geholpen om de koeien in ’t hok 

op stal te brengen Dat vonden ze een 

hele verbetering Het tonnetje werd 
verhuisd vanuit de schuur naar het 

hok In deze tijd kwam oom Jan bij 
ons in de kost (tijdelijk Eerst was hij 

bij een oude vrouw maar die kwam te 

overlijden Hij was arbeider bij 

Hendrik Fennema en Jan-om zou in 

mei trouwen met Ynsche Laverman 
uit Westergeest Hij heeft het huis gekocht 

kocht waar hij in de kost was Daar 
hebben ze altijdgewoond Er is een 

nieuwe woning bijgebouwd en het 

huis is afgebroken en daar is een 

nieuw hok met veestalling van gemaakt 

maakt Jan-om had ook een hele goede 

de fiets maar had ook een hele oude 
zonder banden Deze mocht ik wel 

hebben Wij met zijn alien als kameraden 

raden Jan en Jarig Steringa om de 

beurt op de fiets Ik weet nog dat ik zo 

het fietsen heb geleerd Het ging op 
een vreemde manier Ik weet nog dat 
ik op een paaltje moest kJimmen om 
op de fiets te komen Het duurde niet 

lang toen schaafde alles aan en toen 

was het met het fietsen gedaan Ik was 
toen een jaarof 9 10 

In die tijd kwam er een en al verandering 

ring in de familie Allereerst werd 

mijn zusje Wietske geboren ook weer 
een verrassing Ik weet nog dat we ’s 

avonds zaten te eten en mem nogal 

wat kribbig deed tegen heit (dit vond 
ik niks leuk weet ik nog wel en heit 

zei niks terug deze wist wel wat er 

doende was en Jan-om zei "Griet en 

nu stil 

Ik moest bij Jan-om in de hal slapen 

Dit vond ik vanzelfsprekend heel 

mooi De volgende morgen toen ik 

wakker werd hadden we er een zusje 

bij en Willem Bosgraaf s Minke was 
er te bakeren Pake en beppe hadden 

hun huis verkocht aan Jan Reinders 
en ze gingen naar Kollum te wonen 
Dit vond ik mooi dan kon ik ook eens 
naar Kollum te logeren in de vakantie 

samen met Jan Steringa Deze ging 
ook naar zijn pake en beppe Ik weet 

nog dat we met zijn beiden langs de 

Trekweg en dan over de plattebrug 
over de Zuidersingel liepen Zo kwamen 

men we in Kollum Jan zijn oom Jetse 
Wassenaar was toen in de machinekamer 

mer werkzaam in de eleclrische centrale 

trale Deze stond aan de vaart 

Hiervan werd Kollum voorzien van 

electrisch licht Ik weet nog wel dat 

het voor ons een hele gewaaxwording 
was dat we dan zon groot vliegwiel 

zagen draaien 

Toen woonde eerst Ipe Krol er nog 
De bakker heette Foeke Becrda en de 

winkelier Hendrik KJoosterman Ik 

moest zaterdags dan naar beppe om 

boodschappen Die waren dan gpedkoper 

koper omdat beppe daar provisie van 
had Ik weet nog wel dat ik daar soms 

oiet zo veel zin in bad want ik wou 

liever met de joogeas op straal spekn 
Daarom ging ik’smorgens ook vroeg 
op stap 

om dan ook weer zo vroeg 
mogebjk tbuis te zijn Ik kwam ook 

cens toen was ze nog niet van bed af 

ik klopte haar eraf ze had een min zin 

en mem kreeg de schuld Want ze zei 

"ik kan maar niet begrijpen dat mem 
je al zo vroeg op pad stuurt Maar dit 

zakte spoedig weer af en moest ik 

naar de winkel voor beppe om boodschappen 

schappen Deze moest ik dan meenemen 

men voor mem en dan vlug naar huis 

Ook was ik eens op een zaterdag naar 

een vriend Willem Meijer Ze hadden 

bij ons op net streekje gewoond en 

verhuisden naar Zandbulten Toen 

zag ik voor het eerst een trein Willem 

zei "We moeten een cent op de rails 

leggen en als de trein er overheen is 

gereden hebben we een stuiver (halve 

ve En dit deden we En ja de cent 

was net zo groot als een botsen maar 

natuurlijk wel te dun Zaterdags reed 

ik ook wel eens met Tjalling 

Kloosterman mee die moest dan 

meel naar huis rijden uit het schip van 

zijn vader Geale Kloosterman (het 

was toen allemaal mais en lijnmeel 

geloof ik Dit kwam vrijdags uit 

Leeuwarden van Koopmans en dan 

zei Tjalling "Kom maar je kunt wel 

bij mij eten Dan kregen we gort met 

spek en vet en een dikke laag stroop 

erover Dit vond ik erg lekker weet ik 

nog De aoderen hadden al gegeten 

bet was namelijk nogal een groot gezin 

zin ik meen dat er acht kinderen warm 

rm Later kregen ze een motorboot 

In die tijd verhuisde mijn buurman 

meester Jorritsma naar 

Kollumerzwaag Er stond een lange 

varkenswagen Deze werd gebruikt 

om varkens naar de veemarkt in 

Leeuwarden te brengen (auto’s waren 

er toen nog niet volgens mij een paar 

jaar later reed dokter Meijer in een 

auto met chauffeur ’Pier noemden ze 

hem Jitze van der Wai en ik mochten 

�nee te verhuizen Meester 

Miggelbrink boofd van de school 

stond bekend als een hele strenge 

meester Ik weet nog wel dat ik er tegenaan 

genaan zag 
want Humulda vonden 

wij een fijoe meester Deze sprak ook 

’nog weleens Fries tegen ons en dat 

vonden we fijn Toch viel het mee 

toen we in de boogste Idas bij meester 

Miggelbrink kwamen hoewel ik mij 

nog kan herinneren dat hij 
soms wel 

ecus wmt humeurig was maar verder 

viel dit mee (toea ik ouder was begreep 

greep ik dit betcr Hij had ook bed 

wat meegemaakt Zijn eersle vrouw 

met een kindje bij een bevalling 
overleden 

leden zijn tweede vrouw was ook gestorven 

storven In die tijd zat ik in de vijfde 

klas Toen is hij weer getrouwd 

VbonSen bad bij een huishoudster 

Johanna deze kan ik mij nog goed 

herinneren Een klein vrouwtje en 

voor ons als kinderen altijd o zo 

vriendelijk Zo verstrekea mijn 

schooljarco met zijn wel ea wee 

De Feanster, 13 mei 1997, blz.5



Atze Bijker Een veelbewogen leven (4 
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datap 

reeks 

ƒcell wat bcwoadcriBK vcnlicat 

oak bcKMifl k« aleriei Udac 
de- 

deBakkcrs 

Bakkcrs 
De bakkers die bij ons kwamen in die 
tijd waren bakker Kuipers van de 

Triemen (er staat nu een nieuw huis 

en net word hewoond door Jelmer 
Bouma en verder kwam een keer in 

de week bakker Krook uit 

Kollumerzwaag (daar had mem gediend 

diend voor haar trouwen en Mient de 

Hoop die was compagnon met Albert 
Brandsma te Kollumerzwaag 
Zondags ging ik met heil s morgens 
naar de kerk en ’s middags ging mem 
en dan ging ik ook wel eens mee Ik 

za dan aan de mannenkant en mem 
aan de vrouwenkant Dat was toen 

nog he gebruik in de kerk Oom 
Meine kwam in de kerstdagen vaak 
een paar dagen bij beppe Hij woonde 
in Oenkerk Hij kwam dan ook bij ons 
en ging dan ook naar oom Rindert en 
later toen oom Jan getrouwd was 
daar ook nog heen Hij deed alles 

lopende 

pende wan hij fietste niet Wel 
gedeeltelijk 

deeltelijk met de trein Wij vonden het 
altijd heel gezellig als deze er was 
Toen ik wat groter was kwam een der 

kinderen ook mee Dat was Boukje 
Oom Teade kwam later wel mee en 
die bleef dan slapen Zo gingen we op 
zondag in Westergeest naar de kerk 
In dcze kerk zaten boven hele dikke 
balken Teade zagomhoog en zei "As 

dy fan boppe komme dan binne wy sa 
plat as in dubeltsje Daar werd nogal 
om gelachen Dit was voor hem wat 
nieuws daar zij naar de Geref kerk 
gingen 

Mobilisatie 
In 1914 brak de mobilisatie uit Ik 

weet nog dat dc klokken overal 
luidden 

den We kwamen vroeger uit schooldie 

die middag en Sierke-Antsje onze 
buurvrouw stond bij de weg Dit was 
ook wel wat want haar beide jongens 

Jan en Teake de Boer moesten opkomen 

men en ik kwam thuis en mem huilde 
ook want oom Rindert moest ook 

weg Deze kwam later nog bij ons Hij 
had eerst afscheid genomen van beppe 

pe Wij kwamen devolgende dag weer 
in school en toen vertelde meester 
Miggelbrink ons over de oorlog (ik 

meende dat Duitsland in oorlog was 
met Servie Meester beloofde ons dat 

hij tussen schooltijd naar Kollum zou 
om het bulletin op het Gemeentehuis 
te lezen en ons dit elke dag op de 

atlas 

las aan te wijzen F was toen nog 
geen radio zowat alles moest van een 
ander worden gehoord 
De bakker en de slagcr en winkelman 
wisten vaak van alles te vertellen Als 

schooljeugd kwamen we met meester 
zijn vertellingen bedrogen uit Hij 
fietste zo af en toe ’s middags wel 

weg maar heett ons nooit wat verteld 
over het verloop van de oorlog (later 

heb ik wel eens gedacht misschien 
mocht het niet en was het niet goed 
voor ons als kinderen 

BakkerG««rt 
Geertom noemden we hem hij was 
getrouwd met een zuster van beppe 

Wiets Deze woonde in ’t Leegland bij 
Buitenpost Hij kwam zalerdags in de 

namiddag bij ons met de hondenkar 
met twee of ook w el eens drie honden 
voor de kar Hij ging over Oudwoude 
en dan naar Westergeest Kettingw ier 
en Driesum Hij had bakkerswaren bij 
zich en deed dit voor Sch Bakker uit 
Buitenpost Als hij dan bij ons was 
zei hij vaak "Schiper deed dit of dat 

Ik meende heel lang dat hij op een 

schip woonde Geertom deed dan altijd 

tijd de honden los dan liepen ze naar 

de sloot om te drinken Soms maakten 
ze ook wel een duik en daama kwamen 

men ze weer aan een der wielen van 
de kar En o wee wie het waagde bij 
de kar te komen Oom Geert zat vertrouwd 
trouwd bij mem deze had dan ook 
warm eten klaar En wij als kinderen 
waren altijd blij als hij kwam want hij 
nam voor ons altijd een grote zak vol 
’apenoten’ 

mee 
Ik weet me ook nog te herinneren dat 

hij bij het bidden en danken altijd zat 
te duimdraaien Dat was zeker zo zijn 
gewoonte 

Jnlle Gosse Bccrda 
Broer Siedse was wel eens zkk hij 

zal toen 4 a 5 jaar zijn geweest Toen 
woonde Julie Gosse Beerda nog vlak 
bij oik (later is hij cassier geworden 
van de boerenleenbank te Kollumerzwaag 

zwaag Deze had een boek waar alles 

in stond over ziekten Mem ging daarbeen 
been en ik moest zolang oppassen 
Julie zat te melken zei mem en hij 
zou wei even in t boek zien als hij de 
koe uitgemolken had Ik weet niet 
meer precies hoe en wat maar wel dat 
mem lijnkoekspap moest maken en 

als we wat veikouden of boesten 
moesten dan krcgen we een papier 
ingesmeerd met vet op de borst of rug 
en in de wintermaanden vanzelf levertraan 

vertraan elke avond een lepel Dat 

werd in die tijd veel gebruikt tegen de 
koude 

Dirk Beerda (later bij bet onderwijs in 
Buitcnpost was 4 a 5 jaar en kwam 
dan met een tas op de rug en was dan 

op zijn manier een postbode Hij ging 
dan bij de deuren langs om oude kranten 

ten en zo ook bij ons en kwam dan 

even later weer en zei tegen mem "Ik 

mat de krant mar wer yn de tos ha 

want hie mat nei Jane Pietsje 

Jinke was even oud als mij Die kwam 
weleens bij ons met een klein poppenwagentje 

penwagentje en een stenen popje erin 
en dan speelden we wel eens Ik weet 

nog dat wanneer we zo speelden leken 

ken we wel heit en mem (ik meen te 
weten dat Jinke niet is getrouwd en later 

ter in Doezum of Grootegast woonde 
de 

Zaterdags was ik ook weleens bij 
Evert Beerda Toen was ik 10 of 11 

jaar Ik moest dan op het 
aardappelland 

land om aardappelen te zoeken die bij 
het eggen bloot kwamen en later als 

Evert aan het ploegen was moest ik 
achter de ploeg zoeken Dan kwamen 
Sjoukje zijn vrouw of Anja de 

dienstbode ’s morgcns met koffie en 

’s mitldags met thee Dat vond ik dan 

prachtig om ook even uit te rusten Ik 

weet ook nog dat we uit een grote kop 
dronken en dat we ’s middags in de 
thee een klontje kregen en als we 

weer thuis waren moest Evert voeren 
en melken en was ik weer vrij en kon 
dan met de jongens spelen tot 6 uur 
Evert haalde dan een ponkje uit zijn 
zak waar geld in zat Ik weet nog dat 

ik eens twee kwartjes kreeg voor elke 

dag een 

Ik geloof dat ze in mijn tijd de ’Rode 
Star’ 

begonnen te verbouwen voordien 

dien waren het de Zeeuwse Blauwen 
Ik ging wel eens met beppe om een 

emmer rode star van het land te halen 
dat was naast het land van Evert 

Beerda aan de paden naar 

Zwagerveen Dat was een perceeltjeland 

land Heit en mem hadden daar ook 
een perceel te huur (ik weet niet meer 
wie de eigenaar is geweest misschien 
Jan Fokkema te Westergeest 
Ook was ik eens zoek toen ik een jaar 
of vier was Mem zoeken en vragen 
vanzelf Ik was met Anja de dienstmeid 

meid van Evert Beerda naar het land 
Dit vond ik vanzelf fijn dat ik even 
mee mocht om aardappelen te zoeken 

ken Ik weet nog dat ze wit van kleur 

waren (misschien waren het borgers 
Toen ik klein en jong was kwamen er 
in de winter ook nog bedelaars uit 
Zwaagwesteinde en Twijzelerheide 
Kreupele Jinke kwam zo af en toe ook 

wel eens bij ons Dan zei mem "Hij 
moet maar weer wat aardappelen hebben 

ben Men kan ook haast niet anders 
het is nog familie een neef of 

achterneef 

neef of zoiets De zak hadden ze dan 
achter op de rug en daar kwamen dan 
de aardappelen in 

In de winter was het moeilijk als de 
vaart houdbaar was Dan moesten er 
baanvegers komen Bij iedere brug 
begonnen ze dan te vegen en ze overlegden 

legden dan tezamen over een ieder die 
vegen wou Dan verdeelden ze onder 
elkaar een route om schoon te vegen 
en verwachtten van de rijders een 

baancent om eten op tafel te krijgen 

Ik weet nog dat arme B Dijkstra ook 

stond te vegen (onze buurman en hij 
had schaapjeswol om zijn oren gestopt 

stopt om de koude te verhinderen Dat 
kunnen we ons niet meer begrijpen 
en vooral de jeugd begrijpt hier niets 

van 

Ik was of werd in maart 12 jaar Toen 
zijn we op schaatsen naar 

Leeuwarden geweest Heit omke 
Rindert omke Jan en ik Toen zijn we 
ook nog op de Oldehove geweest Dit 
is ook mijn enigste keer geweest later 

ter nooit meer Gedeeltelijk met de 

trappen en met de lift Daar is mij een 

ding van bij gebleven Het was een 
vrouw die de lift bediende Een vroeg 
haar of ze dit altijd deed Haar antwoord 

woord was "Ja als dat in lengte samengevoegd 

mengevoegd was dan was ik al in de 
’hemel’ 

aangekomen Ik vond dat een 
vreemd antwoord op de vraag 
4 a 5 uur waren we weer thuis maar 
er waren nog zoveel aan ’t rijden dat 

ik niet meeging naar huis maar bleef 
tot de kameraden naar huis gingen Ik 
kon toen tot huis toe schaatsen Het 
was toen nog buitenwater en niet ingepolderd 

gepolderd De vlakte waar het hardrijden 

rijden werd gehouden was achter ons 
huis tussen Triemsterweg en 

Bontehond naast ons land (de singel 
waar een voetpad over was 
Toen ik 13 jaar was geworden is er 

een gemaal gekomen en stond het 

land in de winter niet meer onderwater 

ter Toen is er een ijsbaan in de Dolle 
gekomen Dit was het land van Geert 
van der Schaaf Daar heb ik in die jaren 

ren nog veel op geschaatst 
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lijk was waot we bebben ook ecus 

ecu koe van Harm vaader Veer gehad 
Heit zei "Dit is niks voor oos Hij 

heeft hem dan ook weer teruggekregen 

gen Rindert Leegsma was ook koopman 

man en kwam bij Jan Wiebes eenfcr 

Jan Aukes de Boer kocht 

een koe bij Jan Wiebes Hij tnoest 

hem bij Leegsma in KoUumcrzwaag 
brengen Ik moest mee Daar kwamen 

we in huis en kregen een kop koflk of 

wat anders Het was zeker bedtijd 

voor de kleinen want cr lagen al kinderen 

deren in hun bed Vrouw Leegsma 

nam een kletntje van "t bed die in de 

hedstede stood en legde een hogerop 
in de kribbe Dit had lk nog nooit 

eerder 

der gezien Een van de oudsten is ds 

Leegstra heeft in Lutjegast gestaan 

iM wel elders 

Ook moest lk helpen om ptnkcn in de 

\*ei le brengen (kocien met Jan 

Imkes Mcrkus deze had er ook twee 

Imkc - even oud als ik - en ik moesten 

ze aandnjven naar de hooidallen bij 
Driesum in ’t land van Siedse van der 

Veen Deze was daar ook aanwezig 
Di land heette de Broek Van der 

Men zeide "De Broek leit der goed 

voor Toen zeide Imke "Er mist al 

een knoop af Zijn vader zeide "Ho 

die stil jonge We hadden daar met 

zijn beidcn nogal vcrmaak over Wat 

was namelijk het gevar Van der Veen 

had de broek aan met galgen en daar 

miste een knoop af 

In die tijd kostten de biggen niets Ze 

gingen cr woensdags mee naar dc 

markt in Dokkum Dan warcn ze 4 a 5 

wcken Zo vertclde Jan Wiebes aan 

heit 7e konden ze vandaag met kwijt 

Er was een koopman of boer gewcest 

die had dc achferschutting uit dc wage 

ge n gehaald en was weggcrcden 

Tocn hij 
thuiskwam was de wagen 

keg Er warcn toen nog geen kcuringswettcn 

ringswettcn en vergunningen om te 

slachten zekcr Want Jan Mcrkes 

weet ik nog had ccn grote big te 
hangen 

gen (eerst gedood aan een appelbtxim 

btxim en stookte een vuurtje en to 

schrocidc hij 
het haar eraf Wij als 

jongens vonden het wat fijn En zij 

aien hem later Ickker op want het was 

nogal ccn groot gezin Ze woonden 

i«K’n op de hoek van de Triemsterwei 

later bewm door Brigiet Kazemicr 

Ook gcbeurde het dat heit een hokkeling 

ling in dc hooidallen in ’t land had 

loen brak er mi en klauwzeer uit 

Zo oi bi de hokkelingcn in hooiland 

(er warcn u nog geen middelen om 

zc er v in te entcn Heit durfde er 

met naar toe hij 
was bang dat de 

k»K-ien 

en thuis het <H zouden krijgen Zo af 

en t« htH ze dan van deze of 

gene dat die van ons het niet had 

maar ik mccn te wctcn dat er in ’t land 

(Hik nog koeicn aan dood zijn gegaan 

Doch die van ons mankeerde niets 

Heit en mem waren er cent dankbaar 

v»H Zo zie je dat er in je leven altijd 

weer wonderen zijn als je ze maar 

/at 

We lazen de Kollumerkrant met 

Martje Slot voorheen met Marten 

Steringa Deze bracht hem altijd ’s 

avondv Dan warcn wij al naar bed 

maar ik hoorde de verhalcn dan nog 

wel Ot»k weet ik nog dat Jinlje Banga 

en Bontje een dochter had ge kregen 

en daar zalen zc over te praten Mem 
even de bedsdeur openen en ik vlug 

de ogen dicht vanzelf en Marten kon 

weer verder vertellen hoe moeilijk die 

bcvalling wel geweest was Marten 

zci "Sie wie ck sa swier ik tocht der 

kin wol twa komme lk weet nog dat 

hij 
dat zei Siedse was vier jaar jt»nger 

dan mij deze sliep vanzelf en htxirde 

IWTif MSft Sw was O ZO Hlf H’H BpT 

rig want ab 2e de knot nog Bid bad 

en cr wh if in mo nj 
Rmdettof oom Janof wiedanook 
zc had dat ggz n das kwam zc met 

de wine mots op on de hock van de 

kamerdeur en dao zci ze "O jim 

hawwe visile sjocn ik dan anal tk 

mar gan wer vol 

De knot "Vriend voor oad en jong 
lazen we ook ik weet niet met wic en 

de "Blijde Boodschap Ook de» 
haalde Jan Wiebe Pietsje zondagavoods 

avoods op ooder he melken Dan 

moest Jan voeren en melkea ik meen 
dat hij vjcr melkkoeien had Pietsje 

had dan een krant voor oos bij zich 

dat was de ’Banier I k meen een 

blad dat in die tijd veel werd geiezen 

door wie van christelijke hutze kwamen 

men Heit kreeg ook wel eens een 

krant van Johannes Adema Daar 

heeft hij later mee in de kerkeraad gezeten 

zeten met Boue Zwart Ide de Boer 

Jan Sikkens Sj KJoosterman Berend 
v Haak en anderen 

In mijn schooljaren wcrkte heit ook 

wel bij molenaar Muda op 
Huisternoord Deze had een ooerderij 
en een korenmolen Jan Troeistra was 
de molenaar Onze heit stood nogal 

bekend als een ploeger en voorai als 

een greide (groenland gepioegd 

moest worden en dat moest naar ik 

weet in de oorlogsjaren van 1914- 

1 9 1 8 ook en zo kwam hij bij Muda en 

later ook nog bij D Feenstra in 

Oudwoude En als het in de winter of 

tegen de herfst wel eens dmk was bij 

de molen moest heit weleens een 

v racht meel wegbrengen Ik weet nog 
wel dat ik eens op een middag 

(zatcrdag 

dag met hem mee ben geweest naar 

Kollumerpomp naar Egbert Kooi naar 

ik me herinner We kwamen tegen het 

donker weer aan bij de molen TWee 
dikke Belgcn voor de wagen Jan 

Tuinstra was ook klaar met zijn wcrk 
We gingen samen lopend door de 

donkcre nacht weer naar huis Jan 

\Mx in ’t eerste huisje tcgenover 
hei Triemster brugje (is er nu niet 

meer Ze hadden een zoon Ritske 

Deze zat naast mij op school in de 

zesde klas (naar ik meen te weten is 

hij nogal op jeugdige leeftijd gestorven 

ven Mij kon goed leren voorai delen 
en breuken Ik kon dat niet zo goed en 
wou dan graag even afzien Dat gebeurde 

beurde dan ook wel maar als we dan 

eens ruzic hadden zei hij "Komst 
nict van mij af te zicn 

Heit was aan ’t ploegen voor Muda op 
’I land Daar stond het huis op wat zij 

bewtxinden en dan dronk heit koffie 

bij Ritske zijn moeder Ritske kwam 

op school en zci heel zacht (want de 

anderen mochten het niet horen 

"Weet je wat mem tegen jim heit zei 

Tjits Haarsma had ek un spieker 

ien’e voet he en jim heit sei "Dat ha 

se us ek ferteld en die sil d’r wol utmatte 

matte ."  "Ze menen nog altijd dat wij 
dat niet mogen weten maar ik begreep 

greep direct wel wat ze bedoelden 
zei Ritske Wat was narnelijk het geval 

val Dit meisje van 1 7 jaar verwachtte 

te een baby en dat praatje was elke 

dag al op het schoolplein omdat ze 

dichtbij de school woonde 
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jarige Atze Byker aft Surfauisterveen 

veen heeft toen by 80 jaar was z’n 
levensverhaal dat op 9 maart 1904 
te TMcmen begint opgeschreven 
We publkeren bet in een reeks afleveringen 

veringen Het blijkt dat de beer 
Byker ecu herinneringsvermogen 
beeft wat bewondering verdient 
ook bescbrQ ft by aUeriei kleine details 

tails 

Nog een herinnering uit mijn schooltijd 

tijd was Jeltje (healwieze Jeltje werd 
ze genoemd en ze was een jaar 

of 18 misschien Ze kwam uit 

Twijzelerheide en was ook wel bij 

Albert Koning aan de Triemsterlaan 
Deze leefde als een kluizenaar en 

woonde later achter Buitenpost in de 
onbewoonde oorden 
Er waren altijd wel jongens die een 
cent hadden Ze kreeg dan een cent 
maar ze moest dan een versje zingen 
Dan zong ze altijd "Heer ik hoor van 

rijke zegen en van de milde regen 

Drupp’len vallen op mij neer ook op 
mij ja ook op mij 
Ook gebeurde het eens dat de jongens 
tegen Jeltje zeiden "Je krijgt een cent 

van ons als je je rokken optilt Dat 
deed ze dan vanzelf en ze kreeg een 

cent Wat een geluk dat dit veranderd 
is in de maatschappij 
Er wordt tegenwoordig ook zoveel 

kritiek op de kerk gegeven en kerkgenootschappen 

nootschappen Doch in mijn jeugd 
was er ook wel het een en ander dat 
wel te wensen overliet Zo weet ik 

nog dat er borden aan de muur in de 
kerk hingen met het opschrift 

"Verboden te roken en te spuwen Er 

werd in die tijd veel tabak gepruimd 
en als je dan uit de kerk kwam en je 
zag dan weer dat bij degenen die in 
een hoekje hadden gezeten hele plassen 

sen lagen van tabak afkomstig Ook 
heugt mij nog dat er een man in 

Westergeest naar de kerk ging die 

nogal last had van zijn borst en vaak 

hoestte hij dan en de uitwerpselen uit 
zijn mond spuwde hij dan in een flesje 

je dat hij in zijn binnenzak van zijn jas 
had 

En als je uit de kerk kwam dan viel 

het vaak op dat oude vrouwen even 
gehurkt gingen zitten en genoeglijk 
een plasje deden (de rokken waren 
dan heel lang en wijd je kon de 

schoenen dan niet zien Dat vond je 
heel gewoon 
Er was toen ook veel onkunde over 

Rechtzinnig en Vrijzinnig Zo hoorde 
ik eens een man vertellen dat als de 
dominee voor de preekstoel even 

stond te bidden dan wist je dat het een 
rechtzinnige prediking was maar als 

hij direct op de preekstoel ging was de 

prediking vrijzinnig Als kind geloofde 

de je dat maar gelukkig zag je dit later 

ter wel anders 

Wij gingen naar de Chr school in de 

Triemen In Westergeest was toen nog 
�6a school voor openbaar onderwijs 
Daar was dan in de zomer ook een dag 
feest en er was ook een draaimolen en 
daar mochten wij niet heen Dit was 
voor de kinderen die onze school bezochten 

zochten en uit Westergeest kwam 
vanzelf een hele bezoeking Ze werden 

den dan ook vanaf de brug bij de 

Bontehond opgehaald door de zondagsschoolonderwijzer 

dagsschoolonderwijzer die ze dan 

naar huis geleidde Maar het was al 
precies als nu er waren wel kinderen 
die even draaiden waar we nu ook 
wel even anders over denken als de 
ouders van toen Denk maar even aan 
wat er op de t wordt getoond 

Onze boerman had koolrapen voor de 
koeien gekocht in Zwagerveen Ik 

mocht mee op de wagen van Pieter 
van der Wai om ze op te halen Ze kregen 

gen ruzie op ’t land om de koolrapen 
Deze waren te hoog afgesneden en 
zodoende gingen er minder in een ton 
omdat er te lange Stengels aan zaten 
(het ging toen nog per mud alles gaat 

nu per gewicht Ik weet nog dat de 

buurman zeide "Leare jim dit by jim 

in tsjerke (hij ging naar de Geref 
kerk by us yn tsjerke wurdt it oars 
leard Naar ik meen is het met een 

sisser afgelopen en de vrede is weer 
gesloten Maar de Hervormde en 

Gereformeerde kerk stonden in mijn 

jeugd vrij afzijdig van elkaar Het 

werd ook veel te veel op de kansel 
zowel in de Hervormde als in de 

Gereformeerde kerk gebruikt 
Heit werkte zo af en toe ook wel eens 

bij Evert Beerda en dan zei heit "Wat 
hebben we samen met Evert mooie 
gesprekken maar als het zondag is 
dan kent Evert mij niet dan gaan we 

elk een kant uit 

Zo het nu lijkt kan het gebeuren dat 
er in de toekomst nog eens een hereniging 

eniging komt In verschillende gemeenten 

meenten is dit al zo (al hebben zich in 
60 jaren alweer twee uittredingen uit 

de Geref kerk plaatsgehad 

Heit was 18 februari jarig en dan 
gingen 

gen we altijd naar pake en beppe 
want beppe was dan ook jarig en pake 
zeide dat hij dan ook jarig was (later 
is mij verteld dat het in die tijd 

zomaar 

aar wat ging We kregen dan altijd 

chocolademelk Toen ik drie jaar was 
bond beppe mij een stuk koek op de 
arm met een touwtje Daar ging ik 

mee naar huis Dat werd toen wel 
meer gedaan Als Sinterklaas kwam 
dan kregen we een taaiman in ’t vak 

als we in school kwamen Ook kreeg 
heit eens een koperen tabaksdoos met 
de naam erin en jaartal 1910 (hij staat 
nu bij ons op de schoorsteenmantel 
Ik weet nog dat hij zaterdagsavonds 
als hij thuis kwam het loon dat hij verdiende 

diende uit de doos haalde en aan mem 
gaf Zo gebeurde het Ik was 12 jaar 

toen heit (het zal in de zomer geweest 
zijn thuiskwam met /  18 en dat aan 

mem gaf Dat was in de ongetiid 

(hooioogst ende lonen gingen iets 

omhoog 20 of 25 cent per uur Wat 
waren we blij en er werd dan ook echt 
voor gedankt 

Ik was 13 jaar toen ik bij de boer inwoonde 

woonde Willem Wielsma kwam opnieuw 

nieuw bij ons om mij en ik had er wel 
zin in Dan leerde ik weer wat hoe ik 

met paarden om moest gaan en dat lag 
mij wel (waar ik later in mijn leven 

ook geen spijt van heb gehad Vier 

jaar heb ik op het laagland bij Willem 
gewoond Ik verdiende met kost en 

inwoning het eerste jaar 80 gulden en 
vervolgens 100 125 en 200 gulden 
Het leek heel mooi als jongen 

van 13 heb ik nog wel eens heimwee 
gehad 
Ze hadden twee dochters Gepke en 
Jitske Gepke was getrouwd met een 
onderwijzer Jurjen van der Kooi Ze 

woonden in Kollum en hij was bij het 

christelijk onderwijs Jits was altijd 

op de boerderij bezig 
Het was voor mij een hele overgang 
’s morgens om vier uur van bed Ik 

sliep op de zolder waar het altijd erg 
donker was Van elektrisch licht wist 

men toen nog niets En toen Jan-om 

bij ons in de kost was vertelde hij ons 

dat hij knecht was bij Hendrik 
Fenema aan de Trekweg en sliep in ’t 
boethuis achter de koeien (dit was 

toen heel gewoon dat de knechten in ’t 
achterdeel hun slaapplaats hadden 
Toen hij wakker werd vond hij dat het 
warm was op zijn hoofd Wat was het 

geval er zat een rat op zijn hoofd Hij 
schrok wel maar hij zeide dat ze ’s 

nachts gewoon in het achterdeel in de 
schuur kwamen dat was in mijn tijd 

heel gewoon 
Ik weet ook nog dat wij ze ook 

hadden 

den en er allemaal holen onder de 

vloer zaten In de gang lagen eerst 

estriken later een houten vloer Heit 

haalde eerst de estriken eruit want er 

huisden ratten onder Marten Steringa 
en Jan Wiebes hielpen ook mee water 
te gieten in de holen Het water haalden 

den ze uit de gracht bij Jan Wiebes en 
pake en heit sloegen ze dood als ze 
eruit kwamen Als jongen van 13gaje 
dan met al deze herinneringen op de 
zolder bij de boer in ’t bed (wat ik 

later 

ter vernam was dat wij er binnenshuis 
geen ratten hadden maar in de varkenshokken 

kenshokken wel 
Er werden 14 koeien gemolken Dat 
moest ik ook nog leren Ik had het al 
eens zo af en toe bij Jan Wiebes onze 
buurman gedaan 
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SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Byker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hy 80 jaar was z’n 
levensverfaaal dat op 9 maart 1904 
te Triemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 

Byker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 
ook beschryft hy allerlei kleine details 

tails 

Het vervolg de melk moesten 
we naar de verharde weg brengen 
over de brug bij Jan de Boer De melk 
werd afgeleverd bij Dirk Bosgraaf Ik 
weet nog dat ik direct de melk erheen 
moest brengen met de zwarte voor de 
aardkar (een lage kar anders kon ik ze 

er nog niet op krijgen Freek was arbeider 

beider (al eerder genoemd en ging 
de eerste keer mee en leerde mij hoe 
ik het paard moest mennen We gebruikten 

bruikten in de winter ook vaak een 

slede als de zandweg nat en slecht 
was Als het ’s middags half vier was 
gingen we samen koffiedrinken en 
schilden ieder in een bakje onze eigen 

aardappels en ’s avonds kregen we altijd 

tijd nieuw gekochte aardappelen behalve 

halve zondags dan ’s middags In de 
week ’s middags erwten bonen zuurkool 

kool enz Freek kwam ’s morgens en 

kreeg om 7 uur de kost toe en ging ’s 

avonds na het eten weer naar huis 

Ik kreeg nogal vroeg een fiets Omke 
Freek was fietsmaker eerst samen 
met Jelle Steringa (Jelle Marij 
woonde in ’t huis waar KJaas Steringa 
nu woont En zo kreeg ik mijn fiets 

Twintig gulden naar ik me herinner 

Het was mem maar min naar ’t zin 

weet ik nog wel Zij moesten ook lopen 

pen dus dat kon ik vanzelf ook wel 

Oom Freek was later knecht bij Dirk 

Beefstra in Veenklooster en omdat ik 
fietste moest ik gauw eens een boodschap 

schap doen Zo ook naar Sieds 

Schoenmaker Deze woonde alleen in 
Zwagerveen En dan even thuis aan 

vanzelf en mem even zien en even dag 
zeggen Zo gebeurde het eens dat 

Sieds mij vroeg hoe het beviel bij de 

boer Ik zei "Best ik heb het net zo 

goed als thuis Sieds zei "Dus je 

gaat zo af en toe wel eens op Maaike 
(de vrouw haar stoel zitten Ik zei 

"Nee dat doe ik niet "Dan moest 
ook nooit meer zeggen dat je ’t sa 

goed ha as thus want thus giest wol 

yn jimme mem har stoel sitten zei 

Sieds Dit is mij later altijd 
bijgebleven 

ven zolang ik bij de boer inwonend 

Omke Rindert kwam eens bij ons toen 
hij in dienst was Hij was 

ingekwartierd 

tierd in Everdingen bij Vianen Toen 
is de Koningin bij hem geweest voor 
de kerstdagen en kregen ze alien een 
cadeautje Oom had een klein krom 
tabakspijpje en dat kreeg ik van hem 
Het was oom veelte klein Hij had een 
stenen doorroker die gebruikten ze 

toen heel veel Ik was toen 13 jaar en 

mocht een half pond ’De Hoop’ rooktabak 

tabak halcn bij Brugte Teatske Ik 

weet nog dat er heel fijn bindgaren in 
de lengte omheen zat Bij de boer 

mocht ik daags niet roken maar ’s 

avonds na het eten rookten we allebei 
De boer Willem had een lange houten 

pijp Deze moest hij vasthouden Dat 
vond ik maar lastig De tabak werd 
toen ook duur en niet te verkrijgen 

want ik weet nog dat mem van Wieren 
kwam en zei "Willem ik hebgeen tabak 

bak voor je maar ik weet nog al wat 
voor je te krijgen bij Tjalling Geler 

Klooslerman op de Bontehond Dcr 
kin jo feantsje wol even hinne en sis 

mar dat ik dy stjoerd ha Ik de fiets en 

erheen Ik kreeg een pond voor 1 gulden 

den Dat is niet duur zei Willem ik 

meen dat het anders /  2 of /  2 

koste 

Maar er was al wat bij het was hele 

korte tabak en er zat ook stof en zand 

in een echt oorlogsproduct Willem 
zeefde het allerfijnste spul eruit en 

daar zeefde ik het zand weer uit en dat 

rookte ik dan Zo heb ik er later wel 

meer gchaald van Tj Kloosterman 
Willem was naast boer ook bijenhouder 

der Deze brachten we na de hooiing 
naar de heide in Drente naar 

Norgervaart met paard en wagen Dat 
was een lange wagen met lange zijschotten 

schotten De bijenwagen werd hij genoemd 

noemd Er stonden twee korfen naast 

elkander en dertien in de lengte en dat 
is dus 26 en soms stonden er ook nog 
wel eens een paar bovenop Die wer- 

werden 

den dan vastgemaakt met haken van 
ijzer de ene korf aan de andere Ze 

waren toen nog van stro 
Tegen de avond als de bijen binnen 
waren kwamen ze op de wagen en reden 

den we na het eten van huis en vervolgens 

volgens waren we de hele nacht onderweg 

derweg In Grootegast gingen we het 

eerst aan bij toen cafe Rosema Aan 
deze kant van Roden stond een boerderijtje 

derijtje tevens verlofcafe Daar 

woonde een weduwe Deze had vijfkinderen 

kinderen Daar waren we omstreeks 2 
a 3 uur in de nacht Willem klopte op 
het raam en zei zijn naam Ze was er 

direct en maakte koffie en zat zolang 
bij ons te praten Het ging ook om ’t 

paard die moest ook rusten Dan ging 
het in een keer door naar Norgervaart 
naar cafe De Boer Deze reed dan mee 
naar de heidevelden Terug met de 

lege wagen ging het vlugger We waren 

ren dan aan het eind van de middag 
weer thuis In de nazomer werden ze 
weer opgehaald Dan werden ze tegen 

de avond geladen en dan sliepen we 
een poos in ’t hooi en vroeg in de 

morgen 

gen gingen we weer terug en kwamen 
dan tegen de avond weer thuis 

Als er boodschappen waren dan deed 
Willem dat met paard en wagen of 
met de sjees en dan moest ik het eerste 

ste jaar vaak met hem mee om op het 
paard te passen vooral met de sjees 

daar konden twee in zitten Later 

kocht hij een tilbury dat was in die 

tijd wat deftiger 

Het boerde zeker goed want Maaike 
haar 

’hoofdtooi’ veranderde ook van 
een smal gouden oorijzer naar een 
breed gouden oorijzer Zo reden ze 

zondags ook naar Oudwoude naar de 

kerk De meesten ouderen vooral 
gingen gewoon lopen De jongeren 
hadden al een fiets waar ik dan ook 

bij was Heit en mem vonden het niet 
goed om een fiets te gebruiken naar de 
kerk en Willem zeide "Ik geef jim 

heit geliik dus daarom ging ik ook 
vaak lopen - wat een idee als het goed 

tot je doordringt als je ouder wordt 

Een boer wel met paard en rijtuig en 

een fiets werd toen nog als iets als 

luxe op zondag gezien 

In de wintermaanden ging ik ’s middags 

dags in Westergeest naar de catechisatie 

atie Ds Griffijn leidde dit dat was de 

dominee uit Kollumerzwaag Beppe 
haar dominee zeiden we altijd 

Dominee Politiek was toen ziek Toen 
ik wat ouder werd ging ik daar ook 
naar de knapenen en jongelingsvereniging- 

ging- 

We hadden nieuwe buren gekregen 
Andries van der Veen Deze kwam 
van Blauwverlaat en ze hadden drie 
kinderen twee jongens en een meisje 
De oudste Ruurd ging ’s avonds wel 
met me mee naar huis Dan gingen we 
lopen want Ruurd had een stabijhond 
en volgens hem was het een echte 

muddevanger Dan moest ik mij verschonen 

schonen of schoon goed halen en we 
kregen thee en dan weer terug vol 

goede moed om een bunzing te vangen 

gen en soms de hond het land in 

Doch we hebben nooit iets gevangen 
Ruurd was twee jaar ouder dan ik en 
zeide tegen mij "Jim mem kriget ek 

een poppe hast ek wol sjoen net ik 

zei jawel 

Zo kwam ik eens thuis in de zomer op 
een avond Het was heel mooi weer 
Heit en mem zaten buiten Heit was 

aan het bonendoppen Sietse was toen 
tien jaar en zei zonder erg "Mast ’s 

sjen san dikke buk hat (is mem en 

mem "Jonge hald dy stil En ik rood 

om het hoofd vanzelf en ik ging weer 

naar de boer Wat toch een toestand 

dat iemand van 14 jaar dat niet mocht 
weten 
Ook moest ik eens een wagen vol turf 
halen achter Buitenpost bij Siedse 

Jagersma het zal op een zaterdag geweest 

weest zijn want Siedse was niet naar 

school en wou graag mee Ik voelde 

mij ook al een hele man alleen op pad 
met paard en wagon 
De zwarte was erg mak Hij was 

zeven 

ven jaar en het ging ook altijd goed 

En Siedse vond hot maar wat groot 
dat hij bij mij op dc wagen zat en al 
kon mennen Toen we over de kruising 

sing in Buitenpost waren stoptc ik en 
gaf Siedse een dubbeltje en hij haalde 

op de hoek bij dc bakker een pond 

kwastekoek Dat hebben we onderweg 

weg lekker opgegeten 

Wanneer ik in mei weer opnieuw 
moest beginnen dan werd er in december 

cember al over het loon gesproken 
Dan kwam heit een dag te praten en 

dan bleef hij daar ook bij ons etcn 

Bij de boer werden twee varkens geslacht 

slacht en er tussendoor ook nog een of 
twee varkens Dat ging dan 

clandestien Ik weet nog dat er een op 
het land werd gedood en dan kwam 
het op de wagen en werd er gras over 
geladen en zo naar de boerderij 

gcbracht 

bracht (daar mocht ik dan niet over 

praten Maar heit en mem kregen 

vaak paardevlees dat was veel goedkoper 

koper vanzelf Toen we aan het eten 

waren zei de vrouw "Jullie krijgen 

niet zoveel vlees wel Sieds Heit zal 

voor een zo’n dag wel een dik stuk van 

het geslachte schaap in de pan hebben 
gehad dunkt mij maar dat herinner ik 

mij niet meer maar ik weet nog wel 
dat heit zeide "Och dat scheelt niet 
zoveel Griet koopt zo af en toe nog 
wel eens paardevlees en dat eet ik 

even goed als dit en het smaakt mij 
altijd lekker 

De Feanster, 29 juli 1997, blz.9
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SURHUISTERVEEN - De mi 93- 

jarige Atze Byker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hy 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 

teTViemen begint opgeschreven 
Wepubliceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 

Bijker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 

ookbeschryft hy allerlei kleine details 

tails 

Ik moest dat later nog wel eens horen 

dan kon de vrouw Maaike altijd even 

sarcastisch opmerken "Jullie heit 

heeft net zo lief paardevlees Ik zei 

vanzelf niets terug maar ze had niet 

door dat ze mij daarmee een steek gaf 

,als je nog een kind van 14 bent (later 

denk je daar wel anders over Willem 

haalde een schaap uit 20 stuks en heit 

*  had geeneen om te slachten 

In de zomer waren we wel eens aan 

hetvissen bij het kanaal Jitsche ging 
ook wel eens mee Dan kwam Sjirk de 

Boer met de boot van de overkant 

Dan kwam er van vissen niet veel 

meer want dan gingen we varen naar 

de brug Daar was dan altijd veel 

jeugd aanwezig Om een paar te noemen 

men Johannes de boer zijnzuster 

Griet was vriendin met Jitsche de 

huisman Sjoerd Jan en Anne en 

Frouk en Johannes Sickema De huismannen 

mannen waren meest bij 
de brug aan 

hetvissen 

Ik moest eens naar Kollum om veekoek 

koek naar H Buikema Deze had ze 

niet in voorraad en ging op de fiets 

met mij naar Tymstra Olie Fabriek 

Daar werd de wagen geladen en werd 

er gezwaaid Het was erg glad door 

olie en glibberige meel Twee arbeiders 

ders hielpen mij Zwij de Boer weet 

ikmij nog te herinnercn Dit ging wat 

vlug (te vlug en daar ging de wagen 

met meel en icoeken de vaart in Alles 

dreef op het water in de vaart en ik 

raakte met mijn voet ertussen bekneld 

en kon eerst bijna niet meer lopen Er 

lag een schip met een roeiboot erachteren 

teren daar kwam de wagen gedeeltelijk 

lijk met in aanraking en de schipper 

was erg boos en vroeg waar woont de 

boer waar je in betrekking bent Hij 

moest dit wel vergoed hebben zei hij 

Naar ik mij herinner mankeerde er 

niet zoveel aan Hij wou 15 gulden 

vetgoeding ik weet niet hoe dat afgelopen 

lopen is 

Met al de arbeiders uit de fabriek 

weifd de wagen uit de vaart getild en 

rijbaar gemaakt en opnieuw geladen 

nielkoeken en meel uit de fabriek Ik 

op aan en ik kwam de schipper 

tegen en hij zeide "Ik heb alles even 

m de boer bepraat hij 
weet nu dus 

alles en ik heb gezegd dat jouw geen 

scfaidd betreft Dat ik blij dat hij er 

geweest was maar ik zat met die voet 

Oe£e schrijnde en was open In die 

paging men ook niet naar de dokter 

Attma was veearts en ongetrouwd en 

woonde met zijn zuster in Kollum 

waar hij zijn praktijk had Hij reed op 
een zware motor naar ik meen was 

het een Harley Davidson Het ging er 

toen heel gemoedelijk aan toe Als hij 

bij 
ons thuis kwam op een avond kon 

hij zomaar een uur blijven zitten praten 

ten Zo weet ik nog dat hij vertelde 

over een dominee die bij hen kwam 
preken in Oosterzee Toen was er 

geen bijbel op de kansel en hij zeide 

"Hier is niets en ik heb niets en uit het 

niets heeft God de wereld geschapen 

pen En daar heeft hij toen over 
gepreekt 

preekt en Atema zeide "Ik was toen 

in mijn jeugd maar ik zal het nooit 

meer vergeten zo mooi vond ik het 

Ik was toen 9 a 10 jaar 

Later kwam hij ook wel bij boer 

Willem en ik zat daar met mijn zere 

voet De boer zei "Heb je ook wat 

zalf voor hem en hij wees naar mijn 

voet Atema zei "Dat mag ik niet 

doen daar is een dokter voor 

Willem Och er is zoveel wat niet 

mag zei de boer Atema zei "Laat me 

die voet eenszienjonge Hij 
hetwinsel 

sel eraf en zeide "Haal maar wat zalf 

bij mij thuis vandaan en zet hem daar 

maar goed in Ik heb er nog een 
litteken 

ken van over gehouden maar zo kan 

een veedokter ook nog een mensedokter 

dokter wezen 

Als 15-jarige zou ik /  125 per jaar 

verdienen Ik wilde ook graag een 

nieuw pak hebben en heit zeide 

tegenWillem "Dat kost wel 60 of 70 

gulden Willem zei "Dat hoeft niet 

Hegervin Kollum is er veel te duur 

mee maar ik raad aan dat wij op een 

dinsdag naar Groningen gaan en dan 

zie ik dat Atze een goedkoper pak 

krijgt dat hoeft geen 60 gulden te 

zijn En dit ging door Lopende naar 

Buitenpost en toen met de trein naar 

Groningen Maar toen we voor de 

winkel stonden viel dat Willem erg 

tegen want de prijs die heit zeide 

kwam wel aardig uit Willem zei 

eerst maar naar een logement om te 

eten Het was een eendagskeuken en 

je kon er alleen maar snert krijgen 

voor 15 cent per bord Daarna gingen 

we naar de grote markt Daar waren 

vanzelf een hele hoop kleren wel ge 

dragen pakken en ook nieuwe Ik een 

paar passen op het oog en ook een 

hele mooie bruine Willem er nog wat 

afdingen en zo kwam het op /  22 

Dit is beter dan wat jou heit zei 

Willem en ik beaamde dat Maar zoals 

als het bijna altijd is goedkoop wordt 

duurkoop 
De zondag daarop trok ik het aan 

Heit en mem vonden het een mooi 

pak Hij was goed van pas zei mem 
al vind ik het nogal een beetje koud 
voor de winter als je dan een jack 

moet hebben (overjassen werden er 

toen nog weinig gedragen door de 

jeugd Ik was mooi klaar in ’t bruine 

pak maar op een zondag was het 

zwaar onweer en dominee zeide vanwege 

wege het onweer zal ik de preek wat 

inkorten dan kan iedereen huiswaarts 

keren Toen wij uit de kerk kwamen in 

Oudwoude sloeg het nog in bij de 

boerderij toen bewoond door 

Fennema eigendom kerkvoogdij 
Oudwoude Het regende erg had in ik 

kwam doornat bij de boer aan en de 

boer hing het pak netjes op de zolder 

maar het mooie was er af Hij was te 

klein en er zaten allemaal kreukels in 

zozie je maar 

In de tijd dat ik 16 jaar was zou ik 

eens op de fiets naar Dokkum en 

Siedse ging met mij mee Ik ging ook 

naar de apotheek om te vragen of er 

ook een middel tegen wratten was 

want mijn beide handen zaten onder 

deze dingen Ik weet nog dat ik een 

flesje met zoutzuur kreeg en daarmee 

moest ik de wratten indippen met het 

kurkje wat erop zat en toen werden ze 

helemaal zwart en het ging ook niet 

zonder pijn 

Ik weet ook nog dat Willem en Gosse 

Fokens eens wat meningsverschil 

hadden (misschien over handel Ze 

kwamen later weer tot overeenstemming 

ming Uit dankbaarheid hadden ze 

voorgesteld om in de herfst de weduwen 

wen in Westergeest ieder drie korf 

aardappelen aan te bieden gratis Zo 

ik mij nog herinner waren dat wetten 
die werden er toen wel meer verbouwd 

bouwd Wij brachten ze toen 
bij de 

weduwen Daar is mij een van in het 

geheugen gebleven namelijk Sipkje 
Ze woonde in de kazerne die stond 

achter het lokaal aan de woning Het 

werd toen bewoond door Cornelis 

Stelma Sipkje liep met een stok en ze 

was de moeder van de Wiersma’s 
Jacob Anne en anderen 

In de hooiing waren Dirk en ik de hele 

dag met zijn beiden in ’t hooiland bezig 

zig om dit op de wagen tebrengen en 

als er weer een wagen vol was werd 

hij 
afgehaald Om 12 uur kregen we 

eten op ’t land zuurkool met spek Ik 

weet nog dat we voorover lagen te 

eten en het smaakte best We begonnen 

nen elk aan een kant Er bleef een 

smal bruggetje over Dirk zeide "Zal 

ik het in het midden maar doorsnijden 

den dan eten we alles op En zo gebeurde 

beurde het ook Daarna kregen we 

karnemelkse pap na Ik weet nog wel 

dat de vrouw des huizes aan mij vroeg 
of we wel genoeg eten hadden Ik zei 

vanzelf ja maar geneerde mij wel dat 

we alles hadden opgegeten 

Dirk Bijlsma en Aaltje de Groot zijn 

na een jaar weer vertrokken van ’t 

laagland Op ’t laagland werd Jacob 

geboren en is nu timmerman 
mer in Westergeest Zijn vader wordt 

verpleegd in de Sionsberg in 

Dokkum Als ik in Dokkum kom bezoek 

zoek ik hem en halen we nog oude 

herinneringen op 

De Feanster, 12 augustus 1997, blz.7
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SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Bijker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hij 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 

te Triemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blijkt dat de heer 

Bijker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 

ook beschrijft hij allerlei kleine 
details 

tails 

Ik was 1 7 jaar en moest teveel verdienen 

nen daarom zocht ik een andere boer 

Ik zou eerst naar Wiegeest naar 

Ouwert Hofman maar deze verhuisde 

de naar Marum en werd daar boer 

Toen kwam ik eens bij Jan Numan in 

Kollum in de winkel en die zeide "Ik 

hoorde van je boer dat je weggaat 

misschien weet ik nog wel iets dan 

moet je naar Raad bij Dokkum daar 

woont mijn vrouws moeder met een 

zoon Zij heeft een boerderijtje 20 

pondenmaat Maar het is niets geworden 

worden die er nog was bleef nog een 

jaar Ik weet nog dat deze boerderij 
later 

ter werd bewoond door Jan Steenstra 
In maart kwam Oenze Boersma bij 

Willem en hij wou mij wel als knecht 

Hij woonde met zijn zuster Griet en 

deze had een zoon van 1 3 jaar Douwe 
Boersma (zit nu in Bethesda te 

Kollum Ik was toen 1 7 Oenze vroeg 
Willem of ik goed met paarden kon 

opschieten en Willem zei dat dit in 

orde was Hij vroeg ook of ik vaak 

twee in ’t span had Dat had ik we 

hadden een eenpaardsmachine en 

hadden er twee paarden voor en daar 

redde ik mij best mee en dat wilde ik 

bij een volgende boer ook weer graag 
Doch dit Hep op een grote 

teleurstelling 

ling uit wat later wel bleek We spraken 

ken af dat ik er op een middag heen 

zou om kennis te maken wat ook gebeurde 

beurde en we kwamen overeen voor /? 

275 per jaar 

Ik kwam 12 mei van ’t laagland en 

fietste 13 mei achter Kollum de weg 
van Kollum naar Burum Ik vond het 

direct al wat vreemd want Oenze zei 

"Je fiets moet maar op het hooi Er 

moest nog een laddertje bij om erop te 

komen Ik dacht die man kan wel menen 

nen dat ik hem nooit meer gebruik 

Dat is maar van korte duur geweest 

want ik had vaak wel een smoesje 

klaar dat ik hem moest gebruiken en 

later kwam er weer nieuw hooi in de 

schuur en kon de fiets weer in de stal 

staan Zijn eigen fiets hing aan een 

touw in de schuur Nu ik een andere 

betrekking kreeg mocht ik de klerenkast 

kast van Jan-om hebben omdat die 

getrouwd was en de kist stond bij ons 

thuis Hij was nog eigendom van beppe 

pe want Rindert-om had hem ook gebruikt 

bruikt en misschien Hein-om ook 

wel Ik wou de kist dan ook wel even 

ophalen met de paard en wagen maar 

dat vertrouwde de boer niet Tjeerd 

Westra woonde 
bij 

de straatweg met 

zijn gezin en werkte wel bij Oenzc en 

moest maar met me mee Dit was voor 

mij een hele teleurstelling Tjeerd 

vertelde mij dat het paard nogal wat 

zenuwachtig was en dat Oenze ook 

wat bang voor paarden was alhoewel 

dat niet zo was We hebben toen 
bij 

mem thee gedronken en zijn weer 

vertrokken Ik had het daar heel goed 

wat eten en werk betrof 
Ik was 16jaarendan wil jesoms weleens 

eens groot doen Siedse en ik gingen 

naar een cafe Daar zaten veel meer 

want het was marktdag Voor Siedse 

bestelde ik een glas chocolademelk 

en ikzelf een pilsje Er werd altijd gezegd 

zegd dat het zo lekker was maar je 

moest eerst 16 jaar wezen Maar ik 

lustte het niet Met tegenzin heb ik het 

glas leeggedronken het flesje zat nog 
halfvol Ik heb betaald en we zijn wat 

bij de winkels wezen kijken en daarna 

na weer naar huis Dat was onze reis 

naar Dokkum 

In de zomer als de zon lekker warm 
was ging ik ’s middags na het eten 

graag eens 
bij de sloten langs en dan 

lagen de snoeken mooi te blakeren in 

de zon Dan had ik een hengelstok 

met een koperdraad en daar een 

stroep aan en als ik geluk had kreeg 
ik ze op de kant Ik had zo verscheidene 

dene malen een gevangen en in mijn 

jeugdtijd zaten de sloten vol Nu zie je 

ze nergens meer door al die verontreiniging 

niging in de binnenwateren 

Ik kwam op een zondag thuis uit de 

kerk en mem zei "Je moet dinsdagmiddag 

middag even thuis komen als ’t kan 

en ze lachte nogal (want dat kon ze 

goed Ik was vanzelf nieuwsgierig 
water was "Nu zei mem "Ikzal het 

je maar vertellen Jozef van Heger uit 

Kollum komt hier met pakken want 

die je met Willem uit Groningen vorig 

rig jaar hebt gekocht lijkt nergens 

meer op Ik 
blij vanzelf Het moet in 

’t voorjaar zijn geweest want toen 

Hegger bij ons kwam op de fiets en bij 

de Singel langskwam was het allemaal 

maal onder water en hij zeide "Ik ben 

nog kurkdroog want ik ben op de 

fiets door het water gereden Hij had 

vier pakken bij zich en ik kreeg er een 

van maar de broek was te lang maar 

die zouden ze korter maken dan kon 

ik hem zelf zondag wel ophalen Ik 

ging blij en met moed weer naar de 

boer Toen ik wegging kwamen 
Siedse en Jeltje uit school 
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Atze Bijker Een veelbewogen leven (io 

SURHU1STERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Btfker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen htf 80 jaw was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 
te TViemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afkveringen 

veringen Het bltfkt dat de heer 
BQker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 
ook beschryft htf alleriei kleine details 

tails 

Er stonden vlak naast de boerderij 
twee huisjes op een kampje land ieder 

der op een eind van ’t land Het �6n 

(een hele oude boel werd bewoond 
door een oude vader Sjoerd Visser 

het ander (nog goed onderhouden 
werd bewoond door zoon Jan Visser 

en zijn vrouw en twee kinderen een 

zoon van 23 en een dochter van 17 

Er werden in die tijd nieuwe huizen 

gebouwd aan de Wiegeest waarheen 

Jan Visser verhuisde Willem kochttoen 

toen de twee huizen en het land dan 

kon oude Sjoerd blijven wonen en het 

andere verhuurde hij aan Tjerk en 

Jantje dezen zouden trouwen Tjerk 

was 20 en had nog geen fiets en kwam 
lopend uit Twijzelerheide en Jantje 

kwam uit de Valom Ik weet nog dat 

ze het heel armoedig hadden Ik ging 
er in de winter wel eens heen dat 

vond ik en vonden zij ook wel gezellig 

lig maar het was de vrouw Maaike 

maar min naar ’t zin want ze was altijd 

tijd erg nieuwsgierig waar wij het 

over hadden maar ik liet mij daarover 

niet zo uit want ik wist wel dat het 

niet zo best boterde tussen beide 

vrouwen 

Zij hebben er een jaar gewoond en hij 

werd toen arbeider bij Jetze Dijkstra 

in Oudwoude Toen trouwde Dirk 

Bijlsma met Aaltje de Groot Dit was 

een dochter van Oebele en Antsje Ze 

woonden aan de Triemsterlaan dus ik 

kende haar als kleine jongen al Dirk 

kwam uit Driesum deze kwam nu op 
het laagland in ’t huis te wonen en 

Dirk kwam in de zomermaanden bij 

ons te werken ook omdat de boer er 

inpacht had gekregen ongeveer 15 

pondenmaat 3 stukken de namen 
weet ik ’De 

Terp’ 
’de 

Zwanehals’ 
en 

het 
’Leegland’ 

Dirk en ik waren veel 

met z’n beiden aan de arbeid Hij 
paste 

te ook beter bij mij dan bij oude 

Freek die was gestopt met werken en 

was nogal eens ziek Ik was toen 16 

jaar en diende daar als knecht al voor 

’t vierde jaar In die tijd kreeg Jitske de 

dochter verkering met Jan Hania 

Deze kwam uit Hallum en bleef ’s 

nachts over en ging dan maandags op 
de fiets na het eten weer naar huis Hij 

sliep dan bij mij op bed Het jaar daarna 

na zijn ze getrouwd en kwamen in het 

huis van Dirk Bijlsma die het andere 

jaar weer wegging 

En toch mocht ik er niet graag wezen 
het was wat eentonig Gelukkig was 

Douwe er maar die ging naar school 

in Burum (is ook alweer in Bethesda 

Als vriend had ik in de hooiing als 

slaapkameraad Rod uit Harkema 
Roel zeide "Nee dat maak je hier 

niet mee dat je er uit mag met paard 

En het kwam later ook wel uit want 

het was een hele droge zomer en alle 

sloten werden geschoond en in de 

winter en herfst werd de modder over 
het land gebracht Oenze zei we doen 

het al met de kruiwagen het is maar 

een klein eindje te kruien Wanneer 
Tjeerd er was met de aardenkar dan 

moesten Oenze en ik kar laden en 

Tjeerd bracht ze op het land 

’s Avonds zocht ik mijn vertier bij de 

andere jongens die als knecht dienden 

bij andere boeren o Jaring Visser 

Jacob Merkes Freek en Hendrik 

Bosgraaf Holbe Hettinga Albert en 

Oeds de Meer en Pier Douma 
Oenze en Griet waren wel beste mensen 

sen Griet vooral ik voelde mij er wel 

thuis maar ze waren heel eenvoudig 
en zagen de andere boeren als hun 

meerdere Ze hadden eens een zuiglam 

lam dood deze had zich verdronken 

bij het schaap en stikte in de melk 

Oenze zeide "Die mag je verkopen 

aan de opkoper (in die tijd waren de 

dode lammeren voor de knecht Ik 

zeide "Mag ik hem slachten want het 

is een vette En dat mocht wel Dus 

ik het vel eraf daar kreeg ik een gulden 

den voor en ik maakte hem panklaar 

en bracht hem naar huis en ik zeide 

"Hier een hele dikke haas die lusten 

ze daar niet ze eten liever spek Nu 

heit en mem waren er wat mee ingenomen 

nomen weet ik nog 
Zondags gingen we naar de kerk in 

Burum Dan ging Douwe met mij 
mee Zelf gingen ze niet meer voorheen 

heen wel naar de Gereformeerde 

kerk maar daar moest eens iets zijn 

geweest vertelde Tjeerd Westra mij 
Deze ging ’s morgens naar de 

Gereformeerde kerk in Burum daar 

ging ik dan ook wel eens heen Later 

ging ik zondags wel eens naar Kollum 

naar het evangelisatiegebouw Dat 

was er nog niet zolang misschien 
ongeveer 

geveer vijf jaar Voorheen kerkten de 

Rechtzinnig Hervormden nog in 

Oudwoude Ketellapper was toen de 

godsdienstleraar Pake oom Halbe en 
Freek waren er dan ’s morgens ook en 

dan ging ik ’s morgens uit de kerk 

meestal mee om koffie Beppe ging 
dan ’s middags naar de kerk Ik fietste 

dan tegen twaalven weer naar Oenze 

en Griet om te eten en dat was dan 

zondags Jan in de zak en ook een enkele 

kele keer rijst en dan was daar koude 
schenkel of worst bij 

In de winter rijpte bij mij het plan om 

te veranderen van werk Zo vroeg 
Marten de Vries op een avond toen ik 

thuis was bij heit en mem of ik hem 
niet helpen wou hij woonde 

tegenover 

over heit en mem Hij zeide dat Jan 

Wagenaar zijn knecht weg ging en 

omdat hij voerman was moest hij een 

ander hebben Overleg het thuis maar 

eens zei Marten Nu dat leek mij wel 

wat Dan kon ik zo af en toe hier en 

daar heen met de paarden en vooral 

het machinemaaien leek me goed 

maar heit en mem waren niet zo enthousiast 

thousiast Mem zei "Dat is niets voor 

jou ik zie Jan wel elke dag heiemaal 

naar Buitenpost gaan te melken en ’s 

avonds als wij naar bed gaan is Jan 

nog niet thuis van ’t maaien Er verliep 

liep een week toen hield Marten mij 
weer aan en zei tegen mij "Nu het is 

weer veranderd het spijt me voor je 

maar Jan wil nog wel een jaar blijven 

en dan is Heine ook zo ver om te icunnen 

nen helpen Heine was de zoon van 

Marten Dat was dus een teleurstelling 

ling voor mij maar heit en mem waren 

ren er wel blij om 

Freek en Hendrik Bosgraaf woonden 

bij Ulbe Hettinga en Hendrik zei 

"Wij gaan er weg want Freek wil er 

niet meer dienen bij de boer en nu wil 

ik ook niet meer (Freek woont nog in 

Buitenpost en Hendrik is al jaren geleden 

leden gestorven Doris Kazemier 

woonde vlak bij mij bij Job Wiersma 
en ging daar ook weg en zo kwam het 

dat wij met zijn beiden op een avond 

naar Ulbe Hettinga gingen om over 

het loon te praten De boer was wel 

een gezellige prater We kwamen wel 

wat in de kunde daar zijn boer Ultje 

bij ons op deTriemen woonde en zijn 

zuster Anne nog op de Triemen naar 

school was geweest en mij nog had 

geleerd en de grootvader van Dorus 

woonde ook op de Triemen (Brugt 

Kazemier De boer was 51 jaar en 

zijn vrouw 35 en er waren zes kinderen 

ren Onder het drinken van een kop 
thee werden we het eens over het jaarloon 

loon Ik zou dan de grote knecht worden 

den als 18-jarige voor /  325 per jaar 

en Doris als 15-jarige kleine knecht 

voor 180 per jaar We zouden dan 

voor mei nog eens op een zondag 
komen 

men om alles eens door te 

nemen het Hep heel anders 

Ik kwam geregeld bij oom Trindert en 
tante Aagje en dezen woonden als 

naaste buren bij Ulbe Hettinga Ze 

vonden het mooi dat ik daar kwam als 

knecht en vooral de kinderen Janke 

Wietsche en Lut Janke de oudste 

was toen 15 jaargeloof ik Ze heeft als 

dagmeisje bij Harke Goiter gewoond 
voor in Kollum (later bewoond door 

Douwe Dam Deze woonde in mijn 

tijd in Zevenhuizen daar woont nu 

Hendrik Poortinga 
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:  SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Byker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hy 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 
teTWemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 

’Byker een herinneringsvermogen 
hecft wat bewondering verdient 
ook beschryft hy allerlei kleine 

details 

tails 

*ftLWT lit En zo hoorde ik 
[  bij oom en tante dat Hettinga erg ziek 

I 
was en een week erna was hij al over- 

|  leden Er werd gezegd dat er nu veri 

i andering zou komen en dat de vrouw 
tnischien wel van de boerderij ging 
naar hun eigen boerderij in Oldehove 
die had Hettinga twee jaar geleden 

tgekocht Doch ze bleef daar nog een 
[jaar wonen en Doris werd opgezegd 
en ik kwam daar in mei in dienst 
In januari kwam de boer te 
overlijden en in april werd er een kleine 

ne geboren een zoon hij kreeg de 
naam van zijn overleden vader genoemd 

noemd Ulbe 

Daar kwam een oudere knecht 55 

jaar als de contra boer (dat was zijn 

naam in de volksmond Hij heette 

Heerke Douma afkomstig uit 

Hardegarijp en had voorheen bij een 

Weduwe met een boerderij gewoond 
in Jorwerd Dat was dus mijn werkgever 

gever Het was voor ons alien een hele 

verandering toen we daar op 13 mei 

Jcwamen en vooral ook voor de vrouw 
nu haar man er niet meer was en dan 

nog zeven kinderen waarvan de 
oud- 

^te 12 jaar was en de jongste zes weaken 

aken En het was toen ook zo gesteld 

dat een dienstbode er tegen op zag om 

in zo’n groot gezin te dienen Eerst 
was de vrouw haar zuster er nog ze 

was eerst bij haar moeder in 

Oosterzee maar was bij de ziekte en 
het overlijden van de boer en later bij 
de bevalling gebleven en toen wij 
kwamen was ze er ook nog Maar gelukkig 

lukkig kwam er een dienstmeisje 

Renskje Deze raakte met ruzie bij 
Fokke van Lune vandaan Ik was er 

blij om want nu was ik vrij om het 

melkgerei schoon te maken Renskje 
heeft er gewoond tot na de hooiing 
(ongetied en is toen weer vertrokken 

Ze zei "Ik moet gaan want mijn 
moeder is ziek Ze kwam uit 

Veenwouden en had verkering met 

Ulke Fokkema van Zandbulten waar 
ze later ook mee getrouwd is en ze 

woonden toen in Harkema 

Het grasmaaien deed Siedse Banga 

Deze was arbeider bij boer Ultje 

Hettinga op de Triemen en kwam dan 
met de machine achter Kollum vandaan 

daan om bij ons te maaien Siedse 

Bosgraaf kwam al jaren om te helpen 

in ’t hooi en oom Halbe was er dit jaar 
ook nog en oom Rindert doch deze 
had een boerderij en dat deden wij er 

dit jaar ook bij Dit was dus spek aan 

spinnen zo werd het toen vaak gezegd 

zegd Het melkgerei was na de hooioogst 

oogst weer voor mij als er geen 

dienstbode was De buurvrouw 
Aaltje van der Bij woonde met haar 
vader Ze kwam zo af en toe eens als 

hulp en mijn nicht Janke ook nog wel 
eens maar dit was meer om op de 

kinderen 

deren te passen En dat waren echte 
kwajongens die vaak iets uithaalden 
Zo herinner ik mij nog dat Heerke om 

de veertien dagen zondagsmorgens 
met zijn verschoning naar 

Kootstermolen fietste naar zijn zuster 

ter en ik uit de kerkevangelisatie 

kwam en de jongens Hering (9 

Uiltje (6 en Ale (4 de varkens uit de 

hokken in de schuur los hadden acht 

stuks en er achter aan zaten en de 

beesten wisten niet waar ze staan 

moesten Dan begrijp je wat het is als 

de vader er niet meer is en Heerke was 

er ook niet en al was hij er wel hij 

kon ze ook geen straf geven zoals een 

vader dat doet Hij was wel eens 

lcwaad en dan vloekte hij soms want 

geloof bezat hij niet Dat zei hij ook 
als het ter sprake kwam Ik herinner 

mij nog dat de vrouw het wel eens fijn 
vond als Heerke er niet was op een 

zondag met koffiedrinken en eten 
Dan sprak ze veel vrijer over sommige 

ge dingen zoals over kerk school en 
preken ook omdat ik bij haar schoonzuster 
zuster op school had gezeten en zij 
voorheen ook wel onder de prediking 
was geweest maar door de gezinsuitbreiding 

breiding kwam er niets meer van 

Ook zouden wij in de hooiing eens 

eten en Sieds en oom Halbe waren er 
ook en we zaten met zijn alien ook de 

kinderen aan tafel en we waren stil 

voor gebed maar de jongens waren er 

vlug bij en schepten ieder wat in het 

bord Sieds riep "Ho even dat gjiet 

samar net earst de heit en dan de 

bern De vrouw werd net zo rood als 
een kraal en het speet Sieds meer dan 

genoeg dat hij dat gezegd had Het zat 

hem hoog want op het land had hij 
het er nog over Het was ook geen 

wonder dat de vrouw zich dit aanrrok 

In de zomer gebeurde het eens dat ik 
in de tuin aan het boontjes plukken 
was Aly (3 jaar speelde alleen op het 

erf In de gracht die er omheen lag 
was nogal wat leven met de eenden 
Er waren wel 100 stuks in ’t voorjaar 

geen gebrek aan eendeneieren Als ze 

gingen broeden waren ze van huis en 
kwamen later weer met de jongen 

thuis Dus ik dacht dat dit geluid uit 

de gracht van de eenden kwam en ik 

ging verder met plukken maar het 

was net of er een stem in mij zei ga er 

toch maar even kijken wat ik dan ook 
deed En o wee daar lag Aly in de 

gracht Ze was al zinkende alleen het 
rode schortje kwam nog boven het 

eendekroes uit sprang in het water 
en kreeg haar onder de arm en hield 
haar voorover en ik Hep naar de 
vrouw wat een geluk bleek te zijn 
want ze braakte maar water en kwam 
spoedig weer bij Haar klompjes 

lagen 

gen tien meter bij haar vandaan dus 

zo lang was ze al in het water geweest 

Dan schrik je wel even en ben je tevens 

vens dankbaar dat je nog op tijd was 
Ook gebeurde het eens dat Heerke en 
ik thuis kwamen met een voer hooi 
We kwamen precies op tijd want wat 
was het geval Ultje en Ale hadden in 

de schuur een brandje gestookt met 

wat turf en prikken Het was een geluk 

luk dat nieuw hooi niet zo goed wil 

branden maar het was allemaal rook 

maar geen vuurvlam Dat liep nog 
goed af gelukkig Zo zie je maar weer 

wat er kan gebeuren als kinderen met 

vuur spelen 

Het paard dat we hadden was kreupel 

en we moesten hem elke dag gebruiken 

ken om het melk naar de weg te brengen 

gen We kregen een paard in bruikleen 
en als het goed beviel zou het worden 
betaald Ik heb hem opgehaald achter 
Visvliet van Helmahuize Naar ik mij 
herinner heette de boer Faber Nu dit 

viel best uit 

In die tijd werd er familiedag 
gehouden 

den en werd er besproken om de boerderij 

derij op te zeggen en in mei volgend 

jaar te verhuizen naar de eigen boerderij 

derij in Oldehove Groningen En zo 

werd de boerderij te Kollum te huur 
aangeboden door de eigenaar Andries 
Boersma uit Twijzel En zoals gebruikelijk 
kelijk was het de taak van de knecht 
om aanwijzingen te geven door de 

landen Dit was mijn werk Naar ik 

mij herinner waren er wel 60 gegadigden 

gadigden en dan ik maar weer mee en 

vanzelf in de hoop dat ze mij een kleine 

ne beloning zouden geven Ik kreeg 
van de meesten een gulden van een /? 
2 van een paar een kwartje en van 

twee een bedankje Ikweet nog dat ik 

ongeveer /  50 had Ik hoorde dan op 
het land de gesprekken wel 

Sommigen zeiden ikmoet dan ook 

een knecht hebben wil je dan ook wel 

bij mij in dienst Ik dacht dan bij 
mezelf 

zelf nu dit wordt vast de huurder Er 

kwam ook een vader met een zoon 

Zij zeiden niet zoveel maar 
luisterden 

den zo veel te meer wat er verteld 

werd over de boerderij en de 
landerijen 

en Ik dacht nu zij maken geen kans 
want ze hebben er ook geen belang 

bij maar dit kwam heel anders uit 

want Piebe Kramer zo heette de man 
werd de huurder voor /  95 per pondemaat 

demaat Hij woonde in Hardegarijp 
en had daar ook een boerderij Ze 

warenafkomstig 

renafkomstig uit Birdaard en daar 

woonden zijn ouders nog Doordat de 
vrouw naar Oldehove verhuisde hadden 

den we niet veel werk op het land en 
de jongens gingen naar school De 

vrouw was alleen met de kleintjes 

Dan schilde ik de aardappelen vaak 

even en als ik er dan uit ging zei ze 
"Kun je niet even met Ulbe naar de 

schuur of het achterdeel dan heb ik 

even tijd voor het eten en kan ik nog 
wat doen Ik weet nog dat hij dat 

iprachtig vond Ik sjouwde dan met 
hem opde arm 
Dan denk ik nog wel eens terug nu ik 

dit hier neerschrijf in mijn ouderdom 
wat lopen de wegen van eenmens toch 
vreemd Wat ik toen niet wist bleek 
later want onze oudste zoon die in 

Assen woont en werkt bijde zuivelbond 

bond soliciteerde op een betrekking 
i en werd ontvangen door dr Ulbe 

!Hettinga en later bleek dat zijn moe- 

ƒ der hem wel had verteld dat ik hem 
ƒ had gedragen achter de koeienstaar- 

De vrouw maakte nog eens weer een 
advertentie klaar om een dienstbode 

en ik moest de advertentie naar Banda 
in Kollum brengen En daar kwam op 
een middag een meisje aan Fokje van 

Dekken 17 jaar en ze wou hier wel 
dienen Ze was afkomstig uit Opende 
(Gr en woonde nu in Drogeham bij 
Germ de Vries in de volksmond 
Germ en Johanna Ze vertelde dat ze 

een zoon bij de boer hadden dikke 
Jan noemden ze hem en ook dat ze er 

met twee meisjes diende en dat ze wat 

ruzie hadden en dat de vrouw had gezegd 

zegd dat er een moest vertrekken Ze 

kreeg wat ruzie met de vrouw en daar- 

<  om ging zij weg en bleef haar collega 
’ over deze heette Hendrikje (dit is later 

ter mijn vrouw geworden waar ik 

toen geen moment aan had gedacht 
Omdat we gingen verhuizen werden 
er in de herfst al plannen gemaakt om 
er spullen heen te brengen die we niet 

meer gebruikten en zo kwam het dat 

er ook nog twee paarden bij gekocht 
werden Ik ben er verscheidene keren 
met paard en wagen heen geweest en 

ging dan na de koffie om 9 uur weer 

weg en kwam dan in de namiddag 
weer terug 

In de herfst heb ik eens een roodbonte 

te koe naar Burum gebracht naar de 
slager om voor eigen gebruik te slachten 

ten Deze werd later door de slager op 
de boerderij afgeleverd Alles kwam 
in die tijd in de pekelton en werd dan 

de hele winter tot in ’t voorjaar door 

gegeten Het was in het voorjaar dat 

de boer (nieuwe zo af en toe ook de 

boerderij bezocht en mij vroeg of ik 

bij hem in dienst wilde blijven en hij 
bedong er een ding bij "Ik weet niet 

hoe jullie het gewoon zijn of ge ook 
stil zijt voor het eten Dat doen wij 
niet We hebben een meid gehad en 

die wou wel bij ons blijven maar dan 
moesten we wel stil zijn voor het eten 

Ik zei toen donder maar op want ik 

wil niet stil zijn voor een meid en als 

je dit dan toch wilt kun je dat wel 

doen voor wij aan tafel gaan dat moet 

ieder maar voor zichzelf uitmaken Ik 

zal je daarbij geen strobreed in de weg 
staan De dienstbode die we nu hebben 

ben is Chr Gereformeerd en gaat hier 

ook mee naar toe 

Ik geloof dat dit de reden wel was dat 

we tot een accoord kwamen Ik zou 

dan eerst van 1 mei tot 12 mei met de 

vrouw naar Oldehove en dan 13 mei 
naar Kramer We werden het eens met 
het loon /  400 per jaar 

De Feanster, 14 oktober 1997, blz.9
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ISURHUISTERVEEN - De nu 93- 

arige Atze Byker uit Surhuisterreen 

reen heeft toen hy 80 jaar was z’n 

evensverhaal dat op 9 maart 1904 

elHemen begint opgeschreven 
iVepubliceren het in een reeks aflereringen 

reringen Het blykt dat de heer 

jyker een herinneringsvermogen 
leeft wat bewondering verdient 

lokbeschryft hy allerlei kleine deokje 

okje kwam bij 
de vrouw in dienst en 

at leek wel goed Ze kon ook melken 

n nu hoefde ik de bussen ookniet 

leer schoon te maken Ze wou ook 

aar de kerk De vrouw zei "Dan 

loet je ’s morgens maar met Atze 

aan die weet waar de kerk staat Zo 

ingen wij een keer per zondag met 

ijn tweeen naar de kerk Maar dit 

^as van korte duur want zij kwam in 

ontact met Jasper de Vries uit 

loflum (zijn vader had een groentear 

ar en zo kreeg Fokje verkering en 

leerke zei tegen de vrouw deze hou 

e ook niet lang en zo kwam het ook 

vant in het voorjaar toen het drukker 

verd is ze getrouwd met Jasper Deze 

isjong overleden door een ongeluk 

verdronken dus ze was vroeg 
weduwe 

we en is later met een broer van haar 

overleden man getrouwd 

Mijn slaapkamervertrek was bij de 

koeien in het achterdeel en Heerke 

sliep in de keuken Zo gebeurde het in 

de winter dat Heerke boven 

Leeuwarden 
bij familie was en een 

hele week vrij nam De vrouw sliep 

met de kinderen in de voorkamer en 

toen zei ze tegen mij of ik die week 

wel in de keuken wilde slapen dan 

waren we wat dichter bij elkaar Zo 

merkte je dat de vrouw toch wel wat 

eenzaam was in zo’n grote boerderij 
en dan de kinderen nog zo klein Daar 

heb ik toen die tijd geslapen Ik weet 

;  nog dat het nogal wat vroor en er 

isneeuw lag en dat de vrouw mij vroeg 
I of ik wel genoeg dekens had en wel 

warm was want het was voor mij een 

hele verandering in het achterdeel bij 

tie koeien was het een constante temperatuur 

peratuur maar in de keuken viel het 

ook wel mee dus ik hoefde geen extra 

tra deken 

Er was in die tijd geen radio en televisie 

sie Dan moesten we ’s avonds in de 

winter wat anders doen lezen wasbijvoorbeeld 

voorbeeld in die tijd ook heel norniaal 

niaal Meestal gingen we om 9 uur 

naar bed maar als we een spelletje deden 

den zoals dammen of sjoelen werd 

het wel eens wat later De vrouw was 

nogal lenig en lang We hadden dan 

een stoof daar stonden we met de tenen 

nen op en een cent op het eind Dan 

moesten we de cent er met de mond af 

krijgen Daar had zij geen moeite 

niee maar wij konden het maar niet 

klaar krijgen En zo ging de tijd om en 

*erd het weer voorjaar en brachten 

We het eerste jongvee naar Oldehove 

Op 1 mei werd er verhuisd De melkkoeien 

koeien werden gedreven door de 

buurlui en enkele met een veewagen 

Auto’s waren er nog niet Het was een 

hele reis ’s Morgens vroeg waren de 

koeien gemolken en toen op stap over 
Warfstermolen Munnikezijl tot voor 

Oldehove door het land Ik weet me 

nog te herinneren dat we de volgende 

morgen de koeien voor het huis zouden 

den halen om ze te melken en dat er 

niet een koe meer in het land was Van 

heimwee waren ze weggelopen en 

liepen hier en daar in het dorp We 

hebben heel wat werk gehad om ze 

weer in het land te krijgen Gelukkig 
kregen we hulp uit het dorp en zo 

kwam dat ook weer klaar Ik ben daar 

tien dagen geweest en nam afscheid 

De vrouw zei "Kom hier gauw weer 

eens terug op een vrije zondag Dit 

heb ik dan ook gedaan maar later 

kwam daar niet veel meer van En 

toch nu ik deze ouderdom heb hebben 

ben mijn vrouw en ik haar wel eens 

bezocht Ze is overleden in het 

Zonnehuis te Zuidhorn 

Het was 13 mei toen ik weer op de 

boerderij achter Kollum kwam Het 

was een hele verandering andere 

mensen andere koeien en andere manieren 

nieren Ze hadden twee kinderen 

Fokke van 1 1 jaar en Sjoukje van vier 

jaar De boer was een bedaard werker 

en was ook vaak mee op het land Het 

was een hele drukte want alles moest 

vertimmerd en opgeknapt worden De 

stallen werden platter en er kwam een 

nieuwe gierkolk Dit alles gebeurde 

in de zomer door firma Dalstra uit 

Twijzel De eerste dagen moest ik wat 

wennen maar ik had het wel goed getroffen 

troffen en wat het stil zijn voor en na 

het eten betrof dat viel ook mee Het 

was niet zo dat we meteen aanvielen 

De boer zat dan vaak nog even met de 

Leeuwarder Courant en dan eten vanzelf 

zelf De meid Geertje Weinsma 
kwam Uit Akkerwoude en was van 

huisuit Chr Gereformeerd Ik kon 

goed met haar opschieten Ze had verkering 

kering met Jan Mook zoon van Jacob 

Mook uit Kooten Ze zei "Ik bid vlak 

voor we aan tafel gaan in de keuken of 

waar ik dan ben daar hoef je perse je 

handen niet voor te vouwen dan doen 

we dan maar in gedachten De boer en 

de vrouw hebben dat voor hun eigen 

verantwoording we zijn allebei nog 

jong en maken daar verder geen problemen 

blemen over Ik was wel blij 
dat wij 

er beiden gelijk over dachten 

Kramer had in Hardegarijp een vaste 

arbeider Omdat er veel was om op te 

knappen en ik de timmerlui wel vaak 

hielp kwam Rindert-om zo tussen 

melkerstijd ook om te helpen De boer 

zei "Ik heb de hele zomer wel werk 

voor een arbeider Oom zei 

"Misschien kan Sieds de heit van 

Atze wel Nu ik op een avond naar 

huis Heit werkte toen wel eens 
bij 

Jan Melles de Vries in Veenklooster 

En zo kwam heit 
bij 

ons tewerken van 

’s morgens 7 tot ’s avonds 5 uur en at 

tussen de middag bij oom Rindert 

Dat is zo gegaan tot in het vroege 

voorjaar Toen kon hij werk dichterbij 
huis krijgen bij Djimmer Feenstra in 

Oudwoude en dat wou mem ook liever 

ver dan kon hij thuiskomen te eten 

Maar heit durfde het eigenlijk niet tegen 

gen de boer te zeggen daar hij heit de 

hele wintertijd als er geen sneeuw of 

vorst was ook aan het werk had gehouden 

houden Maar door toedoen van oom 
Halbe kwam het klaar Het viel de 

boer eerst wel wat tegen omdat hij 

heit aan werk geholpen had maar 

oom Halbe kwam en dit beviel van 

beide kanten goed Deze is er wel 

twee of drie jaar geweest De boer zei 

later "Dit is voor jouw heit ook beter 

zo Nu zijn ze beide geholpen Halbe 

hoeft maar uit Kollum te komen en 

jouw heit kan nu thuis eten en heeft 

het veel dichterbij 

De Feanster, 11 november 1997, blz.9
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SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Bykcr uit Surhuisterveen 
veen heeft toen hy 80 jaar was z’n 
levensverhaal dat op 9 maart 1904 
teTYiemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 
Byker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 
dOk beschryft hy allerlei kleine details 

tails 

Ik kocht in die tijd ook een nieuwe 

fiets naar ik mij herinner was het 

merk een Mentor Hij kwam van eenziekere 

ziekere Mendersma aan de vaart in 

Kollum Dit was in die tijd voor mij 
Keel wat Ik was er dan ook groot op 

Hij stond in het schone achterdeel met 

een kleed eroverheen Als ik de fiets 

gebruikte maakte ik hem na die tijd 

weer schoon 
Sjoerdje het dochtertje van vier was 

vaak bij mij op het land De boer had 

t6en ook nog geen gedachten dat zijn 

dochtertje eens zou trouwen met een 

Gereformeerde jongen het huwelijk 
werd bevestigd in de Geref kerk Zo 
zie je maar weer dat Gods wegen onze 

wegen doorkruisen De mens wikt 
doch God beschikt Hoe het later met 
de boer was en het bidden weet ik 

niet Hij is overleden en Sjoerdje ook 
Zo mij werd gezegd is zij in woord en 
daad een echte christin geweest 
Toen het timmeren was gedaan kreeg 
ik mijn slaapplaats in de gang Fokke 

sliep bij mij en de meid in de keuken 
�het vertrek waar Heerke voordien 
s 

In het voorjaar toen ik daar kwam 
Wonen kreeg ik een nieuw pak Dat 

werd mij aangemeten door Meindert 
iBotter kleermaker in Oudwoude later 

ter in Kollum Jan Aukes van der Horn 
en ik zouden met Hemelvaart samen 

Weg en dan proberen een meisje te 
Zoeken waren we van doel ’s Avonds 

Iging alles wat jeugd was naar 

Buitenpost Daar waren er genoeg 
dat ging in die tijd zo de straat op en 

neer (het zou nu niet meer kunnen 
Vanwege het autoverkeer Doch het 

werd niets Het was ’s middags heel 
cjruk op straat in Kollum We stonden 

op de pijp (brug en daar kwam een 

lux wagentje aanrijden met vier personen 

sonen en het paard sloeg op hoi Hoe 
Weet ik niet meer maar toen ik weer 

Mjkwam lag ik bij bakker Van der Ek 
>n de kamer en ik zag dat ik een ander 

overhemd aanhad Wat was het geval 
Ik zag dat de binnenvoering van mijn 
jas (bij de mouw van boven tot onder 
was opengescheurd maar anders viel 
het wel mee Een van de vrouwen 
heeft hem even dichtgenaaid maar 
het mooie was er wel af Dat zag Jan 

van H en daarem zei hij kom maar 
even mee naar onze Tiemen een 

broer was pas getrouwd Sees zijn 
vrouw naait hem wel even En dat gebeurde 

beurde ook en na het drinken van een 

kop thee fietsten wij weer naar huis 

(Buitenpost doch ik voelde me niet 
zo lekker en zeide ik ga naar ons huis 

Jan met mij mee naar de Triemen en 
heit en mem waren wel zo blij dat ze 

mij zagen want ze hadden thuis al gezegd 

zegd dat ik een ongeluk had gekregen 
en het niet zo goed leek Ik ben niet 

meer weggeweest en ben ’s avonds na 
het eten weer naar de boer gefietst 
Ik ben de volgende dag met Jan naar 
de firma Hegger geweest Deze had 

nog van dat staal liggen en zou het 

weer maken maar hij zeide je moet 
naar Hendrikus Nauta gaan om vergoeding 

goeding want daar was het rijtuig 
van zijn zoon Lucas en zijn meisje 
met nog een paar zater erin maar deze 
deed zo vreemd en zei daar wil ik 

geen gedonder mee hebben en al zo 

meer dacht ik Dus ik ben maar vlug 
weer opgestapt Naar ik mij herinner 

kostte het mij 15 gulden dat was toen 

in die tijd een heel bedrag Doch Jan 

kreeg die avond nog een meisje op 
Hemelvaartsdag Nu dan maar weer 

uitzien naar pinkstermaandag En zo 

kwam het dat ik met een meisje raakte 

te uit Oostermeer maar zoals het zo 
vaak is met de jeugd je wilt wat meedoen 

doen en groot wezen dat je verkering 
hebt Naar ik mij herinner ben ik er na 

pinksteren nog twee keer heen 
geweest 

weest en kreeg een keer een 
bedankbriefje 

briefje Later heb ik haar nog eens 
ontmoet dat was ongeveer drie jaar 
later met haar aanstaande Ze zouden 
gaan wonen in Marum (Gr 
Het was in die tijd zo als je een meisje 

je had uit een ander dorp waar de 
jongens 

gens je niet kenden dan hokten ze samen 

men en wachtten je op en dan werd je 

weer teruggestuurd of je kreeg er van 

langs Eestrum en Zwaagwesteinde 
stonden daarom bekend en Harkema 
was ook niks beter 

Zo ging het met mij op een van de 

zondagavonden vlak na pinksteren 

Ongeveer 10 a 15 jongens stonden mij 

op te wachten maar gelukkig het viel 

mee want een van hen herkende mij 
hij had het vorige jaar los werk bij de 
boer gehad en daar praatte ik mee en 
ik werd met rust gelaten 
Het gaat nu ik oud ben er soms nog 
raar aan toe maar in die tijd werden 

door sommigen de messen op de 

muur geslepen als ze wisten dat er een 
jongen bij een meisje op visite was 
De kwajongensstreken gebeurden 

toen op straat maar nu gaat alles naar 

de bar het wandelen op de weg zie je 
niet meer 

Broer Sieds was 15 en wou graag in ’t 

timmervak en kwam toen als leerling 

bij Dirk Nauta in Kollumerzwaag 
(voorheen was dit Zwaagveen en 

volgde een rekencursus ’s avonds in 
Kollum Voorheen was hij zoaf en toe 

bij Mark de Vries Siedse Mark een 

kleine boer In die tijd trouwde oom 
Halbe met tante Lutske en na een jaar 
kwam oom Freek bij ons op de motor 
en mem was al nieuwsgierig hoe het 

was Lutske was bevallen van een 

zoon maar zelf was ze overleden Dit 
was heel droevig Mem en oom Freek 
huilden en ik had de tranen ook in de 
ogen weet ik nog De pop kreeg de 
naam Wieger Hij is eerst 15 weken 
verzorgd en ondergebracht bij een 

zuster van Lutske was getrouwd met 

Pieter van der Ploeg uit Kollum en 

toen twee jaar bij heit en men Toen 
was Jetje van school en was bij pake 
en beppe in Kollum gekomen om daar 
het werk te doen Later is oom Halbe 
weer getrouwd met Renske 

Hanenberg en ging Wieger vanzelf 
mee Wieger is later schilder geworden 

den en getrouwd en is later in 

Hoogvliet gaan wonen en is vrij jong 
overleden 

In de zomer toen ik bij boer Kramer 
woonde moest ik me opgeven voor 
militaire dienst in Kollum Toen werd 
het nog gedaan door het zogenaamde 
lotsjen Er waren zo’n 100 loten en als 
je een laag nummer trok dan wist je 

dat je in dienst moest Als de gemeente 

te Koliumerland nu 40 man moest 
hebben dan moesten de nummers onder 
der de 40 zeler weg doch als er om 
een of andere reden een uitviel door 

afkeuring of ziekte dan kwam men 
boven de 40 en dan moest nummer 41 
en zo naar boven ook weg Dat waren 

dan twijfelnummers doch ik hoefde 
niet te twijfelen want ik trok nummer 
18 

Zo tegen de herfst moesten we vrijdags 

dags morgens vroeg opstaan om het 

land in te gaan om koeien naar 

Buitenpost naar de trein te brengen 
Dit waren dan vette koeien en die 

werden vrijdags op de markt verkocht 
door de koopman Iete Wiedema ging 
dan ook met ons mee hij woonde een 
eindje van de weg in een boerderijtje 
tussen Kramer en de boerderij van 
Pier Douma Als we dan de koeien in 
de wagen hadden gingen we naar 

cafe Boiling om een kop koffie We 
mochten ook wel een borrel nemen 

dan loopt het wat lichter zei Iete en 

deze wist het want hij kwam vrijdagsmiddags 

smiddags vaak thuis dat hij wat teveel 

van dit vocht had genomen doch er 
moet van gezegd worden dat hij niet 

eerder dronk voordat de handel met 

de koeien was afgelopen en dan had 

hij ook geen geld bij zich want Klaas 

Ganzevoort was zijn compagnon en 
deze was ’s middags op tijd thuis en 

kwam uit Kollum en was zaterdagsmorgens 

morgens dan weer bij Iede om af te 

rekenen 

In de winter als er ijs lag en de ijsbaan 
werd bereden had ik in een week 
twee vrije middagen Dan reden we 
vlak bij Lutjewoude Daar was een 

ijsbaan Maar als ik vrij was om te 

melken dan fietste ik naar huis want 

op de Dolle op de Triemen was er ook 
een en daar trof ik dan mijn oude kameraden 

meraden van voorheen weer Geertje 
en ik moesten dat onderelkaar maar 
even bespreken wanneer we wilden 
schaatsen er mocht zo’n middag maar 
een vrij 

Jan Mook moest uit Kooten komen 
als hij met Geertje zou rijden en bleef 

wel eens weg naar ik mij herinner 
was hij toen knecht bij een melkrijder 
dan moest Geertje alleen Ze had er 

soms ook niet zoveel belang bij en 

fietste op zo’n vrije middag wel eens 

naar huis naar de Vallom In het voorjaar 

jaar is ze getrouwd met Jan en zijn ze 
gaan wonen in Morra Jan was daar 
schoenmaker Ik ben een keer op een 

zondag bij hen geweest Ik weet nog 
wel dat ze toen ze in ondertrouw waren 

ren dat de vader van Jan Geertje ophaalde 

haalde en met haar om meubels ging 
Dit vond vrouw Kramer zo vreemd 
Het zwarte pak had hij aan Ik meen 
dat Jan gezegd had dat hij geen tijd 
over had 

In die tijd gingen Jan Jannis en ik naar 
de mannenvereniging in Kollum Dat 

was in het evangelisatiegebouw 

Westerhof toen koperslager was 
voorzitter Harm van der Meulen secretaris 

cretaris Gosse Kootstra penningmeester 

meester Wij waren de jongens van de 

club Willem Meijer nu in 

Oudwoude toen bij boer Krol ging 
ook met ons mee De anderen waren 
alien ouder en getrouwd Eerst werd 
een bijbelgedeelte behandeld en een 
had een inleiding en na de pauze een 

vrij onderwerp of een voordracht 

In maart ging ik in militaire dienst en 
voor mij in de plaats kwam Renze de 
Wilde bij de boer Renze kwam uit 

Twijzelerheide Ook kwam er een 

nieuwe dienstbode Doetje Ze kwam 
uit Harkema en had een vriend en 
deze kwam zondagsavonds om de 

veertien dagen bij de boer (dat was in 
die tijd de regel Hij had dan een hele 

fietstocht gehad want hij kwam uit 

Jubbega De boer mocht hem niet zo 

graag Hij zei wel eens je kan iedereen 

een wel in huis halen en was dan ook 

blij dat deze verkering met Doetje 
uitraakte 

raakte 

Met twee kameraden vertrokken we 
naar Assen om zes en een halve 

maand onder de wapenen van het vaderland 

derland als het moest worden verdedigd 

digd te gaan We werden ingedeeld bij 
de 3e compagnie infanterie met 20 
man op een kamer We kwamen met 
ons drieen van de Triemen Jaring en 

Klaas Steringa en ikzelf en uit Kollum 
Tiemen van der Horn en verder overal 

al vandaan alleen uit Friesland 

Ik weet nog dat toen we zouden eten 

er stilte werd gegeven door de dienstdoende 

doende sergeant Wij de Steringa’s en 

ik en tegenover ons zaten nog twee 

uit Wommels Een ervan zeide toen 

hij naar ons keek o ja we moeten ook 

even handen vouwen Toen de sergeant 

ant eet ze zei zei de ene uit Wommels 
"Nu dat wist je toch wel dat je een gebedje 

bedje moet doen bij het eten dat doen 
jullie thuis toch ook ik hoef dat niet 
te doen dat weet je ook wel want wij 
doen dat thuis niet Hij deed het in 
het vervolg ook altijd maar de andere 

re niet toch hadden we een gezellige 

zellige ploeg al liepen de wegen op 

godsdienstig terrein mijlen uiteen De 
een ging iedere avond naar het militair 

tair tehuis en de ander naar het cafe 
Zondagsmorgens uit de kerk gingen 
we altijd naar het tehuis en kregen we 
gratis een kop koffie met een eierkoek 

koek In de week gingen we ’s avonds 
ook wel maar dan moesten we het betalen 

talen Je kon daar dammen sjoelen of 

briefschrijven Een kaartje leggen 
mocht toen niet Dat mocht alleen in 
het cafe Toen ik eens met verlof thuis 

kwam en een spel kaarten bij me had 
en mem dat zag zei ze "Heb je ook al 

van die duivelskaarten geef ze maar 
hier dan gooi ik ze in de kachel Wat 
ook gebeurd is Dit wordt nu heel anders 

ders bekeken gelukkig Doch moet ik 
er aan toevoegen dat er toen wel een 

reden voor was want het ging vaak 
om grote geldbedragen en drinkerijen 
in de cafe’s En ik kan met ere schrijven 

ven dat ik daar nooit aan heb meegedaan 

daan en toch mochten we graag even 
kaarten uit verveeldheid 

De Feanster, 25 november 1997, blz.11
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jarige Atze Btfker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hy 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 

teTViemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 

Byker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 

ook beschryft hy alleriei kleine detaUs 

taUs 

Vrijdags was het uitbetaling van 
soldij 

dij 
Dat was per week /  1 als we 

geen ruiten of zo stuk haddengemaakt 

maakt dat werd dan van alien afgetrokken 

trokken en het werd dan /  1 of 
/? 

1 In de kantine kon je koffie 

kaarten en briefpapier kopen Maar 

het was daar nogal duur en als je in 

een week een gulden kreeg was je je 

geld vlug kwijt Eerst ging dat nog 
wel dan had ieder nog wel wat zakgeld 

geld 
bij zich van thuis Ik ging zo af 

en toe ’s avonds wel eens naar een 

boekwinkel in Assen en kocht dan 

wat ansichtkaarten om weg te sturen 

Deze waren goedkoper dan in de kantine 

tine en zo kwam het dat ik voor andere 

re jongens ook wel eens een paar 

kaarten meenam De verkoper (tevens 

de baas het was maar een kleine winkel 

kel zei tegen mij "Je schrijft nogal 

wat kaarten Ik legde hem uit dat dit 

voor de kameraden was en toen deed 

hij mij een voorstel en zeide "Ik geef 

je wat kaarten mee dan hoef je niet zo 

vaak hierheen te komen en dan ver- 

- koop je ze voor mij en verdien je tevens 

vens wat Ik had een kaart voor 2 

cent een voor 1 cent en een van 5 

cent en 11 cent zo had ik mijn 

koffer als kaartenwinkel ingericht en 

’s avonds kwamen er steeds meer om 

kaarten en postzegels Ook was er een 

uit Leeuwarden deze verkocht chocoladerepen 

coladerepen Ik weet nog dat het De 

Jong’s repen waren van 5 cent per 

stuk 

Handel in de kazerne mocht niet vanwege 

wege de kantine maar de soldaten onder 

der elkaar vonden dit wel Toch gebeurde 

beurde het eens dat er een met twee 

sterren op de kraag bij ons kwam dit 

was een eerste luitenant en hij vroeg 
"Wie is hier de kaartkoopman Nu 

dan schrok je in die tijd wel en ik zeide 

de "Ik ben geen koopman ik neem ze 

alleen mee voor mijn vrienden Hij 

zei "Ze vertelden mij dat jij zulke 

mooie kaarten verkoopt die mag ik 

toch wel even zien Ik zei "U mag ze 

wel zien maar ik verkoop ze niet 

Hij zeide "Je durft niet aan mij te verkopen 

kopen doch neb maar geen wantrouwen 

wen want hier mijn hand erop dat dit 

echt gemeend is ik verklap je niet en 

trouwens je mag hier op je eigen kamer 

mer en bij je strozak gerust eens iemand 

mand gerieven En zo kwamen er als 

maar meer en mijn handel ging best 

Vooral zes weken voor groot verlof 

kwamen er recruten dat waren jongens 

gens die thuis een vooropleiding 
hadden 

den en deze kwamen alleen om kaarten 

ten 

Als we zaterdags en zondags niet op 
wacht hoefden te staan gingen we 

wel op de fiets naar huis Zaterdags na 

het eten weg en zondagsavonds om 10 

uur weer binnen Zo gebeurde het dat 

we bij Norg een slang op de weg 
zagen 

gen kronkelen Het was toen nog aan 

weerszijden van de weg allemaal 
heide 

de Niet een durfde hem aan En toen 

met het voorste wiel hem toetakelen 

Een uit Houtigehage bond hem om 

zijn fiets en hij kronkelde nog om zijn 

stuur maar wat verder we kwamen 
hield dat op en was hij dood Zo ging 
ieder dan naar huis om een nacht thuis 

te zijn en dan weer terug naar Assen 

In het najaar September gingen we 

met groot verlof en moest ik weer 

zien om werk te vinden en zo fietste 

ik op een middag naar mijn vorige 

werkgever Kramer Deze was bezig 
met inkuilen en wat ik niet verwacht 

had 
hij vroeg aan mij wat ik nu van 

plan was en ik zeide dat ik graag wat 

werk wilde hebben Nu zei Kramer 

je kunt mij nog wel 3 a 4 weken helpen 

pen als je wilt Ik zou direct de volgende 

gende dag beginnen van ’s morgens 7 

uur tot ’s avonds 5 uur Het loon was 

toen 20 cent per uur Ik weet nog dat 

ik geen rentekaart had Toen 
hij mij 

uitbetaalde zei hij "Ik betaal je 25 

cent maar dan moet je later niet bij 

mij komen met een rentekaart daar 

wil ik geen gedonder mee hebben 

Nu dit is ook niet gebeurd maar later 

heb ik nog wel een gehad Ik heb daar 

zes weken gewerkt Toen heb ik heit 

geholpen bij boer Feenstra in 

Oudwoude met appelrooien Dat was 

al aan de late kant het zal november 

zijn geweest want het vroor ’s nachts 

nogal wat En zo ging je de winter in 

en geen werk (en geen uitkering zoals 

nu Je kon je dan wel opgeven bij de 

gemeente om werk maar dat was dan 

voor gezinshoofden Dan zaten we 

soms wel te steenkloppen (stenen 

stukslaan Dit werd gebruikt op de 

wegen het waren toen meest makade- 

deen en klinkerwegen 

Een keer in de week hadden we catechisatie 

chisatie in Westergeest Dit werd geleid 

leid door ds Griffijn uit 

Kollumerzwaag De volgende winter 

was er weer een eigen predikant ds 

Blauwendraad Deze nam ons wel 

eens mee naar de pastorie hij had een 

radio dan konden we daar naar de catechisatie 

techisatie luisteren Dat vonden we 

wel gezellig weet ik nog wel 

Zaterdagsavonds gingen we altijd 

naar Kollum Daar was een straat vol 

jeugd Bij Feike Bos kochten we dan 

een half pond apenoten Deze kwamen 

men dan los in de jas en dan maar vice 

versa de straat op en neer Destraat lag 

dan bestrooid met lege doppen In een 

cafe kwamen we niet daar hadden we 

geen geld voor op een enkele 
uitzondering 

dering na dit was meer voor o boe- 

boerenzoons 

renzoons het hinderde ons ook 
die tijd 

Toen mochten we ook niet na 

toneeluitvoering Wei was er 

winter eens een reciteeruitvoe 

de kerk Dit was dan meestal 01 

zen er was dan ernst en luim 

Kamsma bakker in Kollum kc 

luimig een voordracht geven *? 

nog en Evert Hoekstra fietsmi 

Kortwoude ook (woonde la 

Surhuisterveen Wat waren eri 

jeugd ook veel tegenstelling 
niet mochten en nu de gewoons 

gen van deze tijd zijn s 

Ik weet nog dat ik eens naar e 

neeluitvoering ben geweest Di 

droeg als titel ’De Gebn 
Kalkoen’ 

Dit ging buiten mijn <? 

om Het zou nu overal worden i 

voerd en we vonden het prachti 

zo was het net zo met een harddi 

ij 
over het ijs Dat mocht ook 

misschien wel omdat de prijsui 

king in een cafe was 
’ 

Tegen St Nicolaas mochten 
wt’ 

naar de bakker te sjoelen om U 

suikergoed Dat gebeurde in die 

nogal eens Bokke Visser was in lo 

dienst bij boer Hettinga op 

Triemen Zijn ouders gingen vai 

Triemen naar de Woudijk als arbe 

bij een boer en Bokke ging ook i 

vanzelfsprekend En zo kwam ik 

arbeider in zijn plaats Ik verdiem 

14 per week van ’s morgens 4 ft 

avonds 6 uur in de winter ’smorgt 

1 uur later brood en koffie meenS 

men ’s middags van 1 1 tot 1 te etenr 

van 3 tot 4 uur ook naar huis te the 

drinken Mem kreeg dan 7 gulden a 

kostgeld van mij Wietske mijn zu 

ter heeft wat vaak de koffie meeg 
nomen als ze ’s morgens naar schoo 

ging en als ze dan het geluk maarhi 

dat ik bij honk was maar het gebe« 

de ook vaak dat ik drie stukken lai 

voor de boerderij of vier stukken la 

achter de boerderij aan het werk wj 

Ze moest dan eerst naar het 
vensterj 

de schuur want daar stond een lei’i 

griffel waarop stond waar ik aan i 

werk was En zo was het ook meti 

kinderen van Geert Postema mi 

collega Het was niet altijd prea 

voor de kinderen als we op het h 

waren weet ik nog Als Wietske e 

vriendin bij zich had dan ging hi 

nog wel Geert en ik waren de vasl 

werkers en Siedse Banga los 

Nu ik dit zo schrijf denk ik wat ha 

mem het toch druk met het eten e 

drinken 9 uur koffie voor mij 10 ui 

kwam heit thuis te eten 11 uur kwai 

ik weer thuis dan kwam de school 

en dan konden we samen eten Late 

kreeg heit in overleg met de boer In 

ook klaar om om 1 1 uur te eten Mai 

toen Siedse bij D Nauta aan het wa 

kwam was dat weer om 12 ui 

schafttijd Het was in die tijd heelgi 

woon om twee keer warm te eten b 

halve zondags dan was het ’s avond 

een broodmaaltijd Aardappelen wa 

het hoofdgerecht en wat ’s middag 
overbleef werd ’s avonds opgewarrai 

en karnemelksepap (soepenbrij wa 

een armoe vergeleken bij nu maa 

toch waren we toen ook echt dank 

baar Ik weet nog dat heit en mem ech 

dankbaar waren voor de gezondheii 

die we thuis samen mochten ontvaa 

gen 

In die tijd kreeg ik verkering (ik wa 

22 met een meisje wat later mijs 

vrouw is geworden 18 mei 1 929 zijn 

we getrouwd 

De Feanster, 09 december 1997, blz.8
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arige Atze Byker uit Surhuister- 

’een heeft toen lift 80 jaar was z’n 

evensverhaal dat op 9 maart 1904 

e Triemen begint opgeschreven 

tie publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 

|HJker een herinneringsvermogen 
$$eft wat bewondering verdient 

i beschryft hy allerlei kleine details 

tails 

>J boer mijn werkgever Uiltje 

ijRettinga had een dochtertje 

sFimmetje Ze was twee jaar jonger 

sBdan mij en kon zich haar moeder niet 

prteer bewust herinneren Juffrouw 

ttsttinga waar ik als zesjarige les van 

heb gehad was een zuster van de 

boer Deze juffrouw is getrouwd met 

Jan Visser onderwijzer bij ons aan 

school De boer kreeg een huishoudster 

ster Grietje Turkstra maar toen ik 

daar kwam is deze getrouwd en was 

Fim 18 a 19 jaar en kreeg deze een 

meisje als dienstbode onder zich 
Zij 

konden heel goed met elkaar opschieten 

ten Ik meen dat Fim in haar kinderjaren 

ren wel eens vriendin was met Jitsch 

van Assen en Bintje Kuipers en Hiltje 

Zuidema In haar meisjesjaren was ze 

veel bij Maaike de Boer uit 

Westergeest 

In die tijd kon de boer een contract tekenen 

kenen om pootaardappelen te verbouwen 

wen en later bintjes voor het buitenland 

land eerstelingen En zo kwam het 

dat de gebroeders Van der Lei wit 

Oosternijkerk kwamen om voorlidsting 

ting te geven Dit moesten ze behandelen 

delen ze kwamen dan af en toe bij de 

boer kijken hoe ze er voor stonden en 

;  dan met de boer naar binnen pm koffie 

fie Wij waren dan op het land aan het 
!  werk en ik weet nog dat Siedse de 

ƒ oudste arbeider zeide "De bogr 
’ 

jneent dat Monte om de eersteling 
**"  lappels komt maar 

hij 
komt m 

i 

eersteling de dochter en zo is 

het ook gekomen Zij kregen 
verkering 

ring en zijn getrouwd en gingen wonen 

nen in Oostemijkerk De boer is meegegaan 

gegaan Jacob Prins nam de boerderij 
over en dat werd onze werkgever 
Boer Hettinga heeft nog 1 of 2 jaar in 

Oostemijkerk gewoond en werd toen 
ziek en is overleden We hebben hem 

begraven in Oudwoude 

In die tijd kwam de Wieringermeer in 

cultuur Toen verhuisde het hele gezin 

Van der Lei naar Kampen om daar 

zijn werk als commissionair in aardappelen 

appelen voort te zetten Toen was het 

contact met ons verbroken ook mede 

doordat we beide getrouwd waren 

Later hoorde ik dat Monte was overleden 

leden en Fim zijn vrouw nog alleen 

in Kampen woonde (hun kinderen 

waren ook al weer getrouwd Mijn 

vrouw en ik hebben haar nogal eens 

bezocht wat ze erg mooi vond Ze 

woonde aan de kade over de brug een 

grote villa die hebben ze verkocht en 

ze woont nu bij een van haar kinderen 

in Apeldoorn (er vlak bij 

Als je de leeftijd van 21 a 22 jaar bereikt 

reikt heb je hele grote voorstellingen 

van het leven Zo ging het mij 
tenminste 

ste je zoekt contact met een meisje 

en als jeer dan een trof die je wel leuk 

leek dan probeerde je daarmee in 

contact te komen Zo heb ik in die tijd 

een poosje verkering gehad met 

Roelfke van der Heide (als schoolgaand 

gaand kind heeft ze met haar ouders 

op de Triemen gewoond In de tijd 

dat ik met het haar ging woonde ze in 

Lutjepost Later is zij getrouwd met 

Joh van der Horn dat was mijn 

vriend Hij had verkering in 

Augustinusga en kwam bij ons aan en 

ging dan weer huiswaarts Hij 
vertelde 

de mij dat zijn verkering uit was Ik 

zei de mijne ook misschien kun jij 

Roelfke krijgen Nu dat was zo voor 

elkaar Na een tijd zijn zij 
getrouwd 

Nu wij 
oud zijn komen we zo af en 

toe nog wel eens bij hen Hun drie getrouwde 

trouwde kinderen wonen allemaal in 

Canada 

Ook heb ik nog enige tijd verkering 
gehad met Betje Hoekstra Zij is later 

getrouwd met Wietse Bosma Ze zijn 

beiden al overleden Wietse was mijn 

trouwe kameraad in militaire dienst 

We gingen samen naar de kerk en naar 

het Militair Tehuis enz 

Zondagochtends na kerktijd ging ik 

wel eens naar pake en beppe in 

Kollum koffie drinken Hun zoon 

Freerk (een halfbroer van heit was 

nog thuis Hij was verloofd In leeftijd 

scheelden we tien jaar Hij was 32 en 

ik 22 Hij vroeg mij of ik ook verkering 

ring had Hij vertelde dat hij bezig 
was een elektrische leiding aan te leggen 

gen bij een boer in de buurt van 

Kollum (Fopke Douma Daar werkt 

een meisje (20 jaar Het lijkt een 

flink meisje is dat niet wat voor jou 

Ik zei verkering heb ik niet maar verder 

der werd er niet over gesproken Ik 

hield het echter wel in gedachten 

Zaterdagavonds hadden we onze loop 
altijd naar Kollum en nu maar eens 

kijken of ik haar kon treffen Ik was 

van plan naar mijn omke Rindert te 

gaan Die woonde ook achter Kollum 

Ik kwam er af en toe wel eens ook 

omdat ik daar bij een boer gewerkt 

had Ik haalde een meisje in en maakte 

te een praatje over de slechte weg Het 

waren toen macadam-wegen Ze vertelde 

telde dat ze dienstbode was 
bij 

Fopke 

Douma Ze kende mijn oom en tante 

ook wel We spraken af dat ik de volgende 

gende zondag zou komen Zo is het 

begonnen Na twee en een half jaar 

verkering zijn we getrouwd 

Ze waren thuis met drie kinderen allemaal 

lemaal meisjes Hendrikje Elske en 

Martje opgegroeid aan de 

Schapedrift in Drogeham Hun ouders 

ders waren beiden overleden aan de 

Spaanse griep Ze werden alle drie bij 

familie ondergebracht Hendrikje bij 

een hoofd van de school Elske bij een 

oom in Koten en Martje bij een oom 
in Roden 

Hendrikje heeft tot we trouwden bij 

Fopke Douma gewoond In die tijd 

was ik arbeider bij J Prins Deze had 

de boerderij overgenomen van U 

Hettinga In de tijd dat we trouwplannen 

nen hadden waren heit en mem 25 

jaar getrouwd Dat ging toen heel 

eenvoudig Het feest werd in de kamer 

mer gevierd en als het druk was zat je 

als haringen in een ton op een bank 

die geleend was Wij als jeugd zaten 

in de stal Ik weet nog dat Hettinga en 

zijn dochter Fim kwamen Ze sjouwden 

den met een veekoekjesdoos en daar 

kwam een heel servies uit Daar waren 

ren heit en mem heel blij mee Later 

op de avond was het heel vol 

Siedse mijn broer had vriendschap 
met Van der Giezen Die werkte op de 

Gemeente Secretarie en had in die tijd 

verkering met de dochter van ds Van 

Loo predikant van de gereformeerde 

kerk in Zwagerveen Ik herinner mij 

nog dat Van der Giezen bij 
de kamerdeur 

deur stond met de hand op de kast en 

heit en mem toesprak Het preken lag 
hem toen al want het was doodstil 

Hij is later predikant-voorganger in 

de hervormde kerk geworden naar ik 

meen in Leeuwarden Ik heb hem nog 
eens gesproken na een dienst in 

Doezum Hij is overleden na een 

preekbeurt te hebben vervuld in 

Morra 

Wij hadden dus in die tijd trouwplannen 

nen maar je had niet zomaar een huis 

Nieuwbouw was er niet Een enkele 

keer Het iemand die bemiddeld was 

een huis bouwen Zo ook onze buurman 

man J W de Vries Mijn broer Siedse 

toen nog in de leer 
bij D Nauta in 

Zwagerveen heeft dit nog mee gebouwd 

bouwd 
Voor je trouwen samenwonen zoals 

velen nu doen was in mijn jeugd een 

uitzondering Naar ik mij herinner is 

mij maar e’en geval bekend 

De Feanster, 30 december 1997, blz.7



Atze Bijker Een veelbewogen leven (16 

SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Bijker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hij 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 
te Ttfemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 
Byker een herinneringsvermogen 
beeft wat bewondering verdient 
ook beschrijft hij allcrlci kleine details 

tails 

We waren eerst van plan om vast bij 
een boer te gaan werken Dan kreeg je 

er een woning bij We zijn nog een 

avond naar Bijboer in Lutjewoude geweest 

weest maar dit ging niet door omdat 

ik in dat jaar voor herhalingsoefening 
moest opkomen 
Heit zei nu gaan jullie maar niet verder 

der zoeken want als je eenmaal vast 

bij een boer bent blijf je er ook 

Achteraf bekeken had heit ook wel 

gelijk en zowel Hendrikje als ik wilden 

den graag een huis met wat land zodat 

dat we ccn paar koeien varkens en 
wat kippen konden houden Dit gebeurde 

beurde ook Het was namelijk zo er 

stond een oud boerderijtje op de 

Triemen leeg De eigenaar Gerrit 

Scheffer was melkknecht in 

Duitsland Hij was daar naar toe gegaan 

gaan met zijn vrouw Dat gebeurde in 
die tijd wel mecr We konden dit boerderijtje 

derijtje huren van zijn zwager 
Hendrik Wcsterhof Eerst voor twee 

jaar maar misschien wel langer 

Lieuwe Boonstra heeft het wat opgeknapt 

knapt de stal en een nieuwe deur er 

in De Iniur werd vaslgesteld op /? 

200 per jaar Wehuurden ook nog 
een strook bouwland erbij van de 

hervormde 

vormde diaeonie 

We hebben er twee jaar gewoond Na 
die tijd heeft G Scheffer er altijd gewoond 

woond na het overlijden van zijn 

vrouw alleen Vorig jaar is hij 
overleden 

den Wij zijn er in 1981 nog geweest 

en tocn hebben de kindercn vanSieds 

en Maaike er nog foto’s van gemaakt 

De kleinste Jan Anne vroeg waar is 
nu het kamerke waar pappa geboren 
is Dat was er echter niet meer want 
de bedsteden waren bij de kamer 

getrokken 

trokken 

Wij zijn 18 mei 1929 getrouwd in het 

gemeentchuis te Kollum ’s Middags 
werd ons huwelijk bevestigd in de 

Nederlands Hervormde kerk te 

Wcstergeest door ds Luuring Hij 

was dat voorjaar naar onze gemeenle 
gekomen en dus waren wij het eerste 

cchtpaardat hij inzegende De trouwteksl 

teksl was uil 2 Corinthe 13 1b "En 

de God der Liefdc en des Vredes zal 

Het was toen in die tijd /o dat er geen 

bruiloften gehouden werden want er 

was geen ruimte voor en het kostte 

ook te veel ’s Middags zijn we gezellig 

lig hij elkaar geweest bij licit en mem 
in de kamer Dominee en de chauffeur 
Sipkema kwanien ook nog De familie 

lie van weerskanlen en de buren van 

Omdat Hendrikje haar ouders overleden 

den waren was haar voogil er met zijn 

vrouw Dit was Berend Borger Hij 

woonde tegenover het huis waar 
Hendrikje samen met haar zusters en 

ouders gewoond had 

De mcubels hadden we in l 

den gekocht en twee koeien van Jacob 
Frins waar ik los werkman was We 

hadden ook 40 kippen Ik herinnerme 

nog dat Prins tegen me zei Been 

Fokkens heeft een koe gekocht van 

Meinderl Noordcnbos is dat niet wat 

voor jou Ik ging ei heen 

Noordenbos te mclken llijzei als 

geschikt want hij is korl in de keten 

(hoeven Dil was dus onze tweede 
koe naai ik meen vooi /  175 Tegen 
de herfst koclileu we er nog een en 

een hokkcling van Piins op demarkt 
in Kollum De maikt is al spoedig 
verdwenen want de vraehtauto’s kwmen 

men en toen ging iedereen naai 

Leeuwanlen en Groningen 
In de /diner kwanien Jacob Prins en 

Been Fokkcnx ecus bij 
ons Men van 

de koeien was we eens blastig Dc 

veearts was er bij geweest en we 
kregen 

gen medicijnen Af en toe trad er een 

verstopping op Toen Fokkens achter 

de koe stond was de verstopping 
over Hij kreeg het uitwerpsel over 

zijn kleren Hendrikje kwam er bij en 

heeft hem zo goed mogelijk schoongemaakt 

gemaakt Fokkens woont nu in 

Kollum hij weet het nog smakelijk te 
vertellen 

Kornelis Meier en ik huurden samen 

6 pondemaat hooiland vlakbij de 

Kolkhuisbrug Kees deed het werk 
met de zeis en ik maaide met de machine 

chine van Prins Zo hadden we in de 

winter voer voor de koeien 

Tegen de herfst begonnen de kippen 

(pieken ook eieren te leggen maar 
wilde je ze goed aan de leg hebben 

dan moest er licht bij Een stormlantaarn 

taarn hielp te weinig maar er kwam 
uitzicht want de meelkoopman Auke 
Banga kreeg elektrisch licht Hij had 

echter een vergasser Deze kon ik kopen 

pen naar ik meen voor /40 Nu was 

er een zee van licht bij de kippen 

Toen we hem de eerste avond gebruikten 

bruikten zei oom Ike die achter ons 

woonde tegen zijn vrouw ik moet er 

maar naar toe want de hele boel kon 

daar wel in brand staan 

Als je te junpraten ging werd er eerst 
in de almanak of op het kalenderblaadje 

blaadje gekeken wanneer het licht 

maan was Voor die datum werd een 
afspraak gemaakt 
30 maart 1930 werd Sieds geboren 
Onze buurvrouw Jane Jelkje de 

vrouw van Jan Triemstra was de 

baakster In mijn tijd hoorde je nog 
niet van kraamverzorgsters Sieds is 

gedoopt in Westergeest Er werd ook 
een gedoopt van meester De Jong 
hoofd van de chr school in de 

Triemen De doopdienst werd gedaan 
door ds Luuring 
Het tweede jaar dat we getrouwd waren 

ren huurde ik een stuk land van Jacob 
Hoogeboom uit Westergeest Het lag 

in Kettingwier Daar moest ik ’s morgens 

gens en ’s avonds heen te melken 

Het werk bij de boer werd minder De 
crisis begon te komen Er brak een 

staking uit op de Groninger Klei Het 

was zomer en het koren was rijp De 

arbeiders wilden wat meer verdienen 

Ik meen 5 cent per uur Machines waren 

ren er nog niet Veel arbeiders bij ons 

uit de Wouden gingen daar toen onder 

politiebegeleiding aan het werk Dit 

kostte de boeren nog veel meer want 

nu moestcn ze ook nog kost en 
inwoning 

ning geven Het was voor de boeren 

en arbeiders een slechte tijd Voor ons 

werd het werk nu ook steeds minder 
In de herfst kwam oom Egbert bij ons 

(Elske haar pleegvader Hij wist een 

huis te koop met wat land De prijs 

was /  3500 Het leek heit en mij niet 

goed toe Oom zag deze dingen altijd 
door een heldere bril Dithuis met 

land is later verkocht aan Terpstra 

Hun dochter is getrouwd met onze 

ouderling Jouwsma Later zijn we intieme 

tieme vrienden geworden (Fre en 

Tietsje Hun moeder wordt verpleegd 

pleegd in Bertille loopt slecht verder 

is ze nog vrij goed We zoeken haar 

wel eens op en praten dan vaak over 

vroeger dat is wel interessant 

Een andere keer kwam oom Egbert 

bij ons Hij wist nu een boerderijtje te 

koop in Opperkoten met 6 pondemaat 

land er bij Het werd publiek verkocht 

kocht Hij zei als we het beschrijven 

en we zijn de hoogste dan hebben we 
mooi wat verdiend want vorige week 

heb ik ook een stuk grond beschreven 
Dit wordt wel verhoogd Een week later 

ter zou de laatste veiling zijn Het viel 

tegen want het werd niet verhoogd en 
dus werd oom eigenaar van het land 

Het beschrijven van het boerderijtje 

in Opperkoten was hierdoor ook wat 

bekoeld medc op aandringen van 
tante 

te Ickje Zodocnde kwam daar verder 
niets van Voor zover ik mij herinner 

is hit verkocht voor 6500 Dat was 

in die tijd een hoog bedrag 
Dc jongere generatic in deze tachtiger 

jaren kan dit niet begrijpen Ik schrijf 

hier even een vergelijking vantoen en 

nu Nu brengen de koeien /  3000 op 
in die tijd heb ik nog eens een van 

mijn beste koeien verkochtvoor /? 
185 

Het huis van Hendrikje Elske en 

Martje stond in Drogeham en werd 
verhuurd en kwam vrij Hun voogd 

oom Berend regelde hun zaken en 
daar Hendrikje 21 jaar was wilden 

wij wel dat het verkocht werd dan 

kregen wij wat geld om het een en ander 

der te kopen Oom Berend voelde hier 
echter niets voor Hij moest overleggen 

gen met deurwaarder Hogeveen 
Daarna hebben wij ons in verbinding 
gesteld met notaris Peereboom in 

Buitenpost Deze heeft toen de verkoping 

ping gehouden De opbrengst was /? 

2400 Wij kregen /  800 en hetandere 

dere werd vastgezet voor de beide 

zusters tot zij 21 jaar waren 
Wat loopt het soms vreemd in een 

mensenleven gelet op het onderstaande 

staande wat ik schrijf 

In de Kollumer Courant werd een 

boerderijtje te huur aangeboden omgeving 

geving Surhuisterveen Te bevragen 

bij O Jonker gemeentesecretaris te 

Buitenpost Wij hadden dat gelezen 

en zeiden beiden dit kan niet dit is te 

groot voor ons en daarmee was de 

kous af De krant kwam in de krantenhanger 

tenhanger en als de nieuwe kwam 

ging de oude naar achteren Het was 

op een avond Hendrikje had Sieds 

die een baby was in de nachtkleren 
Ze moest nog een kan warm maken 
Ik nam Sieds op de arm De krantenhanger 

hanger hing boven mijn stoel en hij 

keek maar naar de krant om die te bemachtigen 

machtigen Ik dacht laat hem die er 

maar uithalen hij gaat toch naar 
achteren 

teren Sieds pakte hem beet en 

scheurde er een stuk af Het was de 

advertentie over die boerderij Na nog 
eens overlegd te hebben besloten we 

toch nog een brief te schrijven De 

brievenbus was vlakbij bij de school 

Ik schreef de brief en Hendrikje 
bracht hem naar de brievenbus Na 2 

of 3 dagen hadden we bericht terug 
We lazen dat de boerderij nabij 
Surhuisterveen in ’t Wildveld stond 
De tegenwoordige huurder was 

Mindert Meier Heit en ik zijn toen 

naar Koten gefietst naar oom Egbert 

en met z’n drieeen hebben we het opgezocht 

gezocht en bekeken Het stond aan 

een doorlopende zandweg Het land 

lag er allemaal omheen Voor allemaal 

maal bouwgrond en verder achter gedeeltelijk 

deeltelijk greide voor slechte hoge 
zandgrond De naaste buren woonden 
200 meter van ons af Aan de andere 

kant waren allemaal heidevelden Het 

leek oom Egbert best om dit te huren 

Hij zei dit moeten jullie altijd huren 

De huur bedroeg /  785 per jaar 

Meier had er tienjaar gewoond Hij 

ging nu naar de Parken Opende Heit 

vroeg nog aan Meier hij kende hem 

nog uit zijn jeugd hoe en waar wij 
moesten kerken Hij zei als jullie hervormd 

vormd zijn dan raad ik jullie aan naar 

Boelenslaan te gaan Dat is de evangelisatie 

gelisatie daar is Van der Hulst voorganger 

ganger Voor heen was het Van der 

Wei deze is twee jaar geleden overleden 

den In de vrijzinnige kerk in 

Surhuisterveen is een nieuwe voor- voorganger 

ganger gekomen ds Ruitenberg Wij 
gaan zelf naar Luchtenveld naar de 

vrij evangelische gemeente naar ds 

Overdijk 

En zo vingen we de terugreis weer 
aan Eerst naar Koten waar oom 
Egbert zei als het wat wordt zul je 

wel een of twee borgen moeten hebben 

ben voor de huur Ik dacht dan kun je 

heit en mij wel opgeven Hendrikje en 
Elske moeten er eerst ook gauw heen 

We fietsten direct door naar 

Buitenpost en belden aan op het gemeentehuis 

meentehuis waar we bij secretaris 

Jonker kwamen om over de voorwaarden 

waarden huurcontract borgen enz te 

spreken Hij zei je vrouw moet er 

eerst ook heen en dan hoor ik wel nader 

der hoe zij het vindt om daar te wonen 

nen Ze kan dan wel bij mij op kantoor 
of thuis bij mijn vrouw vertellen hoe 

het haar lijkt De huur is /875 per 

jaar de eerste termijn in november en 

de andere in mei Borgen hoef ik niet 

dat moeten we samen zien te regelen 

Er zal ook nog wel het een en ander 

aan moeten gebeuren Dat doet Jelle 

Pama meestal die is timmerman in 
Surhuisterveen Ik wil dan nog inlichtingen 

tingen over jullie vragen Kennen jullie 

lie Geert van der Schaaf die was in 

die tijd raadslid in de gemeente 
Kollumerland en woonde vlakbij 
mijn ouders Zo is het verder gegaan 

Hendrikje en haar zuster Elske (16 

jaar zijn er naar toe geweest en het 

leek Hendrikje goed Alleen al omdat 
ik dan altijd voor mijzelf aan het werk 
kon en thuis kwam voor koffie en 

thee 

Zo zijn we dan in mei 1932 naar het 
Wildveld vertrokken Een hele verandering 

dering nieuwe buren andere gebruiken 

ken Onze naaste buren waren Joh 

van der Meer en Oeds Eilander 

Achter het land aan een zandreed 
woonde Pieter Tuinstra Met hem lazen 

zen we toen het Nieuwsblad Dan 
woonden er ook Koop Pama en Teade 
de Wit met wie we de Kollumer 
Courant lazen Zo kregen we daar al 

spoedig wat kennissen o Hendrik 
Meier en Ale Kramer 

We kwamen daar met zes koeien en 

twee kalveren Deze waren er gebracht 

bracht door Jacob Veenema met de 

vrachtauto De meubelen enz zijn gebracht 

bracht door Auke Banga onze winkel- 

kelen en meelhandelaar Die had zich 

net een auto aangeschaft Wij konden 
ook meerijden en de fietsen stonden 

achterop De koeien waren er al toen 

wij aankwamen Ze waren vastgebonden 

den aan de bomen en dat was maar 
goed ook want ik moest eerst de stal 

reinigen Het paard was er al Die had 

ik in het voorjaar al gekocht in 

Drogeham van Sake Hoeksma Een 

eenpaards maaimachine had ik gekocht 

kocht van Wiebren Prins voor /  15 

zonder een span dat kocht ik opeen 

boeldag in Driesum voor /  2 W 
Postma smid heeft hem opgeknapt 
Dit kostte /  35 De ploeg hebik van 
Gouke Alzerda uit Veenklooster gekocht 

kocht voor 35 Ik was van plan een 
gebruikte te kopen voor /10 maar 

Alzerda zei ik maak er een voor je 

dat is beter Je betaalt de helft en de 

andere helft als het jeuitkomt al is het 

met een jaar De mond zegt zoveel 
� 

maar later bleek het wel anders Het 

gebeurde namelijk dat ik met Hendrik 

Meier in augustus naar de veemarkt in 

Leeuwarden was We zouden huiswaarts 

waarts gaan maar we dronken eerst 

nog een kopje koffie met een boterham 

ham in het cafe Er tikte mij iemand 

op het schouder dit was Alzerda Hij 

zei je weet wel we zijn nog een beetje 

je familie ik zou dat graag willen verrekenen 

rekenen Ik zei dit is geen afspraak 

ik heb het nu ook niet 
De tijd was toen echt slecht Wij 

gingen 

gen op de fiets dan spaarden we /  1 
buskosten uit Een kopje koffiekostte 
toen /  0 Ik maakte een afspraak 

met Alzerda dat ik volgende week zaterdag 

terdag bij hem zou komenom het restant 

tant te betalen Het melkgeld werd in 
die tijd om de veertien dagen uitbetaald 

taald Aan melkgeld hadden we /  32 
en wat centen De 17 heb ik toen 

naar Alzerda gebracht 

Het ene gat werd met het andere gestopt 

stopt want zo kwam je weer in het 

krijt bij de meelkoopman Jonker zei 
tegen mij als je kunstmest nodig 
hebt ga je maar naar T Sipma Hij 

weet wel dat je op de boerderij woont 

Ik ging op de fiets naar Sipma Dit 

was ook al weer een teleurstelling 
want hij zei ik heb nog zoveel van 

vorig 

rig jaar in het boek staan die niet betaald 

taald hebben daarom doen we het nu 

anders Je zegt hoeveel je nodig hebt 
dan betaal je de helft contant en later 

het restant en moet je meergebruiken 
dan doen we het net zo Ik had uitgerekend 

rekend dat we voor /  75 moesten gebruiken 

bruiken maar waar moesten we /? 

37 vandaan toveren Zokwam het 

dat ik naar het Veen reed met de wagen 

gen met /  17 op zak en dus kreeg 
ik voor /  35 op dewagen Het kwam 
toen nog per boot en schip (de vaart 

liep toen waar nu o de markt is 

In die tijd ging oom Freerk hij was 

getrouwd verhuizen van Kollum naar 

Rouwveen Hij kreeg daar een rijwielzaak 

wielzaak in huurpacht Oom Halbe 

was weer getrouwd Zijn eerste 

vrouw was overleden Toen pake 

Wieger overleden was is beppe naar 

oom Freerk in Rouwveen gegaan 

waar ze ook is overleden Ik heb haar 

nog een keer bezocht Ik kon met W 
de boer &  Co meerijden Deze vervoerde 

voerde varkens naar een exportbedrijf 

in Os (N Ze haalden mij ’s nachts 

om een uur of 1 weer op bij oom 

Freerk Hij bleef zo lang bij mij zitten 

Ik weet nog dat beppe om 9 uur naar 

bed ging Tante had nog een baby die 

ging later ook Zo was ik de volgende 

morgen weer thuis 

De tijd werd steeds slechter Zo kocht 

ik acht biggen van Hendrik Meier 
voor /  30 samen Daar zou dehuur in 
november van betaald worden Dit 

viel echter ook weer tegen want de 

rekening van de meelkoopman werd 
zo hoog zodat het meeste geld daar 

naar toe ging De kunstmest werd in 

mijn tijd nog uit een emmer met de 

hand gestrooid en natuurlijk heel dun 

omdat we te weinig hadden voor alle 

land 
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jarige Atze BQker uit Surhuistervecn 

vecn heeft toen hty 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 
te IMemen begint opgeschreven 
We publiceren bet in een reeks afleveringen 

veringen Het bujkt dat de heer 

Byker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 

ook beschry ft Mi aUerlei kleine details 

tails 

Ik herinner mij nog dat Hendrik ook 

bezig was (hij stond er financieel wat 

beter voor Hij vroeg mij of ikalle 

land kon bestrooien Ik zei ja het 

gaat mij nu precies zo als de wed 

Sarfat uit de Bijbel de emmer die ik 

heb raakt niet leeg Zo schrijf ik het 

een en ander om te laten zien hoe 

slecht de tijden waren maar daarom 

was er ook nog wel blijdschap en 

dankbaarheid aanwezig 
We kerkten in Boelenslaan Dit was 

eerst vreemd als je uit een dorpskerk 

komt en dan in een klein evangelisatiegebouw 

tiegebouw de diensten bijwoont bovendien 

vendien merk je ook spoedig dat je 

buiten het verband van de Hervormde 
kerk leeft (gelukkig nu in 1985 niet 

meer Als ik dit schrijf is het 54 jaar 

geleden en dan denk je nog vaak terug 
in het verleden Wij menen zo vaak 

onze eigen weg te kiezen maar Gods 

wegen doorkruisen de onze Dat blijkt 

ook nu ik het onderstaande aan het papier 

pier toevertrouw 

Echt dankbaar ben ik nu nog dat ik 1 1 

jaar zitting mocht hebben in het 

Bestuur van de Evangelische 

Vereniging waarvan vier jaar als secretaris 

cretaris en dat we nu als kroon op 
alles 

les nog mogen meemaken dat we in 

de kerk te Surhuisterveen en in het gebouw 

bouw te Boelenslaan mogen opgaan 
en de prediking mogen beluisteren 

Kruis en Opstanding van de Heere 

onze Verlosser Gods molens malen 

langzaam maar zeker Gode alleen 

zei de Eer 

8 oktober werd Sjieuwe geboren ’s 

Nachts om 3 uur heb ik dokter 

Folkerts opgehaald Hij kwam net 

thuis ook van een bevalling Hij was 

niet zo best gemutst Hij woonde nog 
niet zo lang in Surhuisterveen Ik 

moest voor de auto uit fietsen om hem 

de weg te wijzen Toen hij bij mijn 

vrouw was gaan kijken zei hij je hebt 

mij veel te vroeg gehaald en hij ging 
in de stoel zitten slapen Er waren ook 

twee buurvrouwen aanwezig en toen 

de bevalling voorbij was is Hendrikje 

haar zuster Elske uit Koten gekomen 

Zij is veertien dagen bij ons geweest 

Een buurvrouw kwam ’s morgens en 

’s avonds voor de baby 
Zo ging het in die tijd Er was toen 

nog burenplicht Daar is later veel 

verandering in gekomen gelukkig 
maar Sjieuwe is gedoopt in het oude 

kerkje in Boelenslaan door ds 

Steenbeek uit Surhuizum (het kerkje 

wordt nu als aula gebruikt 

In de zomer voordat Sjieuwe was geboren 

boren kwamen mijnheer en mevrouw 
Jonker bij ons op bezoek om de boerderij 

derij en de landerijen te bekijken Nu 

dat vonden ze goed in orde Ik zei te- 

tegen 

gen mijnheer Jonker zoals nu de 
melken en roggeprijzen zijn kunnen 

wij hier niet blijven wonen en dan 

moeten wij in mei weer veranderen 

Hij zei maar je hebt nog wel de tijd 

het is nog geen 1 november je moet 

de varkens of het andere vee niet te 

snel verkopen om in november de 

huur te kunnen betalen want wij hoeven 

ven er geen brood voor te kopen 

In oktober moest ik de grond klaarmaken 

maken om rogge te zaaien Mijn 
vrouw en ik zeiden als we /  875 

moeten opbrengen gaan we hier weg 
want dan worden we straatarm Op 
een dag ging ik naar mijn ouders in de 
Triemen en bracht tevens een bezoek 
aan Jonker en vroeg hem nu de tijden 

zo slecht waren een andere regeling 
te treffen wat betreft de pachthuur 

Wij kwamen overeen de huur op /? 

400 te stellen (hij wist ookwel dat de 

tijden slecht waren 

Daar we in november en mei de huur 

moesten betalen ging mijn vrouw 

dan gelijk wel eens naar mijn ouders 

of ze moest uitstel vragen bij Jonker 

of ze moest de termijn betalen (beppe 

Wietske woonde in die tijd nog bij 

hun in het kamerke 

Ze hebben ons in deze tijd echt geholpen 

holpen Heit kwam in die tijd ook 

vaak om ons te helpen met het werk 

maar hij 
had zelf ook nog vier koeien 

en dan viel dat niet mee Later is hij 

ziek geworden en moest hij naar het 

Academisch Ziekenhuis Daarna is 

hij 
nooit meer goed gezond geweest 

De laatste dag voordat hij heenging 
was ik nog bij hem Oom Freerk uit 

Rouwveen was er ook op de motor en 

heeft mij naar huis gebracht om te 

melken Hendrikje is toen nog 
meegegaan 

gegaan maar toen zij ’s avonds weer 
thuis kwam was heit al overleden 
Ongeveer twee jaar voor het overlijden 

den van heit is mijn broer Siedse getrouwd 

trouwd met Grietje van Sloten Haar 

ouders woonden in Kollum in hetzelfde 

zelfde huis waar pake en beppe ook 

gewoond hadden Ik zou daar direct 

naar toe fietsen Joh de Vries had een 

auto en die zou Siedse en heit en mem 
brengen In Oudwoude was de benzine 

ne op Johannes moest met een blik 

benzine halen en wij allemaal maar 

wachten Toen ze er eindelijk waren 

zijn we vlug naar het gemeentehuis 

gelopen Dit was ongeveer 200 meter 

Zuster Wietske is met Arjen Bosgraaf 

getrouwd Dit was tijdens de bezetting 

ting Zij zijn met paard en rijtuig 
getrouwd 

trouwd Mem woonde toen in de 

Dolle voorheen in Veenklooster en 

later in Kollum Daar is ze ook overleden 

leden 

Zuster Sjoukje is getrouwd met Edzer 

Westra uit Kollum Dit heeft mem 
ook nog meegemaakt Ze woonde 
toen nog in de Dolle We hebben toen 

feest gevierd in een zaal van een cafe 

in Kollum 

Toen mem er niet meer was bleef 

zuster Ietsje alleen over Ze ging uit 

werken Ze heeft ook nog een poosjein 

jein Oostrum gewoond later is ze bij 

de gebroeders Biesma in 

Surhuisterveen gekomen en daar 

heeft ze inmiddels haar 25-jarig 
jubileum 

leum gevierd (wanneer ik dit schrijf 

is dat inmiddels ook al weer vijf jaar 

geleden 

Zuster Elske van Hendrikje is met 

Lubbert van Akker getrouwd Zij 
wonen 

nen in Hardegarijp Zuster Martje is 

met Fiets de Ruiter getrouwd Zij 
wonen 

nen in Australie 

Dit waren dan de broer en zusters van 

ons beiden 

Doordat de inkomsten slecht waren 

vroeg Jonker mij of ik er ook belang 

bij had wat bij te verdienen Er bestond 

stond namelijk een vereniging voor 

Stoffelijke en Zedelijke Belangen 

Hierdoor bestond er eerst een mandenmakerij 

denmakerij later een klompenen en papierfabriek 

pierfabriek en de verhuur van percelen 

len en cultuurgrond Dit was allemaal 

bestemd voor de inwoners van 

Houtigehage en omstreken Deze vereniging 

eniging had vlakbij onze boerderij al 

de heidegrond laten aanmaken door 

arbeiders die in de werkverschaffing 
waren 

Van deze vereniging was Jonker 
penningmeester 

ningmeester J Schuilinga voorzitter 

en verder Hondema deurwaarder in 

Drachten Riepkema veearts en 

Hamer directeur van een leerfabriek 

beiden ook in Drachten Mient 

Popkes Douma boer in Stroobos 

Het leek mij wel wat We spraken af 
dat ik een gesprek met Schuilinga zou 
hebben Toen hoorde ik dat er 1 0 pondemaat 

demaat in Boelenslaan lag bij de 

Blauwdobbe Dit werd bewerkt door 
Andries Bijma met hem moest ik verder 

der overleggen Dit was zo voor elkaar 

kaar want hij kon het alleen niet aan 

We kunnen het samen doen met ploegen 

gen cultivator en paarden zei hij dan 

houden we ook nog tijd over om thuis 

het werk te doen We verdienden /  3 
per dag 
Het eerste jaar werden lupinen verbouwd 

bouwd Dat werd gebruikt voor bemesting 

mesting later werden ze ondergeploegd 

ploegd en dan werd rogge gezaaid 

(Wordt vervolgd 
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>  jarjge Atze Byker uit Surhuister- 

[  veen heeft toen hy 80 jaar was z’n 
levensverhaal dat op 9 maart 1904 

te Triemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het bly’kt dat de heer 

Byker een herinneringsvermogen 
he« wat bewondering verdient 
ook beschryft hy allerlei kleine de- 

deAl£de 

Al£de tijd aangebroken was dat de 
rojjge gezicht moest worden moesten 
we percelen van maken in ieder 

perceel kwam e en bordje te staan en 
daa werd het publiek verkocht bij 

vobrkeur aan de arbeidersbevolking 
order de inwoners In de jaren ’40-’45 
is fear verandering in gekomen Toen 
moisten we het zelf zichten en in de 

bult schoene zetten In die tijd hadden 
we wel hulp 
Tejgfcn de herfst kwam de dorsmachin 
n en ik regelden dit samen 
We ongeveer 25 jaar samengejSerkt 

gejSerkt en konden goed samen opscfiteten 

scfiteten 

Later heb ik samengewerkt met zijn 
Zo Bareld Die had de boerderij van 
zijfr vader overgenomen In die tijd 

Qafkten we lange dagen vooral als 

hemiooi weer was en het zaad van het 
lana moest en in de hoop moest We 

kochten toen ook een aflegapparaat 

dagkon aan de maaimachine Dit was 

eeq£uitvinding van een smid Bijma 

&l£ de paarden en ik zat naast hem 
;de de schoven af We hadden de 

oudste jongens van school die hadden 

den dan vakantie en hielpen ons de 

schoven te binden Ze wilden graag 
wat bijverdienen Sieds en Sjieuwe 
waren toen ook al op school en 

hielpen 

pen ook mee 
Bijma nam dan wel oens 1 of 2 arbeiders 

ders mee Die hidden dan tevens wat 
toezicht op de jongens De 

roggebulten 

ten moest ik altijd bouwen Je deed 
dan een oude broek aan want je 

moest dan zo’n hele dag op je knieen 
kruipen Ik deed dat wel graag want 
aldoende leert men is het gezegde 
Zo is het ook Ik kreeg dan van ook 
van menige voorbijganger een complimentje 

plimentje Je moest de schoven precies 

cies als van een dak op een huis op 
afwateren leggen anders gaat het inwateren 

wateren en rot het binnenin de bult 
Weer later in de bezettingsjaren 
kwam er een grote dorsmachine 

Werkhoven uit Witmarsum Dit werd 
ons opgedrongen door de bezettende 
macht 

We moesten in die tijd rogge los zien 
te krijgen voor eigen gebruik en voor 
anderen zoals onderduikers Zo is het 
wel eens gebeurd dat er bij mij 60 a 70 
zakken van 100 pond voor de vereniging 

ging bij mij onder het stro verborgen 
stonden Dit brachten we dan later 

naar een bakker in Drachten Hij wist 
dat we kwamen Je zat zodoende ook 

nog wel eens in de rats en dachten 
dan hoe moet dit Doordat er bij ons 
in de buurt werd geroddeld gebeurde 
het eens dat er iemand bij mij kwam 
en zei "als je niet bij de heren 

aanklopt 

klopt om geld voor mijn gezin geef ik 
je aan bij de Duitsers in Kortwoude 

Dezen hadden een bulletin uitgegeven 

ven waarin stond dat als je er een 

aangaf die zich bezighield met zwarthandel 

handel slachten enz je /  1000 beloning 

ning kreeg is verder goed afgelopen 

pen want genoemde persoon had ook 
wel wat op zijn kerfstok wat het licht 

niet kon verdragen Daar het om armoede 

moede ging werd het zo geregeld dat 

ik van Schuilinga Jan Djout /  250 

kreeg Zo kon hij vijf weken lang elke 
week /  50 krijgen Het was dan van 
een onbekende gever 
We brachten de rogge naar Drachten 
dan hadden we klavergras over de 

rogge Zo kwamen we bij veearts 
Riekema Die had geiten en daar was 
de klaver voor Zo hebben we er ook 
eens een wagen hout naar toe gebracht 

bracht Men moest eens weten wat er 
onder zat We namen veel risico’s en 

hoopten maar dat het goed afliep en 

dat gebeurde gelukkig ook 

Het voorgaande was uit de bezetting 
dejaren’40-’45 
Nu ga ik in mijn herinnering terug 
naar 1933 tot 1940 de inkomsten 

komsten wat beter werden door het 
werk dat we erbij deden voor de heren 
van S kocht ik in die jaren een 

veulen van let de Graaf De prijs was 
/  105 Het was een rode schimmel 
en hij wasbijzonder mak ,wat 

Belgisch bloed Ik spande hem in 

naast de oude bles en hij liep gewillig 
mee het land op en neer voor de eg 
In de zomer konden wij geen twee 
paarden houden zodoende bracht ik 

hem als tweejarige naar Iebele 

Steenstra in Oudwoude Deze had 

weide voor een paard en mocht hem 
ook wel met zijn eigen paard gebruiken 

ken In de herfst hebben wij hem zelf 

weergebruikt Hetvolgendejaarinde 
zomer hij was toen drie jaar heeft de 
heer Sikkema op Buwoklooster in 

Drogeham hem gebruikt en in de 

herfst gebruikten wij hem zelf weer 

om te ploegen enz 

In Drachten was in die tijd nog herfstveemarkt 

veemarkt en omdat wij in de winter 

graag wilden melken kocht ik daar 

een koe die net gekalfd had voor 
/? 

185 Het leek goed maar men hoorde 

de hier en daar wat geruchten dat ermond- 
monden en klauwzeer was uitgebroken 

ken Wij kregen het ook onder de 
koeien en sukkelden de hele winter 
door De eekochte koe hnh it rfnnri 

naar de weg gebracht Daar werd hij 
opgehaald Een heb ik verkocht aan 

Joh Stienstra voor /  25 en een voor 

/  100 We hadden nu vier koeien 

over om te melken Dit was wel eenteleurstelling 

teleurstelling want we waren van 

plan geweest het oude paard te verkopen 

pen Nu moesten we echter het jonge 
paard verkopen aan Hans Postma uit 

Surhuisterveen We kregen er 425 

voor Dit was een beste prijs en hem 
wat te hoog maar ik zei nog "het is 

voor jou nooit te hoog maar voor mij 
te weinig omdat ik het tegen mijn zin 
moet doen Later heeft hij er nog 
beste nakomelingen van verkocht 
voor een beste prijs 

Wij konden na de verkoop van het 

paard weer twee melkkoeien kopen 
Iedereen was bang voor monden en 
klauwzeer Ik weet nog dat A Bijma 
en ik op het land aan het ploegen waren 

ren en dat hij niet aan de teugels van 

mijn paard kwam alleen vanwege de 

besmetting Later kwam ik op een 

zondagmorgen in de kerk Andries 
was er al en zei "no binne we mei it 

selde sop begetten want myn beesten 

ha it ek al 

Elske kwam zo af en toe ook bij ons 

Zij mocht niet in het achterdeel bij de 

koeien komen maar later had oom 
Egbert het ook onder zijn koeien 
Broer Sieds kwam nog wel eens Zo 
ook op een zaterdag Wij hadden het 
druk op het land met hooien Hij heeft 
toen nog geholpen Hij had toen nog 
verkering met Griet Zo zijn ze ook 
eens op een zondag bij ons geweest 
Wietske kwam niet zo vaak omdat ze 
in betrekking was bij ds Knottnerus 
in Ee later in Oppenhuizen 
Ietsje en Sjoukje kwamen ook niet 
vaak Ze waren in betrekking (dienstbode 

bode of dagmeid bij Miggelbrink 
rustend hoofd van de school Jan en 
Lolkje Jac Prins en anderen 
Mem kwam ook wel eens Dan bracht 
Joh de Vries haar met de auto Hij 
wilde de zandweg liever niet op dat 

vond hij te riskant maar mem was het 
lopen wel gewend dat hinderde haar 
niet Heit kwam het meest bij ons Hij 
kwam op de fiets 
Hendrikje haar zuster Martje woonde 

de eerst nog bij haar oom Douwe 
Visser in Roden Zij kwam op een 

zondag samen met haar oom ons eens 
bezoeken Ze was toen 14 jaar Later 
was ze dienstmeisje in Groningen 
Toen ze getrouwd is ging ze naar Den 

Haag 
In april 1937 kon Sieds naar school in 
Boelenslaan Onze buurjongen 
Albert van der Meer zou hem meenemen 

men en op hem passen Dit beviel 
Sieds maar slecht want Albert wilde 
met de grote jongens op het plein spelen 

len Dan maakte hij met de klomp een 

ring in het zand en daar moest Sieds 
dan in blijven tot de meester hen riep 
om binnen te komen Dit was dan ook 
van korte duur want toen redde hij 

zichzelf wel 

Het tweede jaar kochten we een nieuwe 

we fiets voor Hendrikje van Dirk van 
der Sluis Het merk was Panter en hij 
kostte /  32 Voor de oude fiets zou 

hij een kleine jongensfiets leveren 
Nu ik dit schrijf kan ieder kindvan 
die leeftijd fietsen maar toen was dat 

heel anders Sieds was eerst niet zo ingenomen 

genomen met zijn fiets want hij viel 
nogal eens en gooide de fiets dan aan 
de kant maar dat heeft niet zo lang 
geduurd Later was het zo dat hij 66n 

voorop en een achterop had Dan was 
de band weer leeg en dan weer de 

ketting 

ting er af Dan ging hij weer even naar 
Van der Sluis Die maakte hem weer 
en af en toe moest Sieds een kwartje 
meenemen Folkert Mulder zei tegen 
ons "het is geen wonder dat die fiets 

steeds stuk is want ik zie ze wel met 

z’n drieen op die fiets 

Op weg naar school passeerden ze de 

OBL-school Ze hadden dan wel eens 

onenigheid Ze hielden elkaar tegen 

als ze uit school kwamen en finen en 
grouwen was in die tijd nogal vrij veel 
in de mond ook onder de ouderen Zo 
kwam Sieds soms ’s middags laat 

thuis Meester Louwse heeft hem ook 
nogal eens voorbij de OBL-school 
gebracht Dit heeft niet lang geduurd 
Ik denk dat de beide hoofden samen 
overlegd hebben want het was zo afgelopen 

gelopen en dat was ook maar beter 

Op 9 juli 1937 is Griet geboren 
Iebeltje van der Meer de dochter van 
onze buren Johan en Froukje was 
onze kraamverzorgster (Elske was 
toen al getrouwd Iebeltje woont hier 

nog in Surhuisterveen Haar man 
Hendrik van der Heide is overleden 
Grietje Aaltje (haar doopnaam is gedoopt 

doopt in de Hervormde kerk in 

Boelenslaan door ds Siemeling uit 

Oostermeer in een middagdienst In 

die tijd kregen we een nieuw hok voor 

veestalling voor vier koeien een 
varkenshok 

kenshok en een paardestal 

Gebroeders Kuipers waren de aannemers 

mers Ik moest zelf ook nogal het een 

en ander doen want het mocht niet 

meer dan /  350 kosten Daar moest 

dan ook nog een houten waterpomp 
bij Deze was bij de prijsinbegrepen 
Je moest vijf meter diep om 

voldoende 

de water te krijgen Water had toen 

een hoge waarde alleen al voor het 

vee 

De fundamenten heb ik ook zelf gegraven 

graven en met water ingespoeld Dat 
viel mee want de pomp was geplaatst 

plaatst Het opperwerk heb ik ook zelf 
gedaan om de kosten te drukken We 
moesten ’s morgens om 7 uur klaar 

zijn met melken voeren eten en theedrinken 

drinken 

Deze stalling was voor ons een hele 

verbetering We kregen op de deel een 
stal vrij voor een aanrecht en keuken 
Dit deden we zoveel mogelijk zelf 
Jochum de Vries begon een beetje 

voor zichzelf Hij woonde nog in 

Surhuisterveen bij zijn ouders en 

heeft ons toen een beetje geholpen 

Later is hij onze timmerman gebleven 

(hij is inmiddels overleden Het was 

een beste man Het aanrecht hadden 

wij bij Jager Midwolde gekocht voor 
/  30 Hij deed in die tijd in afbraak 
en had alles te koop wat met 

woningen 

gen te maken had We haaldendaar 

ook hout en wat we verder moesten 
gebruiken Het werd met een auto van 
Jager thuisgebracht 
In die tijd zaten we met de kippen Ze 
waren in de hooischuur en in ’t voorjaar 

jaar moest je weer kuikens opfokken 
We hadden daar geen plaats voor 

Jonker gaf mij permissie om een 

nieuw hok te bouwen maar het mocht 
niet duurder zijn dan /  200 en ik wilde 

de graag een hebben van 10 bij 41 

meter 
Broer Siedse was nog niet getrouwd 
en hij heeft het timmerwerk gedaan 
We deden het meest met gebruikte 
materialen In latere jaren heeft J de 

Vries het hok nog weer vergroot door 
er vier meter aan te bouwen voor de 
varkens De jonge kuikens 150 stuks 

haalde ik op de fiets uit Drogeham bij 
Boksma later uit Siegerswoude Die 

waren uit de broedmachine vandaan 

direct geselecteerd zodat je geen 

haantjes opfokte 
In de tijd dat Griet werd geboren 

(1937 werd alles wat beter De 
melkprijs ging omhoog Ik herinner 

me nog dat Iebeltje bij ons was 
Hendrikje lag nog in bed Iebeltje gaf 

haar het geldzakje en er zat /  36 in 

Ditwas /  8 meer dan vorige keer 

Wat was je dan blij en dankbaar 

Hendrikje regelde altijd de financien 
en nukon ze de baakster ervan betalen 

len Het zat iedereen hoog want toen 
ik ’s middags bij A Bijma op het land 
was had hij het er direct over dat we 
meer geld in het melkzakje hadden 

Mijn buurman Ruurd Helbich was 
korfmaker Hij was in de kost bij 

buurvrouw weduwe Oedse Jits Als 

hij ongeveer 50 korven klaar had 
moesten ze naar de tramhalte worden 
gebracht vlakbij de kruising bij de 

Willeminahoeve Daar vandaan gingen 

gen ze naar de winkels Voor dit 

vrachtje kreeg ik 75 cent en als er wilgentenen 

gentenen van de tram kwamen en ik 

die haalde kreeg ik /  1 Alles was 
toen nog zandweg ook deScheiding 
Ik weet nog dat er populieren geplant 
werden 30 jaar geleden werd de 

Scheiding verhard Nu in 1984 zijn ze 
gerooid om ruimte te maken voor het 
drukke verkeer 

In die tijd kregen we nieuwe buren 

Ze hadden en stuk heidegrond geerfd 

of gekocht en lieten daar een woning 
opzetten door gebroeders Rinsma 

Rinze en KJare hadden vijf kinderen 

toen ze er kwamen wonen Later zijn 

er nog drie geboren De kinderen 
gingen 

gen naar de OBL-school 
Na enkele jaren werd de jongste van 

de kinderen ernstig ziek op de leeftijd 

van 3 of 4 jaar en is overleden M van 

der Hutst heeft de begrafenis geleid 
Dat gebeurde bij hun in de karner In 
die tijd was het nog zo We hebben het 

nog wel eens meegemaakt weet ik 

nog wel 
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Atze Bijker Een veelbewogen leven (i9 

SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Byker uit Surhuisterveen 
veen heefl toen hy 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 
te Triemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 

Byker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 
ook beschry ft hy allerlei kleine details 

tails 

Na die tijd spraken we wel eens ove 
de gestorvene Rinze wilde er we 
over praten Op een gegeven momen 
zei ik tegen hem "waarom ga nie 

eens met mij mee naar de kerk korr 

zondag maar bij mij aan En zo is hei 

begonnen Later gingen we ook nog 
samen naar de mannenvereniging De 
jongste kinderen hebben de Chr 
school in Boelenslaan nog bezocht 
Dit was voor onze kinderen een hele 
uitkomst want nu konden ze samen 
optrekken Later zijn ze overgegaan 
naar de Vrij Evangelische Gemeente 
in Lichtenveld Voorganger was 
Overdijk Ze zijn daar ook begraven 
achter het kerkje 

Van onze kinderen is Sjieuwe het 

meest lopend naar school gegaan 

want in die tijd reed ik zelf op 
cussiebanden 

banden Hendrikje reed nog op 
luchtbanden 

banden 

Het gebeurde ook dat we een fietsplaatje 

plaatje moesten hebben Dat kostte /? 
3 maar je kon er een krijgen meteen 

gat erin dat was voor de arbeiders en 

minder draagkrachtigen Hendrikje 

had er een van /  3 en ik hadeen kosteloze 

teloze Zo kwam de vrouw van Rinze 
wel eens bij ons en leende het plaatje 

als ze boodschappen moest doen Het 
viel in die tijd niet mee om /  3 uit te 

geven als je niet veel inkomsten had 

Om de groenlanden heen was geen afrastering 

rastering en om dat alsnog te doen 
werd veel te duur Later is daar een 
hele verbetering in gekomen Toen 
kostte een rol draad van 300 meter /? 
25 a /  30 Ik weet nog dat 

KoopKuipers na het bouwen van een 
nieuw complex woningen in 

Groningen boeldag hield van palen en 
puntdraad Ik zou er naar toe gaan Dit 

kon niet doorgaan want Sjieuwe 

werd geboren Twee dagen later 

vroeg ik aan Kuipers of er nog wat 

over was Hij zei "Kom maar kijken 

op het land daar ligt nog wel wat 

Kuipers heeft ook de acht huizen 

waar wij nu wonen gebouwd Ik had 
het er met hem over dat ik van plan 

geweest was naar de boeldag te gaan 

Toen hij hoorde dat ik op de boerderij 
van Jonker woonde (hij kendeJonker 
wel want hij was raadslid wethouder 

der zei hij "Er ligt er nog zoveel 

daar kun je heel wat mee afrasteren 

Je krijgt het niet te duur als je alles 

opruimt betaal je / 15 Nu dat was 

heel goedkoop en ikwas er blij mee 
want nu kon ik de koeien in de nazomer 

mer in de weide hebben 

Het grasmaaien was geen probleem 
want dat gebeurde met paard en machine 

chine maar om hooi te maken wasmeer 

meer werk dat was handenarbeid 
Joh van der Meer de buurman hielp 
mij soms ook wel Dat ging per uur 

voor 25 cent maar hij wilde naar de 

markt in Sneek Hij wilde voor vier 

weken bij een boer ien ’e ongetied Ik 

vroeg zo deze en gene al eens om ons 
te helpen maar de een durfde niet 

omdat hij moest stempelen een ander 

moest voor zichzelf aan het werk 

Maar op een ochtend kwam Berend 

Scholte bij Hendrikje aan de deur met 

droge bokking Ze zei "Wat is het 

toch moeilijk om hulp te krijgen voor 

het hooi Berend zei toen "Om tien 
uur ben ik mijn bokking wel kwijt 

dan kom ik wel En zo kwam Berend 

mij om tien uur helpen en zo de hele 

hooioogst ’s Morgens verkocht hij 
eerst zijn bokking Later heeft hij 
mijn paard en wagen gebruikt om zijn 

turf en heidezoden uit Jille Dijksheide 

te halen Zo waren wij beiden 
geholpen 

pen zonder veel onkosten We hadden 
wel wat verschil van mening over de 
politiek enz maar de verhouding 
leed er niet onder We konden samen 
best opschieten 

Later heeft Ale Kramer mij ook vaak 
geholpen De kinderen Johannes en 

Kees ook wel Terwijl ik dit schrijf is 
’ 

Ale al weer twee jaar geleden overleden 

den Als buurman stond hij altijd klaar 
om te helpen Ik herinner mij nog dat 

Ale bij ons langs kwam met de wagen 

gen Hij was toen 18 a 20 jaar Sieds 

en Sjieiiwe waren nog klein en riepen 

toen Ale Soekerbole Ale de jongens 

achterna en zij lopen en benauwd dat 
ze waren en Ale maar lachen want die 

hield wel van een grapje 

Ik was eens in de bieten aan het 

schoffelen en moest ook op de 
kinderen 

ren passen (Griet was nog niet 
geboren 

ren want Hendrikje was om boodschappen 

schappen Jan Postma kwam en wij 

gingen er bij zitten In de herfst dorste 

hij het koren voor ons met een kleine 

dwarsdorser Het stro moesten we zelf 

in bossen binden Ik vroeg wat voor 

handel hij onder zijn jas had Hij 
vertelde 

telde dat het gymnastiekschoenen 
waren Hij dacht dat het wel wat voor 
de jongens was We hebben ze gepast 
en ze pasten mooi Hij moest er 20 
cent per paar voor hebben maar ik 

zei "Ik heb geen geld Jan vond dat 

niet erg We konden dat wel verrekenen 

nen als er gedorst werd Maar toen 
kwam moeder Hendrikje thuis en zij 
had nog wel vier dubbeltjes Ik weet 

nog dat zij ze wit geverfd heeft en de 

jongens hebben ze de hele zomer gedragen 

dragen en waren er mooi mee Er is 

lang een foto geweest waar moeder 
met de beide kinderen op stond 

Wanneer ze nu op de weg zouden liggen 

gen kwamen ze in de vuilnisemmer 
Ik weet ook nog dat buurman Rinze 
van der Heide vrijdags naar de markt 

ging Hij kocht dan twee of drie 
geiten 

ten Die slachtte hij dan Een was voor 

eigen gebruik de rest verkocht hij 

Wij kochten er soms ook een De 
beste 

te kostte /  3 voor een halve een wat 

kleinere /  3 een hele Naar ik meen 
kwam dit vlees dan in depekel of onder 

der het vet 

Zo hebben we ook eens een schaap 
gekocht Dit vlees kwam in wekflessen 
sen We waren hier dan ook echt 

dankbaar voor en blij mee 

Financieel werd het later aardig beter 

maar in 1939 kwamen er vreemde geruchten 

ruchten Buurman van der Heide 

kwam bij mij op 
het land en zei 

"Atze er is in Duitsland een man genaamd 

naamd Adolf Hitler wanneer die de 
macht in handen krijgt is het niet zo 

best dan horen we binnen niet al te 

lange tijd allemaal bij Duitsland dan 

bestaat Nederland niet meer Deze 

man wil de hele wereld veroveren 

denk nog maar eens na over mijn 

woorden Bij hem vergeleken was ik 

jong en ik nam het niet zo zwaar 

Een paar dagen later ging moeder 
Hendrikje naar Surhuisterveen naar 

Van der Lijn Daar hoorde ze anders 

geen praat dan dat het Rijksgebouw in 
brand was gestoken in Berlijn en wel 

door een Nederlander Van der Lubbe 
Het duurde dan ook niet zo lang of de 

eerste lichtingen werden opgeroepen 
om het land te dienen Ik was zelf ee’n 
van de oudste lichtingen namelijk 24 

welke zouden moeten opkomen We 
vernamen uit de krant en hoorden van 
anderen dat de radio geen best nieuws 

doorgaf 

Hendrikje en ik wandelden samen op 
een zondagavond nog een laantje om 
Ik zei tegen haar "Je moet je maar 

voorstellen dat dit voorlopig de 
laatste 

ste avond is dat we hier wandelen 
Het duurde nog een week want 30 augustus 
gustus 1939 werd er algehele mobilisatie 

satie afgekondigd Het was op een 

maandag en we waren aan het dorsen 

bij Hendrik de Wit Ik gooide de schoven 

ven rogge op de machine Berend 

Scholte kwam langs en vertelde "Nu 
is het er al te redden het is vanmiddag 
om 1 uur door de radio bekendgemaakt 

maakt Toen was voor mij de 
aardigheid 

heid er af en ben ik naar huis gegaan 

Berend heeft het van mij 
overgenomen 

men Op dat moment heb je maar ee’n 
doel en wel naar vrouw en kinderen 
en overleggen hoe alles moet worden 
geregeld 

In de namiddag kwam er nog iemand 
in opdracht van de gemeente 
Achtkarspelen om te zeggen dat ik 

deze dag nog moest vertrekken Ik 

zei "Dit kan niet er is nog zoveel te 

regelen Nu daar had hij wel begrip 

Mindert 19 jaar van Sikke Helder 
zou voorlopig mijn vrouw helpen op 
de boerderij Hij hielp mij voorheen 
ook wel eens dus geen onbekende 
Mijn vrouw en ik spraken af dat er 

maar een of twee koeien naar de 
markt moesten Haring Steensma was 
onze melkrijder Hij was tevens 

koekoopman 

koopman Hij zou er verder wel mee 
redden 

Het was o zo moeilijk om je gezin te 

verlaten en een onzekere toekomst tegemoet 

gemoet te gaan Ik weet me nog goed 

te herinneren dat ik ’s morgens de 
koeien nog heb gemolken met tranen 
in de ogen en dan het afscheiddaarna 

Ik moest om 8 of 9 uur in 

Surhuisterveen zijn om met de bus 

van Fokkinga Snijders naar 

Buitenpost te gaan en vandaar naar 

Leeuwarden met de trein Sieds was 
nog maar 9 jaar en bracht mij naar 
Surhuisterveen want dan kon hij 
mem verslag doen of heit met de bus 

’ was gegaan Maar hij kwam met een 
ander bericht thuis want Jan 
Schuilinga en J Numan gingen met 
eigen auto naar Buitenpost en vroegen 

gen of ik mee wilde rijden Dit greep 
ik met beide handen aan Toen we op 
het perron aankwamen waren daar al 
heel wat Onze voorganger ds Van 

der Hulst was er om afscheid te nemen 

men Dat vond ik zo mooi en hartelijk 

lijk We hebben samen nog een poosje 
je gesproken en ik vertelde hem dat ik 

meer over mijn gezin inzat dan over 

mijzelf Hij beloofde mij mijn vrouw 
te zullen bezoeken en dat heeft hij ook 
trouw gedaan Ook meester Wijnberg 
bezocht haar wel Ze stelde het geweldig 

weldig op prijs dat ze in deze 
moeilijke 

ke tijd zoveel vrienden en vriendinnen 

nen had om haar wat te bemoedigen 
o de vrouwenvereniging 
We kwamen in Leeuwarden aan en 
gingen toen in de veewagens van een 
goederentrein naar Schoorl en later in 
de oorlogsdagen naar Amsterdam De 
laatste twee dagen in Amsterdam en 
na de bezetting nog twaalf dagen in 

Amsterdam Zes weken in Schoorl 
zeven weken in Weesp in barakken 

op het terrein van Van Houtens 

Cacaofabriek en in de oorlogsdagen 

dan hier en dan daar 

Na drie weken mochten we op een 

zondag onze vrouw vriendin of verloofde 

loofde op bezoek hebben Mijn 
vrouw kwam ook Ze moest ’s morgens 

gens 7 uur van huis naar Harkema en 
vandaar vertrok er een bus over de afsluitdijk 

sluitdijk naar Schoorl Overal waren 
versperringen en betonnen obstakels 

Het was dan ook al 12 uur eer ze met 

de bus aankwamen Wat waren we blij 
dat we elkaar weer ontmoetten en alle 
nieuwtjes over de kinderen en de 

boerderij konden bepraten Ik hoorde 
toen ook dat Steensma de vrijdag 
eerst maar 66n koe zou verkopen en 
dat hij deze ’s middags al weer thuisgebracht 
gebracht heeft omdat ze onverkoopbaar 
baar waren Iedereen had het over de 

oorlog die ieder moment kon uitbreken 
ken Het duurde echter voor ons nog 
acht maanden eer het zover was 

Wij mochten nu ook om de 14 dagen 

naar huis plus dat wij 
landbouwverlof 

lof konden krijgen Ik kreeg twee 
extra 

tra vrije dagen om thuis wat aan het 
werk te doen en het een en ander te regelen 

gelen Ik moet toegeven dat er van 

werken niet veel kwam Er waren zoveel 

veel andere dingen die moesten gebeuren 

beuren o naar het voedselbureau 

en naar de gemeente Achtkarspelen 
Die dagen waren dus zo om 

Andries Bijma keek er op toe hoe de 

knecht het werk deed Deze was 

slecht te spreken over Bijma want ze 

pasten elkaar niet zo best Het boerenwerk 

renwerk beviel hem ook niet Hij zei 

"Ik ben hier voor jullie en op 
aandringen 

gen van mijn vader Zijn vader vond 

dat hij Hendrikje er niet alleen voor 

mocht laten zitten Die mensen hebben 

ben je hulp nodig vond hij 
Onze kinderen van 9 en 6 jaar mochten 

ten graag bij Mindert in het 
’Boethus’ 

zijn Ze vertelden dat hij wat 
petroleum 

leum uit de lantaren in de mond deed 
en dan een lucifer aanstak en dan een 

lange vuurstraal uit zijn mond blies 
Dat vonden ze natuurlijk prachtig Ik 
heb hem toen gewaarschuwd dat dit 
veel te gevaarlijk was en dat er brand 
van kon komen Hij beloofde het niet 
weer te doen Het is ook niet weer gebeurd 

beurd 

Hij had heel veel fantasie Zijn 
gezegde 

de was altijd Als ik een kwartje op 
zak heb maak ik voor een rijksdaalder 

der lol Zo gebeurde het ook eens dat 

hij de jongens naar buurman Joh van 
der Meer stuurde om te helpen met 

een koe omdat deze verkeerd zou 

staan Later bleek het een grap te zijn 

Hij had overal in de achterdeel in 
telegramstijl 

legramstijl opgeschreven hoe ver de 
Duitse troepen waren opgetrokken in 

Polen en op andere plaatsen Het 
laatste 

ste was dat ze Nederland waren aangevallen 

gevallen Bij het schoonmaken van de 
achterdeel is dit geschrevene weer 

verdwenen 
In was een van de oudste lichting 

namelijk 

melijk 24 die opgeroepen was en 

deze zou volgens de krant het eerste 

afzwaaien 

We gingen de winter in Het was een 
winter met veel sneeuw Ik hoorde bij 
de Infanterie maar daar er veel paarden 

den gevorderd waren en er te weinig 
mannen waren om ze te verzorgen 

kwam ik bij het paardenbataljon We 
moesten met acht man 40 paarden 
verzorgen ’s Morgens en ’s avonds 

moesten ze naar buiten om te luchten 
en ze moesten naar de drinkersbak Ze 

waren ondergebracht in een oud gebouw 

bouw voorheen opslagplaats van 

meel en kunstmest Wij sliepen op de 

zolder boven de paarden en hadden 

om beurten stalwacht Onze baas kapitein 

pitein was in het burgerleven dierenarts 

arts Hij kwam ’s nachts controleren 

of er wel een stalwacht aanwezig was 

Maar wij hadden daar wat op uitgevonden 

vonden want als we allemaal binnen 
waren zetten we de kruiwagen vol 
mest tegen de deur het waren grote 

schuurdeuren met een kleine deur De 

stalwacht kon dan rustig naar boven 

gaan met de andere jongens en ook 

wat uitrusten Als er dan aan de deur 

gerammeld werd had hij genoeg tijd 

om naar beneden te gaan We zeiden 
dan dat er wel eens vreemden aan de 
deur kwamen en dat we daarom de 
kruiwagen er voor zetten Het was 
ook niet onmogelijk want het was 

een drukke straat en aan een vaarwater 

ter Of hij het geloofde weet ik niet 

maar hij zei er wel begrip voor te h 

ben 

De kantine van Van Houtens fabl 

ken mochten we vrij bezoeken no 

ik ben er maar een of twee keer ,? 
weest omdat we er niet dichtbif 
ten 

We gingen ook wel eens uit rijd 
Twee paarden voor de waj 
Willem een Rptterdammer was 1t 
sier ging dan heel snel Hij 

ws 

het buigerleven ook koetsier ofl 
postkoets Zo leefden we naar 

voorjaar van 1940 toe Het $? 

steeds kritieker De verloven wef 

ingetrokken 1 
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SURHUISTERVEEN - De mi 93- 

jarige Atze Byker uit Surhuisterveen 

veen heefl toen hy 80 jaar was z’n 

levensverbaal dat op 9 maart 1904 

teTriemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blykt dat de heer 

Byker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 
ookbeschryft hy allerlei kleine details 

tails 

Ik herinner mij dat toen ik met landbouwverlof 

bouwverlof thuis geweest was en ik in 

Weesp aankwam iedereen vertrokken 

ken was Ik werd met voor mij 
onbekenden 

kenden naar een oud slot of gevangenis 

nis in de buurt van Amsterdam gebracht 

bracht Toen wij daar aankwamen 

ging de ophaalbrug naar beneden 

Zodra wij er over waren werd hij 

weer opgehaald Er was een brede 

gracht om het gebouw heen en binnen 

waren allemaal onderaardse gangen 

en vertrekken Daar kreeg ik met negen 

gen anderen mijn verblijf Je voelde je 

net een gevangene 

Ze hadden al warm gegeten Ik had 

nog wel trek en kon nog genoeg eten 

uit de keukenwagen krijgen Zoals altijd 

tijd vouwde ik ook hier mijn handen 

om te bidden Een of twee riepen "Je 

hoeft niet te bidden want binnenkort 

zijn we toch allemaal dood Dan gaat 

er wel wat door je heen terwijl je zit 

te bidden Je ervaart ook dat de Here 

aan geen plaats gebonden is Dat ondervond 

dervond ik toen na mijn gebed Een 

van de mannen zei "Deze man durft 

er nog voor uit te komen wat hij is 

Jullie moeten je schamen Thuis bidden 

den jullie ook altijd aan Ave Maria en 

slaan jullie een kruis en gaan jullie regelmatig 

gelmatig biechten Hier doe je niets 

Na het eten hebben we heel rustig 
over deze dingen gesproken G 

was gewoon een stopwoord Ik vroeg 
toen nog of ze wel wisten wat ze gebeden 

beden hadden als ze vloekten 

Na twee dagen moesten we naar 

Amsterdam daar waren ook mijn vorige 

rige kameraden Eerst bij het 

Usselmeer op een klein eilandje Daar 

Was helemaal geen dekking als er wat 

gebeurde Dit duurde dan ook niet 

lang Meestal gingen we ’s nachts 

Weer weg Zo ook nu en wel in en 

buiten Amsterdam Zo werd het 5 mei 

en vielen de Duitsers Nederland bin- 

Hen Toen was alles in rep en roer We 

zijn toen ook nog een paar dagen bij 
burgers ondergebracht Overal een 

paar Later moesten we in Amsterdam 
de Vemen aan het IJ bewaken Deze 

ioodsen zaten vol E£n ervan met machinerieen 

chinerieen o veel naaimachines en 

Hn met w dekens allemaal bundels 

dels van 5Cp»tuks We hebben daar 

Ook nog twee geslapen 

Als we vrij waren van wachtlopen ik 

weet nog dat Tjibbe de Haan uit 

TWijzelerheide en ik wachtliepen het 

Was de vierde dag van de oorlog toen 

:  *  een oudere mijnheer ons voorbij 

wandelde Hij kwatn even terug en 

vroeg aan Tjibbe wat hij tussen zijn 

beenwindsels droeg O dat is niets 

bijzonders dat is mijn tabakspijp Dat 

werd in die tijd wel meer gedaan Het 

was bovendien oorlog en dan werd op 
alle slakken zout gelegd Hij vroeg 
ons ook of wij uit Friesland afkomstig 
waren Hij was daar wel wat bekend 

want toen hij een kind was woonde 

hij in Augustinusga Zijn vader was 

daar predikant Hij vroeg ook of wij 
de grote olietanken aan de overkant 

van het IJ wel zagen branden Wij 
hadden dit al gezien maar hij hielp 
ons uit de droom en vertelde dat het 

Engelse eigendommen waren Zij 

hadden ze zelf in brand gestoken Hij 
zei "Ik ben kapitein in het leger geweest 

weest en alles wat we nu zien geloof 

ik stellig dat de oorlog hier met een 

dag afgelopen is Het is nu 12 uur reken 

ken maar op 12 uur morgen Zo 

kwam het ook De volgende dag 6 a 7 

uur moesten we de geweren enz inleveren 

veren De een zei "Ik zie dat ik thuis 

kom en de ander dacht "Hoe kom ik 

thuis ’s Nachts om 2 uur marcheerden 

den we naar de kazerne in 

Amsterdam De poort ging dicht en 

we waren krijgsgevangenen Later 

hebben we nog tien dagen op wacht 

gestaan voor de Duitsers Wel een geweer 

weer bij ons maar zonder patronen 

We waren toen in een hotel aan het IJ 

en stonden weer op wacht bij de 

Vemen ’s Nachts werden ze leeggehaald 

haald en in schepen ging alles naar 

Duitsland 

De kazerne waar we twee dagen waren 

ren had een binnenplaats Deze lag 

vol met geweren en bebloede kleren 

Alles op een hoop Net als een bietenhoop 

hoop Ze vertelden ons dat alles uit de 

kop van Noord-Holland en bij de 
afsluitdijk 

sluitdijk vandaan kwam 
Colonnes Duitse tankers reden door 

de stad zuidwaarts en wij zaten met 

onze gedachten in Friesland en wilden 

den weten hoe het thuis was treinverkeer 

keer was er niet meer alles was vernield 

nield en maar hopen en bidden dat 

we elkaar weer zouden zien Het gezegde 

zegde is wel eens "Nood leert 

Bidden nu er zijn toen ook vele stille 

le gebeden omhoog gestuurd naar 

God de Heer We waren veel met deze 

gesprekken bezig o Gooi Beerda 

Wietze Bosma (overleden Tiemen 

v Horn (later kapper in Oudwoude 
ook overleden Hendrik Poortinga 

Heine van der Meer uit Doezum en 

anderen Toen we op een avond hoorden 

den dat de boot uit Staveren in 

Amsterdam aan zou komen gingen 
we allemaal naar de aanlegsteiger in 

de hoop dat we iemand zouden zien 

die ons kon vertellen hoe het in 

Friesland was Toen zag ik Lieuwe D 

KJoosterman met zijn schoondochter 

Zij hadden bericht ontvangen dat zijn 

zoon (haar man gesneuveld was 

Lieuwe vroeg mij waar ze konden 

overnachten want ze moesten nog 

verder naar het zuiden Ze konden het 

Sfeesl naar Tie Leger des Heils gaaru 

Een politie heeft hen er naar toe gebracht 

bracht Ook zag ik Henk Pama uit 

Surhuisterveen Hij was knecht bij 
Van der Lijn in Surhuisterveen Hij 
sprak mij moed in door te vertellen 

dat er bij ons niets gebeurd was 

Verblijd en dankbaar gingen we terug 

rug 

Na tien dagen bezetting stond er in de 
kranten dat we naar huis mochten Zo 

kwamen we met de boot tot Staveren 
en vervolgens met de trein tot 

Buitenpost Er reed geen bus daarom 

kreeg ik een transportfiets van 

Wiersma (dit was de grootvader van 
de tegenwoordige rijwielhandelaar 
Wiersma 
De thuiskomst laat zich indenken Zo 

blij en dankbaar je dan bent om weer 

bij elkaar te zijn De volgende dag ben 

ik naar moeder in de Triemen geweest 

en heb ik de fiets teruggebracht Toen 

nam het leven weerzijn gewone gang 
Mindert bleef voorlopig nog bij ons 

De Duitse weermacht ging in 

Leeuwarden een vliegveld aanleggen 
Dat gaf werk aan velen Zo ook aan 

Mindert Hij moest een schop 
meenemen 

men maar hij zei "Ik zal proberen 

hem niet te gebruiken Dat is ook gebeurd 

beurd want hij kreeg al spoedig naar 

ik meen wat schrijfwerk de zandauto’s 

to’s controleren enz 

Dit werk trok de arbeiders wel en er 

werd dan ook al spoedig gezegd dat 

het niet zo slecht was met de bezetting 

ting Doch dit was van korte duur 

Mijn buurman R van der Heide was 

er ook aan het werk Hij kwam op een 
avond bij mij Ik was nog wat in de 

tuin bezig Hij zei "Dit is nog niet zo 

slecht onze eigen regering deed ook 

niets voor de arbeidersklasse en we 

verdienen hier best Ik zei "Ze zeggen 

gen ook wel dat ze in Duitsland bankbiljetten 

biljetten uit stro maken 

Het was in augustus H de Wit en ik 

waren rogge aan het zichten toen 

buurman en anderen om 2 uur thuiskwamen 

kwamen Hij kwam bij ons op het 

land en vertelde dat er bommen op het 

vliegveld waren gegooid en dat ze 

door het water waren gekomen Ze 

wilden er niet meer naar toe dan verdienden 

dienden ze liever wat minder Hij is er 

ook niet weer geweest 

In de tijd dat ik nog in dienst was had 

ik voor de kinderen wat meegenomen 

men Ik dacht voor beide jongens 

maar niet hetzelfde Voor Sieds had ik 

een paard en voor Sjieuwe een muziekinstrument 

ziekinstrument en voor Griet een rood 

tasje Zij was er heel blij mee maar 

Sjieuwe wilde liever ook met het 

paard spelen Toen ik met de koeien 

bezig was is moeder Hendrikje op de 

fiets naar Numan geweest om een 

speelpaard te halen Toen hadden ze 

er elk 66n 

In de bezettingsjaren ’42-’43 het werd 

steeds kritieker werd de directeur van 

Schuilinga’s koekfabriek T Schuilinga 

linga gefusilleerd Toen hij werd 
begraven 

graven mocht er niemand anders dan 

de naaste familie naar het kerkhof 

Wij stonden allemaal op het trottoir 

en de Duitsers keken er wel op toe dat 

dit zo ging 
Sieds kwam in die tijd van school Hij 

ging naar de Lagere Landbouwschool 
in Oldekerk hoofd was Gjaltema 

Sieds en Griet gingen met de kinderen 

van Van der Heide naar Boelenslaan 

hoofd M de Boer onderwijzer 

Weinberg onderwijzeres was juffrouw 

frouw Topma 
In die tijd moesten we wel een onderduikadres 

duikadres hebben Bij ons in de heide 

was een gat gegraven Er was er ook 

al 66n Daar sliepen iedere nacht drie 

jongens in Zij hadden zich niet opgegeven 

geven om in Duitsland te werken Ik 

was niet met mijn paard naar 

Buitenpost gegaan toen ze ingevorderd 

derd werden door de Duitse weermacht 

macht Daar zat je wel over in want je 

stond wel in hun boeken en ons paard 

was mooi en nog maar vier jaar oud 

Ik weet nog dat ik de dag ervoor op 
het voedselbureau was en Hans 

Postma mij vroeg of ik ook naar 

Buitenpost ging Wat zou u doen in 

mijn plaats vroeg ik Zijn antwoord 

was "met zo’n paard als jij hebt bleef 

ik thuis want ze nemen het van je af 

Vanwege al deze wederwaardigheden 
heb ik ook onder de grond geslapen 

We hadden een kuil gegraven van 

1 meter diep en de oppervlakte 

was 3x2 meter Stro erin daar overheen 

heen palen en nog een laag stro en het 

was bedekt met heideplaggen een ingang 

gang boven van 50 x 50 cm Daar 

overheen lag een stuk blik hetgeen 

ook weer bedekt was met een grote 

heideplag 
Sieds ging wel mee om het af te dekken 

ken De eerste nacht heeft B Bijma 

erin geslapen maar hij kreeg de volgende 

gende dag een ander onderduikadres 

bij Rusticus Later lag ik erin met 

Frederik van der Heide Na een week 

werd het weer wat rustiger Ik hoorde 
ook niets over de vordering Zo leefde 

de je van de ene week naar de andere 

en het werd elke keer minder Er vielen 

len doden en in de steden werd honger 

ger geleden Onder Marum werden 

12 boeren opgehaald en doodgeschoten 

ten Ze staakten en stuurden de melk 

niet naar de fabriek Onder hen was 

ook een zoon van een boer 14 jaar 

Twaalf bomen geven de plaats nog 
aan waar het gebeurd is 

Wij hebben geen gebrek gehad maar 

wel veel spanning Zo gebeurde het 

ook eens dat Pieter Meier tegen bedtijd 

tijd nog bij ons kwam Hij vertelde dat 

hij van de ondergrondse uit Dokkum 
bericht had gekregen dat er een razzia 

plaats zou vinden in en om Surhuisterveen 

huisterveen Toen heb ik de hele nacht 

in het land gezworven bij de koeien 

Later nog een geval we lagen al in 

bed Het was ongeveer 10 a 1 1 uur Er 

werd geklopt Niemand durfde wat te 

zeggen maar we hoorden zeggen 

goed volk Het was Roel Ipema Hij 
had een bericht uit Surhuisterveen gekregen 

kregen De kleren weer aan en naar de 

schuilplaats 

Er werd veel naar de geheime zender 

geluisterd door de mensen die een radio 

dio hadden Wij hadden geen radio 

De radio’s moesten allemaal ingeleverd 

verd worden maar degenen die een 

oud toestel op de kop konden tikken 

die hielden hun eigen toestel en leverden 

den het oude in Zo ook Andries 

Bijma Hij had het toestel in een kist 

onder de grond in de schuur Wij 
hadden 

den geen geheimen voor elkaar en zodoende 

doende was ik hiervan op de hoogte 

Later werd het weer boven de grond 

gehaald en zo hoorde ik de berichten 

uit Londen ook wel maar daar durfde 

je niet over te praten want dan begaf 

je je op gevaarlijk terrein Bijma 

praatte zijn mond wel eens voorbij 
vooral tegen landwachters en 

NSB’ers Zo ook eens in Drachten tegen 

gen een zekere B Als we bevrijd 

zijn komen jullie aan de hoogste bomen 

men te hangen Ik ben toen maar een 

straatje omgelopen 

In die jaren kregen we ook nieuwe buren 

ren Gerben en Bientje Ze hadden 

een strook heidegrond en bouwden 
daar een huis van afbraak van een 

boerderijtje Ze hadden drie kinderen 

Steven Heddie en Sjoukje Later kregen 

gen ze er nog twee een jongen en een 

meisje 

In 1941 deden Hendrikje en ik met 

nog vijf anderen belijdenis in de 

Hervormde kerk in Surhuizum bij ds 

Postma De catechesatie hebben we 

bij ons thuis samen gevolgd Dit werd 

gedaan door mijnheer Van der Hulst 

In die tijd heb ik drie jaar in het 

schoolbestuur gezeten Dat kwam 
omdat je schoolgaande kinderen had 

Zo ook veel later toen Griet op de 

ULO zat bij mijnheer Van Gijzen 

Voor zover ik mij herinner heb ik ook 

drie perioden in het Evangelisatiebestuur 

tiebestuur gezeten Je trad om de vier 

jaar af en was later weer herkiesbaar 

In die tijd waren de voorgangers de 

heren Van der Hulst J Bertelink 

E Mik en ds Eelderink Toen de jongens 

gens groter werden gingen ze naar de 

jeugdvereniging en later toen Griet 

naar de ULO ging zat zij ook in het 

jeugdwerk o zondagsschoolwerk 

E6n keer hadden ze jaarfeest dan 

werden de ouders en belangstellenden 

den ook uitgenodigd De kerk was 

dan helemaal bezet Ze voerden zelf 

een toneelstuk op Dat waren dan gezellige 

zellige avonden Nu ik dit schrijf is 

alles heel gewoon denk maar aan de 

televisie In mijn jeugd was er van dit 

alles niets Maar het kerstfeest ging 
moeder Hendrikje meestal alleen met 

de kinderen want om die tijd was ik 

altljd aan het voeren of melken 
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;  SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

�jarige Atze Bjjker uit Surhuister- 

.teen heefl toen luj 80 jaar was z’n 
fevensverhaal dat op 9 maart 1904 
,tt THemen begint opgesdureven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het biykt dat de heer 

Ityjker een herinneringsvennogen 
heeft wat bewondering verdient 
ook beschrijft b aUerlei kleine details 

tails 

Toen Sieds 15 a 16 jaar was liep hij 
izondags in een pofbroek maar hij 
[wilde zo graag een nieuw pak hebben 

’met een lange broek In de winkels 

j 
was niets te krijgen of je moest in natura 

tura betalen (boter spek of iets an- 

;ders Moeder Hendrikje ging naar A 
van der Lijn om te kijken of ze een 

pak hadden Ze zei "U kunt er wel 
boterbonnen bij krijgen Toen 

vertelde 

de hij dat iemand een pak meegekregen 

gen had en als dat niet paste kwam hij 
wel bij ons want hij meende dat het 
Sieds wel zou passen De volgende 

dag kwam hij al Het paste mooi Er 

moest 2 p boter bij en Sieds 
natuur- 

!  lijk erg blij 

Zo ging het overal mee Ik moest nodig 

dig een nieuwe gierbak hebben Ik 

ben toen naar J Jongstra wagenmaker 

ker gegaan Hij wilde er wel 66n maken 

ken maar ik moest wel hout leveren 

Nu dat had ik niet Hij zei "Je moet 

naar Schuilinga gaan die heeft nog 
wel wat maar je moet wel boter of 

wat anders hebben Dat was spoedig 
voor elkaar ik dacht ook met boter J 

Jongstra wilde dat niet maar deze 

mensen hadden het niet breed Toen 

de gierbak klaar was heb ik 25 p 
rogge 

ge meegenomen Hij nam het wel aan 
maar onder voorwaarde dat hij er niet 
om gevraagd had Zijn vrouw was er 

erg blij mee want nu kon ze pap 
klaarmaken Dat was toen heel gewoon 

woon Wij zelf kregen het ’s middags 
en soms ook ’s avonds 

I a 2 jaar nadat Sieds een pak gekregen 

gen had wilde Sjieuwe ook graag een 

lange broek gaan dragen Wij gingen 

toen samen met de bus naar 

Leeuwarden Winkel in winkel uit 

maar nergens een pak te krijgen Toen 

kregen we een tip van iemand Er was 
een winkel waar ze pakken maakten 
voor de soldaten die uit Indie kwamen 

men Daar kwam het klaar met geld 

en 2 boterbonnen Toen we thuiskwamen 

men was iedereen blij maar vooral 

Sjieuwe dat was ook geen wonder 
want hij liep altijd in door Sieds 

gedragen 

dragen kleren 
In had zelf een blauw kamgaren pak 
maar het was voor mij wat aan de 

kleine 

ne kant Ik had het gekocht bij J Boek 
in Doezum voor /  42 M Jonker 

kwam eens bij ons en het gesprek 

kwam op kleren Hij zei "Ik heb nog 
een groen pak in de kast dat past je 

misschien wel ik draag het toch nieL 
Het is opgehaald en ik heb het era 

tijdlang zondags gedragen Buurman 
Van der Heide wilde mij altijd /  15 
voor het kamgarenpak betalen en 
daar heeft hij het dan ook voor gekregen 

gen Hij droeg dat weer met plezier en 
zo was de 66n door de ander geholpen 

pen 

Het werd ieder jaar slechter met het 
voedsel In de grote steden werd honger 

ger geleden Zo kwam er een schip 
aan bij de melkfabriek in 

Gerkesklooster om voedsel mee te 
nemen naar Holland We kregen hierover 
over bericht van de familie Jonker uit 

Voorburg (Jonker was overleden in 

Buitenpost Ze zijn later verhuisd 

Wij hebben toen nog etenswaren 
verstuurd 

stuurd met dit schip Ook eens met 
een vrachtwagen uit Holland Die was 
hier bij de voormalige melkfabriek 

Het waren twee bussen met gesmolten 

ten reuzel Dit werd echter een teleurstelling 

stelling want het kwam niet op de bestemde 

stemde plaats Ook heb ik eens 50 

kippen van Fokke Jongsma gekocht 
Deze werden levend vervoerd met 
Van Gend &  Loos Ook nog eens een 
varken dat werd panklaar gemaakt 
door de slager en ook verzonden met 
Van Gend &  Loos Later kregen we 

per brief bericht dat alles goed was 

gekomen 

Wij hadden zelf toen een stil varken 

Dit werd niet opgegeven Het zat verscholen 

scholen achter takkebossen Twee 
keer daags ging ik er heen met een 

halve emmer vol melk van de koeien 
en wat meel erdoor Meel was in die 

tijd ook schaars G B ruining was 
slagersknecht 

gersknecht bij F van der Meer Hij 
heeft het panklaar gemaakt Geld wilde 

de hij er niet voor hebben Hij moest 

20 p spek hebben Dan verdiende hij 
ook goed want spek werd verkocht 

voor /  15 a /  20 per pond 

In 1944 kwamen er veel kinderen en 
grote jongens en meisjes uit de steden 

naar Friesland Bij Roel Ipema kwamen 
men twee meisjes en een jongen uit 
Rotterdam Dit ging via de 

Gereformeerde kerk Ze hadden er 

tien dagen over gedaan helemaal gelopen 

lopen ’s nachts sliepen ze in scholen 

of in het stro Na de oorlog vertelde de 
moeder ons dat ze alleen maar gekookte 

kookte suikerbieten en bloembollen 
te eten hadden Een van die meisjes is 
toen bij ons gekomen ongeveer 7 

maanden Bettie was 18 jaar Ze was 
mager en uitgehongerd en kon alles 
op Ik weet nog dat mijn vrouw er 
over in zat dat we haar zouden overvoeren 

voeren zodat ze ziek zou worden 
Later is ze aangekomen en was haar 
eten normaal Kleren had ze bijna niet 

meegenomen Thuis was genoeg Ze 

was 66n uit een groot gezin en ��n van 

een tweeling Haar zus was elders 

dichter bij huis 

Na de bevrijding is de tweeling nog 
eens een week bij ons geweest Wij 
hebben altijd nog contact met haar 

Toen ze 22 jaar was is ze getrouwd 
met iemand uit Brabant Acht jaar geleden 

leden zijn ze bier nog geweest 
In 1983 zijn wij met zwager en zuster 
Arjen en Wietske er nog geweest We 
waren toen in een huis van buren van 

Arjen en Wietske in Oudenbosch 
N maar toen waren ze niet thuis 

Later zijn ze toen nog een dag bij ons 

geweest 

Na de oorlog ging Sieds naar de Rijks 

Landbouwschool in Drachten directeur 

teur de heer Witteveen 

Sieds en Sjieuwe hebben ook nog een 

cursus gevolgd in Surhuisterveen bij 
Van der Scheer ’Spreken voor de 

vuist 
weg’ 

Naar ik meen was dat eerst 

nog een hele toer Naar ik mij 
herinner 

ner waren er zo’n 30 cursisten van 

verschillende leeftijden 
Andries Bijma stond bekend als een 

echte mollenvanger Bovendien was 

hij ook nog strijker Dat wil zeggen 

hij kon iemand van wratten verlossen 
en bij reumapatienten wreef hij wel 

Zo zie je maar weer wat een mens kan 

in de samenleving en hij deed alles 

pro deo Bovendien stenen zoeken 
Als we samen aan het ploegen waren 
in de heidegrond zei hij altijd "Als je 

een kras hoort aan de ploeg moet je 

even stil blijven staan want dan is het 

een steen die onze voorouders gebruikt 

bruikt hebben Wij bleven dan staan 

en woelden de grond om en vonden 
dan van die pijlsteentjes Ik zei wel 

eens gekscherend tegen hem 
"Misschien is het wel een soort 

scheermesje geweest Hij had er een 

heel ander verhaal over Dat ging dan 

wel terug naar 100 jaar voor Christus 

de Batavieren enz 

Na de bevrijding werd alles weer 
normaal 

maal Iedereen kwam weer aan de arbeid 

beid zowel de boeren als in de fabriek 

of ander werk Er was ook zo veel vernield 

nield wat weer opgebouwd moest 
worden 
Zwager Arjen kwam ook thuis en is 

nog een paar dagen bij ons geweest 

Hij was aan het sloot graven maar dat 

werk lag hem niet zo goed Later zijn 
ze verhuisd naar Hoogvliet bij 
Rotterdam Hij kreeg daar werk bij de 
Rotterdamse Droogdok Mij 
We hadden een oude hooihark Die 
werkte niet goed en was zo breed dat 

ik het paard moest uitspannen om 
hem door de dam te krijgen Salomus 
was toen smid Met hem ruilde ik 
voor een andere gebruikte Ik moest 

65 toegeven Dat was een hele verbetering 

betering We moesten ook nog eens 
een hooischudder hebben A Bijma 

en ik kochten er een voor /  45 in de 

Wilgen achter Drachten 

In de herfst was ik eens naar Bergum 
naar de paardenmarkt Ik kocht daar 
een bruin merrieveulen voor /700 
Ik weet nog dat Lubbert van Elske er 

ook was Zij waren toen een poosje 
getrouwd Hij zei "Als ik nu met hem 
wegga dan boef je bet bele eind niet 
te lopen Zo is bet toen ook gegaan 

Bij Oostenneer nam ik hem over en 
Lubbert fietste weer naar huis 

Dit veulen hebben we lang gebruikt 
en we hebben er ook geluk raee gehad 

had We hebben er drie veulens bij opgefokt 

gefokt Het was erg mak en daarom 
wilde Pieter Meijer graag een veulen 

kopen Hij heeft toen in het voorjaar 

een gekocht Het was toen een jaar en 

hij betaalde er /  900 voor 
Pieter moest later naar het ziekenhuis 

voor een operatie en is toen overleden 

den Dit was een grote slag voor zijn 
vrouw Janke en haar nog jonge kinderen 
deren Richtje en Willem Ze heeft de 
boerderij gehouden Joh Wedzinga is 
knecht bij haar geweest 

Willem ging later naar de landbouwschool 

school en is nu boer Ik heb hem toen 
hij van school was nog wel eens geholpen 

holpen We hebben samen een wagenhok 

genhok gebouwd 
Janke ging altijd met Hendrikje naar 

de vrouwenvereniging Ook reed ze 
wel met ons naar de kerk Janke is ook 
al weer jaren geleden overleden 
Willem heeft de boerderij ingericht 
als woongelegenheid en een nieuwe 
loopstal gebouwd Wij komen er zo af 
en toe nog wel eens Willem en Alie 
hebben twee kinderen 

Ik herinner mij nog dat Hendrikje de 
vrouw van Jidse de Vries bij ons 
kwam Hendrikje en zij waren nichten 

ten Ze hadden een busdienst van Ee 
naar Leeuwarden en hadden deze verkocht 
kocht en hadden toen een boerderij in 
Opende We zijn er toen nogal vaak 
geweest Later zijn ze naar Amerika 
gegaan Jidse is daar ook overleden 
Terwijl ik dit schrijf is zij nog een 
keer over geweest Ze was bij een 

schoonzuster van haar in Leeuwarden 
en is hier ook een middag geweest 
Dit was erg gezellig Haar kinderen 

woonden nogal ver bij haar vandaan 
maar ze kwamen wel geregeld bij 
haar 

Vlak na de oorlog waren er veel die 

het hier niet meer zagen zitten Er 

werd in Drachten een vergadering belegd 

legd Hier kwam een spreker om een 
plan te maken voor emigratie naar 
Canada Ik ben er ook naar toe geweest 

weest met o E Eizinga en R 

Ipema We waren zo onder de indruk 
van deze spreker Het was zomaar 
klaar en men dacht er bijna al te zijn 
Later bleek dat dit op niets uitliep en 

men bedrogen uitkwam Nu begon 

men het landelijk te organiseren Er 
werd een vergadering gehouden in 
Zwolle en daar werd een Christelijke 

Emigratie Vereniging opgericht Wij 
zijn daar toen ook geweest en werden 
er ook lid van We hebben nog 
Engelse les gehad van M van Gijzen 

hoofd van de ULO We hadden eerst 
hele plannen maar we hadden de 

boerderij nog niet opgezegd maar zo 
nu en dan kwam er wel eens iemand 
of hij de boerderij kon ovememen 
Het is niet doorgegaan Op een middag 

dag was Hendrikje naar Surhuistervecn 

tervecn Ze kwam thuis toen wij zaten 
te melken en zei "Als jullie naar 

Canada willen gaan jullie maar ik 

blijf bier want ik wil niet mee Ik ben 
bij Dalstra geweest Hun dochter 
was over uit Canada Tijdens de bevrijding 

vrijding kreeg ze kennis aan een 
Canadese soldaat en is daar ook mee 
getrouwd Zij raadde het Hendrikje 
af Zo is bet gegaan en begonnen we 
weer opnieuw op de huurboerderij 
Er kwam ook wisselbouw op ’t land 
Dit bracht meer werk met zich mee 
zodat we hulp moesten hebben We 
hebben er verschillende gehad zoals 

H Bos K Helmhout en R Elzinga 
met zijn zes zoons te aardappelen 
rooien We werkten de aardappelen 

zelf omhoog met paard en ploeg De 
smid had daar een apparaat aangemaakt 

maakt 

Het is nu een hele tijd geleden dat ik 

heb gcschreven en dan komen de herinneringen 

inneringen weer boven ’s Winters als 
er ijs lag gingen de kinderen schaatsen 

sen Sieds was er niet zo goed in Ik 

weet nog dat hij thuis kwam omdat er 
aan zijn ene schaats wat mankeerde 

Hij gooide ze aan kant en wilde ook 

niet weer Griet en Sjieuwe waren aardig 

dig goed op het ijs Vooral Griet die 
heeft de merentocht eens meegereden 
en kwam bijna met bevroren voeten 
thuis Jouke Spoelstra bracht haar met 
de auto thuis We moesten de schoenen 

nen loswekenmet koud en warm water 

ter en zo kregen we ze van de voeten 

Gelukkig was alles verder goed 

Sjieuwe had wat koopmansbloed in 
zich Mem had nieuwjaarskaarten gekocht 
kocht Sjieuwe zei dan "Dan kan ik 

deze wel verkopen mem kan wel 
weer nieuwe kopen Hij ging er dan 

mee naar de Parken en was ze al vlug 
kwijt Zo waren ze ook eens met loten 

weg voor de jeugdvereniging Ieder 

had een boekje met 100 loten Hij 
ging op een middag weg en kwam ’s 

avonds 9 uur thuis en was ze allemaal 

kwijt Een hele tijd later was hij naar 

de ijsbaan in Drachten en viel daar 

Hij verstuikte zijn pols Die moest 

toen in het gips Dat heeft drie weken 
geduurd Hij bleef pijn houden en het 
zwaarste werk kwam op mij neer Dat 
kon ik toen gelukkig nog goed doen 

Tegen de herfst moest mem naar het 

ziekenhuis in Groningen Sjieuwe is 
toen mee geweest en daar bleek dat 

hij een scheurtje in de pols had Die 

moest toen nog een half jaar in het 

gips en toen was de pijn over 

Mem heeft voor een operatie in 

Groningen in het ziekenhuis gelegen 
Griet werkte toen in het doorgaanstehuis 

huis voor moeilijk opvoedbare kinderen 

ren Als ze een dag vrij had nam ze 
wel twee of drie kinderen mee naar 

huis Ze gingen er ook wel mee op vakantie 
kantie naar een kampeerboerderij 
o de PiekebulL Wij mem en ik en 
Bareld en Sietske zijn daar wel eens 
geweesL Ik reed dan maar Bareld had 
een rijbewijs 
Sjieuwe had een vriend Jan de Boer 
van de Vierroede broer van Wietse de 
Boer Hij heeft mij wel geholpen als 

ikhetdrukhad Jandiendebij deboer 
maar was door de bond gedeeltelijk 
afgekeurd en zodoende niet aan het 
werk Hij kon echter nog wel licht 

werk doen Hij kwam dan bij Sjieuwe 
en hielp mij wel Hij mocht voor 50 
werken en toen zijn we overeengekomen 
men dat ik hem voor 50 zou betalen 
dit in overleg met de bond Hij is een 

half jaar bij ons geweest voor dag en 

nacht Later is hij naar Tietjerk naar 

een boer gegaan Hij is later getrouwd 
en woont nu in Damwoude 
In die tijd kwam Sjieuwe thuis met 

een hele partij lappen Deze wilde hij 
verkopen en dat is ook gebeurd Hij 

wilde dit niet weer Hij vond dat hij 
niet vrijuit ging want de ene buurvrouw 

vrouw nam een voor /  20 en deandere 

dere kreeg er 66n voor /  15 Er waren 

ren een paar lappen overgebleven 

misschien heeft Griet die gebruikt 

Sieds en Sjieuwe hadden hun rijbewijs 

wijs Edze Westra had een rij school in 

Surhuisterveen en heeft in die tijd velen 

len lesgegeven Hij is mijn zwager 

want hij is getrouwd met Sjoukje Ze 
wonen nu in Almere Het kostte in die 
tijd ongeveer /  50 Later toen ik 

mijn rijbewijs haalde kostte het /? 

400 Nu /  40 a /  45 per uur 

In die tijd schaften de Gebr Van der 

Sluis uit Boelenslaan een vervoersbus 

aan om fietsen en autopeds af te leveren 
ren en daar Sjieuwe een rijbewijs had 
en met zijn arm in het gips Hep kon 

hij daar mee gaan rijden Hij kwam 
overal zoals in Noord-Holland en 
Noord-Brabant en Zeeland Hij heeft 
dit een half jaar gedaan Doordat Jan 

bij ons werkte kon ik wel eens weg en 
ben ik ook nog een paar keer mee geweest 

weest Ook een keer naar Arjen en 
Wietske in Hoogvliet Toen Sjieuwe 
het werk thuis weer aan kon schaften 
de Gebr Van der Sluis een grote 
vrachtwagen aan en kwam er een vaste 
te chauffeur Het speet Sjieuwe niet 
want hij wilde geen chauffeur blij ven 
Gosse had toen verkering met Griet 
en was in de handel Dit lag Sjieuwe 

ook beter Ik weet nog dat hij eerst een 

eenjarige stier voor ons verkocht Zijn 

eerste koe kocht hij van een man uit 
Opende Hij woonde daar in het kleinste 
ste huisje Het staat er nog We komen 
er wel eens voorbij Ik heb hem nog 
mee opgehaald De handel was aardig 
goed 

Je moest een erkenning hebben om op 
de markt vee te verkopen Dit ging 
dan op naam van Gosse Later had 

Sjieuwe zelf een erkenning Hij 

moest daarvoor naar Utrecht om een 
examen te doen en stond toen inge- ingeschreven 

schreven bij de Kamer van KoophandeL 
deL 
Sjieuwe ging dinsdags en vrijdags 

naar de markt en ook wel naar de 
herfstmarkten in Noord-Holland 
’Vaak samen met Germ Poortinga 
Joh Kramer hielp mij dan wel bij bet 
melken enz later zijn broer Kees en 

als net druk was met stal schoonmaken 

ken enz ook wel bun vader Ale In die 

tijd kon ik niet meer voor de voile 
100 werken 
Voor de handelstijd heeft Sjieuwe ook 

nog een zomer bij Eise IJsenga gewerkt 
werkt en ook een zomer in de melkfabriek 
briek in het kaaspakhuis Hendrik 
Pama ook koopman kwam in de fabriek 

briek met brood en koffie voor zijn 

zoon die daar ook werkte Hendnk 
zei "Als jullie hier blijven werken 
wordt je niet oud je kunt beter bij een 
boer werken dan hier dan krijg je tenminste 
minste nog frisse lucht in je longen 

De aardigheid was er toen voor hun 

af .  De handel trok en beviel beter 

In die tijd kwamen er nieuwe fietsen 
in de handel Geert Scholte verkocht 

ze Ze waren van Franse afkomst Ik 

kocht er 66n voor Sieds maar hij had 
er al snel een ongeluk mee Ze gingen 
samen naar Blauwverlaat om te vissen 
sen de hengel schuin omhoog bij het 
stuur In Kortwoude stonden de perenbomen 

renbomen wat over de weg bij Roel 

Hoekstra (overleden de hengel 

kwam in het voorwiel en dit was helemaal 

lemaal ontzet H Hoekstra (overleden 

den heeft hem weer rijklaar gemaakt 
Zij vrouw woont hier bij ons op de 

buurt Wij zijn met haar bevriend en 

lezen de krant samen Griet heeft deze 

fiets later veel gebruikt voor school 

maar zij kon er wat mee want we 

hoorden dat ze er soms met drie mensen 

sen opzaten 

Griet is twee jaar naar de ULO geweest 

weest Daarna is ze thuisgekomen Er 
was toen nog geen leerplicht Sjieuwe 

moest in militaire dienst en wij 
vonden 

den het beter dat ze thuis kwam helpen 

pen Van Gijzen het hoofdvan de 
school was er slecht over te spreken 

dat wij haar van school haalden Nu 

achteraf had hij gelijk maar als wij 
het druk hadden kon ik haar gebruiken 

ken op de hooischudder en de hooihark 

hark Later is ze nog op de Prinses 
Marijkeschool in Leeuwarden geweest 
weest voor het diploma kinderverzorging 

ging en op de naaischool in Surhuizum 

zum 
In die tijd waren we 25 jaar getrouwd 
en hebben dit gevierd in het volksgebouw 

bouw in Boelenslaan Sieds was toen 
melkcontroleur in Balk en daar kwamen 

men ook de mensen vandaan die de 
avond verzorgden 

Wordt vervolgd 
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Atze Bijker Een veelbewogen leven (22 

SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Bijker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hij 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 

te Triemen begint opgeschreven 
We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blijkt dat de heer 

Bijker een herinneringsvermogen 
heeft wat bewondering verdient 
ook beschrijft hij allerlei kleine 

details 

tails 

Voordat Sieds benoemd werd in Balk 

kreeg hij tijdelijk werk Hij moest 
grondmonsters op de landerijen verzamelen 

zamelen Dat ging in die tijd uit van 

het Rijk en door bemiddeling van ing 
Witteveen uit Drachten Toen kwam 
er een regeling dat alle koeien op een 

schets moesten Sieds moest toen 

naar alle boeren die aangesloten waren 

ren bij de zuivelfabriek om de koeien 

te tekenen Hierdoor wist Sieds dat er 

bij een boer bij de ijzeren spoorbrug 
een vorkje hooischudden te koop was 

Daar wij er maar een hadden en 

Andries en wij hem vaak met mooi 

weer gelijk moesten gebruiken wilden 

den wij hem wel kopen Sieds kreeg 

vrij om hem te kopen voor 50 

Deze heeft Griet in de zomer nog wel 

eens bereden in het hooi Later hebben 

ben wij hem weer ingeruildbij Gebr 

Postma in Bakkeveen Wij kregen 

toen een nieuwe trommelschudder 

voor /  400 Dit was een heleverbetering 

tering Het was een uitvinding van de 

Gebr Van der Woude uit Drachten 

Hij verkocht ze in die tijd overal 

Na Balk kreeg Sieds een benoeming 
aan de Emmakade in Leeuwarden als 
controleur Hij is toen getrouwd en 

ging aan de Ipestraat 16 wonen 

Vandaar ging hij naar Kolderveen als 

assistent-directeur Later naar ’s 

Heerenbroek ook als assistent-directeur 

teur 

Hij heeft ook nog in Delfstrahuizen 

en Munnikeburen gewerkt Daarna 

naarde Drentse Zuivelbond wat later 

overging naar de Domo Ze wonen in 

Assen samen met hun vijf kinderen 

Wat is er in 25 a 30 jaar veel veranderd 

derd Overal waar je kwam stond een 

fabriek en allemaal wagens om de 

tnelk te vervoeren Veel arbeiders 

hadden werk in en om deze fabrieken 

Nu zijn de meeste fabrieken gesloten 

De grote melkauto’s rijden af en aan 

om de melk 1 ,  2 of 3 keer in de week 

bij de boeren uit de tank te halen 

Wanneer je de leeftijd van de zeer 

sterken hebt bereikt kun je het in deze 

tijd niet meer bijbenen met die computerbeweging 

puterbeweging en wat er verder bij 

komt 

Mijn schrijven gaat wel van de hak op 
de tak want nu ga ik nog eens terug in 

dejaren ’40-’45 Mem zat in die dagen 

ahijd in angst Zo werden bij ons op 
de Drieroede Andries Dalstra en 

Pfeter Meijer opgehaald door de 

Duitsers en naar Veenhuizen gebracht 

bracht Zij kwamen weer thuis maar 
Siebe Bos en Frans Dalstra gingen op 
transport naar Duitsland en zijn niet 

weer teruggekomen Eize en Klare 

hebben nog eens een nacht bij ons 
geslapen 

slapen Omdat wij niet bij de harde 

weg woonden voelden ze zich veiliger 

ger Geert Bijma is ook eens een week 

bij ons geweest en later oom Egbert 

uit De Kooten Hem hadden ze gepakt 
met het slachten van schapen welke 

hij dan aan de schippers in Kootstertille 

tille verkocht Hij heeft nog in 

Scheveningen vastgezeten 

Wanneer ze de kans kregen vluchtten 
velen uit Duitsland Ik weet nog dat ik 

op een morgen de melk naar de weg 
bracht (toen nog zandweg dat Karst 

Wouda lopend langskwam helemaal 
binnendoor uit Veenhuizen en Karst 

Helmhout gedeeltelijk lopend en met 
de trein uit Duitsland Karst Wouda 
was schilder Hij heeft wel bij ons 

geschilderd 

schilderd Hij woonde bij ons in het 

dorp en is vorige zomer overleden 

Karst Helmhout heeft ons vaak geholpen 

holpen met werk op het land Hij is 

ook overleden Na de oorlog werkte 

hij bij de Avek Hij zou in de VUT en 

kwam op een vrijdagavond bij ons 

een kopje koffie drinken De zondag 

daarop ging hij tijdens een avondmaalsdienst 

maalsdienst uit de kerk en overleed 

thuis 

Terwijl ik dit schrijf is zijn vader een 

maand geleden overleden Hij was 97 

jaar Ik bezocht hem wel eens in het 

Suyderhuys Dat vond hij wel 
gezellig 

lig We haalden dan oude herinneringen 

gen op 

Op de boerderij kwamen na de oorlog 
ook veel nieuwe dingen zoals de 

hooioogst en gras inkuilen 

Sommigen begonnen met groen gemaaid 

maaid gras op ruiters te leggen en zo 

te drogen (dit was een soort rek van 

stokken Dit leek mij niets en wij 

hebben er dan ook niet aan meegedaan 

daan Bovendien heeft het ook maar 

kort geduurd Men begon toen met 

voordrogen op het land en dan als 

droog gras inkuilen en onder een 
plastic 

tic kleed zodat het luchtdicht was 

Dat voldeed prima want dan heb je 

die sterke lucht niet meer Zo wordt 

het nog altijd gedaan We hebben ook 

nog met een hardeland machine gewerkt 

werkt Die maakte het gras heel kort 

Er kwam een soort stroop doorheen 

(malasse We hadden dan een gat gegraven 

graven van ongeveer 1 1 meter diep 
4x 8 meter Daar kuilden Andries en 

ik dan voor ons beiden in ’s Winters 

hadden we dan elk de helft om te gebruiken 

bruiken Het was toen samen met 

Bareld want hij had de boerderij van 

zijn vader overgenomen Nu zie je dezelfde 

zelfde machines op de maisvelden 

aan het werk Het was vrij duur maar 

heel goed voor het vee We deden dit 

als boeren samen Eerst bij de 6�n 

dan bij de ander zoals bij E Eizinga 
en A Kramer Het was fijn dat we elkaar 

kaar zo konden helpen 
In die tijd kocht ik van de erven Frans 

Brouwer voorheen Gem Politie een 

stuk heideen en bouwgrond Het lag 

tussen de boerderij en buurman G 

Tuinstra in Hij kreeg hier een strook 

van twee meter lengte van want dan 
kon hij achter zijn huis komen met 
paard en wagen Voor de heide 1 1 

pondemaat betaalde ik toen /800 
Een paar jaar eerder kochten we een 
strook ernaast voor /  400 maar dit 

was de helft kleiner Dit wasafkomstig 

stig van bakker Dijk uit Opende Het 

is nu van de zonen van Gerben 

Tuinstra Zij wonen nog in het 
ouderlijk 

lijk huis 

Eelke Bruining woonde aan de 

Drieroede In het voorjaar ploegde ik 

zijn land meestal Ze hadden nogal 

een groot gezin In het voorjaar ging 
Eelke met harken bij de boeren langs 

Ik kocht ook meestal een of twee van 

hem voor /  1 ,- a /  1 ,25 Ze werden allemaal 

lemaal met de hand gemaakt in 

Rottevalle 

Nu schrijf ik enige herinneringen 

over het kerkelijk werk in 

Boelenslaan en Surhuisterveen 

Toen wij er 16 jaar woonden en bij ds 

Van der Hulst naar de kerk gingen 

nam hij afscheid (ik zat toen in het 

evangelisatiebestuur Hij is later nog 
hulppredikant geweest in een gemeente 

meente van ds Pool Deze heeft later 

in Kollum gestaan Ik heb hem nog 
wel eens opgehaald met de auto wanneer 

neer hij bij ons in een dienst voorging 
Toen hebben wij als voorganger gekregen 

kregen J Bertelink Hij kwam uit 

Borculo en is drie jaar bij ons geweest 

weest Daarna ging hij naar 

Valthermond Hij heeft veel werk 
gedaan 

daan vooral voor de jeugd Hierna 

kwam M Mik uit Usselo In die tijd 

ben ik vier jaar secretaris geweest Na 
tien jaar werd hij benoemd in Lochem 
als hulpprediker Hij heeft er veel op 
aangedrongen bij de kerkeraad om samen 

men met Surhuisterveen een gemeente 

te te worden 

In die tijd werd op aandringen van 

mijnheer Mik een vergadering belegd 

van de Kerkeraad en Bestuur onder 

leiding van ds Franke en daar kwam 
uit voort dat de evangelisatie ’s middags 

dags het kerkgebouw mocht gebruiken 

ken en er kwamen twee in de 

Kerkeraad een ouderling en een 
diaken 

ken met bijzondere opdracht Mik 

kreeg de bevoegdheid als hulpprediker 

ker van de Kerkeraad De kosten van 

de verhoging van het tractement 
ongeveer 

geveer /  700 per jaar werden door 

de synode betaald Toen Mik wegging 

ging werd er besloten omgezamenlijk 

lijk twee predikanten te beroepen een 

voor de evangelisatie met bijzondere 

opdracht er werd toen een beroep 
gedaan 

daan op ds Eelderink vicaris in 

Surhuizum 

Ds Walstra was in de kerk in 

Surhuisterveen toen ds Eeldering in 
Boelenslaan kwam Nadat ds Walstra 
en ds Eeldering waren vertrokken 
kwam ds Vegter in Surhuisterveen 
voor het Vrijzinnige deel en ds 

Oliemans voor de Rechtzinnige 

groep Zo zijn we naar elkaar toegegroeid 

groeid Nadat deze beide predikanten 
weeseeaan waren kwam men overeen 

een om een predikant te benoemen 
voor de hele gemeente Het was financieel 

nancieel niet meer verantwoord om 

twee predikanten te beroepen Ds 

Stegenga uit Middelstum kwam toen 

en naar ik meen was de verstandhouding 

ding goed Hij had het erg druk en was 

zeer ijverig maar in deze grote gemeente 

meente was veel werk en hij raakte 

overspannen en is nooit meer helemaal 

maal beter geworden Hij is met zijn 

gezin naar Jubbega vertrokken en is 

daar ook overleden Wij en vele 
anderen 

ren uit de gemeente zijn naar de begrafenis 

grafenis geweest 

Nadat we enkele jaren geen predikant 

hadden zijn we erg blij nu weer een 

eigen predikant te hebben en wel ds 

De Roest uit Usselo zodat we elke 

zondag onder de prediking mogen komen 

men De Blijde Boodschap van Jezus 
Christus de opgestane Heer en 

Redder van ons leven en alien die hem 

aannemen als Heer en Heiland 

Wij hebben nog steeds contact met de 

familie Mik Zij wonen in Ruurlo 

Vorige zomer zijn we er nog geweest 

met Arjen en Wietske We gaan dan 

een dag uit en bezoeken oude kennissen 

sen Dat wordt zeer op prijs gesteld 

In de tijd dat Mik in Boelenslaan was 

hebben wij ons 25-jarig huwelijk 
gevierd 

vierd in het volksgebouw in Boelenslaan 

laan Zo wisselen vreugde en droefheid 

heid elkaar af want tien jaar later 

moesten we mijn vrouw en onze mem 
daar begraven en zaten we na de begrafenis 

grafenis ook weer in hetzelfde gebouw 

bouw De rouwdienst was in het gebouw 

bouw van de evangelisatie De rouwtekst 

tekst was uit Jesaja 55 en 9 ’Mijne 

wegen zijn niet uw 
wegen’ 

(en wat 

verder volgt Dat was toen een moeilijke 

lijke tijd Ik schrijf daar verder in mijn 

herinnering nog meer over maar eerst 

nog wat over het jaar 1957 Toen 

kochten we de boerderij van de familie 

lie Jonker uit Voorburg voor /? 

26 J de Vries heeft een nieuwe 

varkensstal gebouwd 
In die tijd kocht Sjieuwe het bindwerk 

van de schuur behorende bij het 
cafe’ 

te Zwartewegsend waar nu de ELO 
is Dit hebben ze afgebroken en achter 

ter de boerderij als hooiberg weer 
opgebouwd 

gebouwd Later is er ook nog een 

bergplaats met w en douche bijgekomen 

komen Terwijl ik dit schrijf is het 

bijna dertig jaar later en staat de 
bergplaats 

plaats er alleen nog maar De rest is 

door brand verwoest 

Germ en Bien onze buren hadden 

vijf kinderen Hij kreeg suikerziekte 

Ze waren samen naar het land om gras 

en vlak voor ons huis viel Germ achter 

ter de kar Wij er naar toe Hij wist van 

niets Hij moest wat suiker slikken 

maar dit hielp niet De dokter werd 

gebeld en Sjieuwe en ik hebben hem 

op een ladder naar huis gebracht en in 

de kamer gelegd Hij werd met een 

ambulance naar het ziekenhuis gebracht 

bracht maar kwam later weer thuis 

Als hij niet vergat te spuiten ging het 

wel goed 

Sjieuwe ging vaak ’s avonds eens hier 
en daar een praatje maken Zo ook bij 
Germ en Bien Misschien voelde hij 
zich soms ook wel eens een beetje 

eenzaam nu Sieds en Griet getrouwd 
waren Hij kwam weer inhuis en zei 

"Mem moet morgen maar eens bij 

Bien gaan kijken want ik vind haar 

nogal erg ziek griep of iets anders ik 

weet het niet De volgende morgen 
kwamen we uit bed om te melken en 

toen kwam Steven de oudste van de 

kinderen en hij vroeg of ik de dokter 

wilde bellen want mem is erg ziek zei 

hij Ik direct bellen en toen de dokter 

kwam was ze al overleden Germ 
bleef achter met vijf kinderen waarvan 

van de jongste 1 a 1 1 jaar was Ze is 

in Boelenslaan begraven Ds Walstra 
heeft de rouwdienst geleid 

In die tijd heb ik isias gekregen en ben 

ik ongeveer tien weken ziek geweest 

Ik lag in bed en kon geen voet verroeren 

ren Overal pijn in de spieren Griet 

moest helpen bij het melken en voeren 

ren Ze was 14 a 15 jaar Sjieuwe was 

in militaire dienst Later huurden we 

een knechtje Jille van Dekken Hij 

was prima en heel zorgvuldig bij het 

vee Later toen ik weer beter was 

kwam Luutzen de Roos een van de 

buurvrouw bij ons Hij wilde leren 

melken Later is hij echter 
automonteur 

teur geworden en heeft hij een hele tijd 

bij Garage De Vries gewerkt ook nog 
toen wij hier de eerste tijd woonden 
Ik kwam iedere dag wel in de garage 

omdat onze auto daar gestald werd 

We wonen hier nu zeventien jaar en ’s 

morgens wordt hij voor ons huis 
gereden 

den en ’s avonds weer in de garage 

Dokter Folkerts stuurde mij naar het 

ziekenhuis in Groningen en daar werden 

den foto’s genomen Later hoorde ik 
van de dokter dat het aan de bloedvaten 

ten lag Daardoor had ik altijd pijn 

Toen ben ik 36 keer naar het ziekenhuis 

huis in Drachten geweest Daar werd 
ik bestraald en ik moest iedere dag 
drie tabletten slikken Dat heb ik 20 

jaar gedaan Zes jaar geleden kregen 
we een nieuwe huisarts Numan Hij 
stuurde mij naar Drachten naar een 

bonkedokter Deze maakte foto’s en 

zei dat mijn beide heupen totaal waren 

versleten Vier jaar geleden ben ik aan 

beide heupen geholpen en ik heb nooit 

meer pijn gehad De stok die ik vijf 

jaar gebruikt heb bij het lopen ligt nu 

in de auto en is niet meer van pas gekomen 

komen 
Ik heb de dokter die mij geopereerd 

heeft Van Bruggen mijn dank betuigd 

tuigd en gezegd dat ik zo blij en 
dankbaar 

baar ben dat het zo goed gegaan is 
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HUISTERVEEN - De nu 93- 

Atze Bijker uh Surhuisterheeft 

heeft toen hfy 80 Jaar was z’n 

sverfaaal dat op 9 maart 1904 
lemen begint opgeschreven 

publiceren het in een reeks afle- 
’ 

gen Het bujkt dat de heer 

r een herinneringsvermogen 
i wat bewondering verdient 
beschrijft hij alleriei klelne 

deivy 

ivy ik dit opschrijf zitten we in de 
,ventsdagen We hebben gezamenk 

k de Kerstnachtdienst meegemaakt 
aarin voorgingen ds Kuhlemeijer en 

ize ds De Roest De kerk was overil 

il en het was een mooie dienst 

;rste kerstdag was ieder in zijn eigen 

:rk met ook een overvolle kerk Het 

irkkoor zong enkele mooie kerstlie- 

:n en ds De Roest hield de kerst- 

,5k Gezien de stilte sprak dit een 

er wd aan Na de preek heeft hij 
l Kappe en Ellen en hun dochtertje 

j Jjiog toegesproken en de beste wensen 

<len Gods zegen meegegeven bij hun 

^vertrekop 29 december naar Afrika 

n Griet gegaan met de auto en hebben 

_aar simen met hun kinderen nog een 

jnooiedag gehad We waren ’s avonds 

Jjom 9 lur weer thuis en waren blij en 

�dankbiar dat we dit alles nog mochten 

jmeeiraken in gezondheid 

Jin gelachten ga ik terug naar 1962 
t heb ik geschreven dat mijn 

Stouv was overleden Op zaterdag 
<*20 October is mem plotseling 

gestor- 

Jven was een bedroefde tijd en dan 

**is h»t fijn wanneer er veel medeleven 
Hvande familie en vrienden is maar 

Jbo als je door genade Jacobs God 

Jin de tijd na de teraardebestelling 
ikvam Ietje in de week om de boel wat 

Jte redderen en zondags kwamen 
<J en Griet en Sieds en Maaike 

’mtt de kinderen en Sjieuwe haalde Pia 

<odk wel eens een zondag Dat werd 
jjdror hen geregeld Pia en Alie (haar 

»zb zijn er ook wel eens een zondag 
[gftveest Vrijdags ging ik meestal naar 

’CDsse en Griet en als Sjieuwe dan met 

ƒCosse van de markt kwam gebruikten 

Jve daar samen het warme eten en re- 

�ien daarna weer naar huis Later be- 

|iocht ik ook wel eens de markt en dan 

«iam Sjieuwe mij mee naar huis Heen 

lam ik dan de bus 

n die tijd hadden we zestien melk- 

:oeien en 100 kippen en wat jongvee 

t Was begin december dat Sjieuwe 

zei "We moeten wat verandering 
heb- 

»en heit We zullen in Buitenpost bij 
iKamstra kijken of hij een gebruikte 

te- 

!|evisie voor ons heeft Nu die had hij 

jvel Hij zou wel even kijken Daar 

jjkwam hij met een nieuwe nog 
inge- 

|>akte televisie Ik zei "Dat kunnen 

wij niet betalen want we hebben al zo 

*eel onkosten gehad Maar dat hinllerde 

llerde hem niet Hij zei "Ik praat niet 

We geld Je neemt dit maar mee en 

dan kom je over een half jaar maar 
eens weer Dan is bet voorjaar en beginnen 

ginnen de vogels ook weer te zingen 
Hier is een nieuwe ainenre Die kan 
Sjieuwe wel op zolder hangen en dan 
kunnen jullie vanavond nog naar bet 

beeld kijken Hij bad het elektrisch 

ook aangelegd voor de f amilie Jonker 
En zo is het ook gegaan ’s avonds nog 
kijken 

De eerste vier a zes weken kwamen 
ds Eeldering en zijn vrouw ook altijd 
een avond Zij nam dan het theeof of 

koffiezetten van ons over Ook raoet ik 

niet vergeten dat Geert Bijma een half 

jaar lang elke woensdagavond bij ons 
kwam Deze dingen stel je erg op prijs 

en vergeet je niet Bareld en Sietske 

kwamen ook wel eens Zij zijn later 

gescheiden Dat vonden wij erg 
spijtig 

tig want we zijn veel bij elkaar 
geweest 

weest werkten samen en gingen ook 

wel eens een dag met z’n vieren uit 

toen moeder nog leefde we televisie 

visie hadden hebben we de elfstedentocht 

tocht waarbij Rein Paping won ook 
gezien De kinderen van A van der 

Meer Mientje en Froukje wilden ook 

graag kijken Nu dat is gebeurd 
Deze aantekeningen zijn gemaakt 
toen ik 80 jaar werd 
10 maart hebben we dit herdacht bij 
Hollema samen met Gosse en Griet 
want die waren 18 maart 25 jaar getrouwd 

trouwd Het was erg gezellig en mooie 
herinneringen om op terug te kijken 

De kinderen van Gosse en Griet 

Hennie Maaike Alie en Berend hebben 

ben het feest geregeld 
Sieds en Maaike hebben vijf kinderen 

en wonen in Assen Zij hebben vijf 

jaar geleden hun 25-jarig huwelijksfeest 

feest in Assen gevierd Van Sjieuwe en 
Pia kan ik dit helaas niet schrijven 

Vier jaar geleden woonden ze nog in 
Een (Drente met hun vier kinderen 

maar Sjieuwe is in juli 1981 overleden 

den In 1963 zijn Sjieuwe en Pia getrouwd 

trouwd Hij kocht een huis vlakbij de 

boerderij van de erven A Nijboer voor 

/  11 binnen is het vertimmerd 

merd door J de Vries uit Surhuizum 
Ze zijn getrouwd in de hervormde 

kerk in Surhuisterveen Pia was van 

huis uit gereformeerd maar ze ging 
met Sjieuwe over naar de hervormde 
kerk Drie van hun kinderen zijn daar 

ook gedoopt maar later zijn ze beiden 

overgegaan naar de gereformeerde 

kerk en daar hebben we de doop 
meegemaakt 

gemaakt van hun jongste doopnaam 
Grietje Tjitske 

Voordat Sjieuwe en Pia trouwden 

kreeg ik een huishoudster Ze woonde 
voorheen bij een man alleen aan de 

Drieroede Ze kwam uit Kommerzijl 

Ik hoorde van de buurvrouw daar dat 
ze er niet wilde blijven en zo is ze bij 

ons gekomen Ze is tien maanden bij 
ons geweest en is toen naar Roden gegaan 

gaan ook weer naar een man alleen 

Toen ik weer alleen was zijn Sjieuwe 

en Pia ook nog een tijdje bij mij 
ge- 

geweest 

weest Pia was dan dehulp Later ging 
iknaarhunteetenentekoffiedrinken 
Toen Riekje de oudste geboren werd 

was de baakster Anneke Nieuwland 

blij als ik kwam want dan kon ik de 

aardappelen schillen 

In die tijd was net heel moeilijk om 

hulp te krijgen Nu beeft iedereen een 

uitkering maar dat was toen nog niet 

zo De vrijgezelle vrouwen wilden 

dan nog wel naareen man alleen maar 

liever niet te veel werk Dc kreeg ook 

eens een advertentie uit een krant 

door bemiddeling van Joh en Klaske 

Ze Jcwamen op een avond op bezoek 

en hadden de advertentie meegenomen 

men Deze vrouw was weduwe en 

woonde in de buurt van Utrecht Na 

wat heen en weer schrijven en overleg 
met de kinderen schreven we haar dat 

Sjieuwe en ik van plan waren haar te 

bezoeken Nadat we vroeg opgestaan 
waren en gemolken hadden en gevoerd 

voerd gingen we op reis en kwamen 
om 1 1 uur bij haar aan De ontvangst 

was prima We hebben koffie gedronken 

ken en warm gegeten Ze liet ons de 

brieven zien die ze op de advertentie 
gekregen had 40 stuks Wij waren er 

op een woensdag en de zondag er voor 
was er iemand uit Ruinerwolde en eerder 

der nog iemand uit Brabant Ze had 

een plan gemaakt ze ging eerst een 

week naar Brabant dan een week naar 
Drente en dan wilde ze wel een week 
naar ons toekomen en dan zou ze wel 

zien hoe het verder moest Ze vertelde 

nog dat haar man een jaar geleden 

plotseling was overleden Ze hadden 

geen kinderen We konden elkaar wel 

begrijpen omdat ik hetzelfde meegemaakt 

maakt had Toen ze naar achteren was 

om voor het eten te zorgen vroeg 
Sjieuwe mij wat ik er van vond Ik zei 

"We gaan hier niet verder op in maar 

we zeggen het straks wel want we 

moeten eerst wel wat te eten hebben 

Sjieuwe vond wel dat ik gelijk had 

Hij zei "Het lijkt mij ook niks voor 
heit We hebben lekker gegeten want 

ze kon goed koken maar er waren andere 

dere dingen die ons tegenstonden 
bijv dan hier een week en dan daar 

een week leek ons niets Griet had gezegd 

zegd denk erom of de gordijnen wel 

schoon zijn Normaal had ik daar niet 

naar gekeken maar nu wel Deze waren 

ren niet schoon Zij was weduwe en 

alleen en kon gaan waar ze wilde 
Daar had ik wel begrip voor maar 
voor mij was het niets We hebben met 

de beste wensen afscheid genomen 
Ik vertel nog zo’n verhaal met een 

vrouw uit Middenmeer Sjieuwe Pia 

en ik zijn daar naar toe geweest Haar 

man was vier jaar geleden overleden 

Ze had vier kinderen waarvan drie getrouwd 

trouwd Dit Hep ook op niets uit 

Vrijdags ging ik nog wel eens naar de 

markt en ontmoette daar een koopman 

man Hij wist dat ik hulp zocht enwist 

een flinke vrouw uit Oostvoorne Na 

wat correspondentie is ze een nacht 

bij mij geweest Griet kwam dan ook 

thuis om kennis te maken Ze vertelde 

de dat ze twee kinderen had Haar 

man was in een verpleeginrichting 

opgenomen en er was geeo hoop op 
berstel aanwezig De andere ochtend 
heb ik haar met de auto naar de Kolk 
gebrachL Ze wilde over de Af sluitdijk 
weer naar huis Ik kon inlichtingen 
vragen Ze wilde echter wel vergoeding 

ding bebben voor de reiskosten Ik 
heb haar /  20 betaald Ze zei no 

wel Tot ztens ik heb taal noc 
teken weer van haar gehoord Zo gingen 

gen de dagen maanden en jaren been 
Stientje Rasp kwam bij Gosse en 

Griet en wist een hulp voor ’jim heit 

Het was een vrouw die in net 

Talmahuis in Veenwouden werkte 

Met haar heb ik contact gehad Ze is 

een middag op de boerderij geweest 

(naar zei direct dat ze niet zou kunnen 
wennen Het was haar veel te eenzaam 

zaam dus weer niets 

Broer Siedse (al overleden zou weL 

eens iemand voor mij zoeken 
namelijk 

lijk de vrouw van wijlen B Jonker 

Die kende ik nog wel uit mijn jeugdjaren 

jaren maar ze wilde niet want ze kon 

het haar kinderen niet aandoen dat ze 

niet meer thins konden komen Ze zei 

"Ik kan mij Atze wel begrijpen want 

ik ben al 20 jaar weduwe ik zal hem 

zelf wel een brief schrijven Dat 

heeft ze ook gedaan en wel een hele 

mooie brief Daar schreef ze haar geloofsvertrouwen 

loofsvertrouwen in Ze schreef ook 

ik ben er ook doorgekomen en als we 
ons vertrouwen en verwachten overgeven 

geven dan zorgt de Heer verder dat je 

er doorkomt Terwijl ik dit schrijf 

komt dit nog vaak in mijn herinnering 

ring maar het was erg moeilijk 
allemaal 

maal 

Ik heb ook eens contact gehad met 
een vrouw en wel per telefoon Ze 

kwam uit Jellum en had twee getrouwde 

trouwde kinderen Ze is twee a drie 

weken bij me geweest maar onze 
karakters 

rakters en zinnen liepen zover uit elkaar 

kaar dat ik blij was toen ze vertrokken 
was 

In de zomer van 1964 kreeg ik een 
brief van een vrouw uit Elburg Ze 

schreef uw neef heeft mij geschreven 
dat u graag hulp wilt hebben en 

daarom 

om wilde ze wel eens kennis komen 
maken Ik begreep niets van deze 
brief en ben er mee naar Sjieuwe en 

Pia gegaan 

Pia belde haar ouders op en toen was 
het raadsel opgelost Haar vader las 
een advertentie in de krant 

(Nieuwsblad van het Noorden en 

schreef daarop en gaf mijn adres op 
Later heb ik geschreven dat ze wel 

eens mocht komen en twee dagen later 

ter bracht Dalstra (van de garage 

haar Ze kwam uit de auto en zei "Wat 

woon je hier in de wildernis Ik zei 

"Maar daarom heet het ook 

Wildveld Dalstra hoefde haar niet 

weer op te halen want ik zou haar 

weer naar de bushalte brengen Het 

was heel vreemd Ik weet nog dat ze 

een half gebit in de mond had en er 

erg onverzorgd uitzag Ze was wel 

vriendelijk Ik begreep al spoedig dat 

ze wel wilde komen Ik begon over 

het loon en toen vroeg ze mij hoeveel 

ik haar kon betalen Ik die tijd gaf ik 

de vorige /  15 per week Daar ging 

ze mee accoord In de namiddag heb 

ik haar naar de bus gebrachLHet was 

op een dinsdag Ze kon donderdag 
wel komen maar ik wilde eerst nog 
inlichtingen inwinnen Ze was nu bij 

een man in een dorp in Drente Zij 

vrouw werd verpkegd maar was 
weer thuis gekomen en nu was zij 

overbodig Van deze man kreeg ik ook 

inlichtingen Hij vertelde mij door de 

telefoon dat ze goed kon koken en dat 
is voor een man ook wel belangrijk en 
de eerlijkheid zelf ,  maar wat het werk 
betreft stelt ze geen hoge eisen Ze is 

meer gesteld op een rustig leven Zo 
is ze bij mij gekomen en u moet het 
maar met haar wagen 
De volgende week is ze gekomen 
Een grote hutkoffer werd met Van 
Gend &  Loos gebracht De vrachtkosten 

kosten heb ik betaald want ze had 

geen geld meer In die tijd zijn we ook 
naar de tandarts geweest om een 

nieuw gebit Dat heb ik eerst ook betaald 

taald (/  60 In die tijd moest ik twee 
keer per week naar therapie (pijn in de 
benen Ze ging dan altijd met mij 
mee Ze wilde graag de boel wat verkennen 

kennen en het kwam precies uit zoals 

ik ingelicht was Ze had zelf niets nodig 

dig en kocht ook niets voor zichzelf 

maar gaf wel elke week voor de Wilde 

Ganzen Mijn overbuurman kwam 
wel eens de telefoon gebruiken en zei 
later tegen mij "Ik heb uw huishoudster 

ster /  0 betaald voor de telefoon 

maar ze gaf mij een rijksdaalder om 

sigaren voor te kopen waarschuw 
je maar want als dit uit je huishoudbeurs 

beurs komt schiet je er bij in Ik zei 

"Daar hoef je niet over in te zitten 

want het komt uit haar eigen beurs 

Later had ik het er met haar over Ze 

zei "Het zijn jonge mensen en je doet 
een goede daad want je maakt ze 

blij Ik zei "Maar je kunt jezelf ook 
wel blij maken Koop eens wat voor je 
zelf Je loopt altijd in dezelfde grijze 

rok en je hebt maar 66n paar schoenen 

nen Wanneer die naar de maker moeten 

ten heb je alleen maar een paar grijze 
ploeglaarzen Zo vertelde ze mij 
eens dat ze twee zusters had waarvan 
een getrouwd en bij het overlijden van 
hun ouders konden ze allemaal 
/1 000 krijgen De getrouwde zus 

had het niet breed en daarom had ze 

haar geld maar aan haar zuster geschonken 

schonken 
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SIRHL ISTERVTEN - De nu 93- 

jarige Atze Bijker uit Surhuisterm 

m neeft toen hij 80 jaar was z’n 
’ levensverhaal dat op 9 maart 1904 
teTriemen begint opgeschreven 
We publieeren bet in een reeks aflemingen 

mingen Het blijkt dat de beer 

Byker een berinneringsvennogen 
beeft wat bewondering verdient 

ook beschrijfl hij alleriei kJeine 
details 

tails 

Ter ik dit schnjf heeft iedereen 

irtkomen ook de vnjgezel maar in 

die tiid waren er seen soorzieningen 

hoogstens een rentekaan Dat kostte 

Je »erkge er dan /  0 a /  0 per 

*eek Dan kon ie ah je 65 jaarwerd 
een kleme uitkenng knjgen Ik dacht 

d mi moeder f 2 per week 

kreeg Ik had ook eenrentekaart en 

kreeg /  4 toen ik 65 |aar werd Er 

*J wvr nui te weinig geplakt om 

een ui perueek te knjgen Op 
een /oiida belde F’la mij of ik met 

naar naar de kerk in Marum wilde (ze 

hjti nog geen njbe Ik wilde dat 

»el dnen maar /ei tegen haar "Hoe 
hkxm dat met mijn hulp ze wil vast 

niec en d kan ik met weigeren Pia 
ƒ 

Jar maar met gaan want alle 

men-en kenden haar daar en zouden 

Jeriken A he haar >-choonouders 

^aren en /eccen ual loopt die vrouw 

er si’iel b 

/c had geen (lets maar kon wel fiet- 

^’n De \\c san mijn vrouw stond 

nog in het uashnk i ik meende ereerst 

geen at stand \an te kunnen dcx 

niaar heb hem haar maar gegeven 

Het was \oor mij ook heter Nu kon ze 

>’P de I lets naar het dorp als er bood- 

^^’happen te doen waren 

^>e waren be met mevrouw 
Kusiicus /e woonde aan de Folgeren 
en /e hadden tocn haar man nog 

leef- 

^e ’ /e /i beiden overleden een 

tniniuin Wi haalden cr wel appels 

Iivn mi in vrouw was overleden 
heelt ze mis cvtk be en zo bleef 

de \riend bestaan Wanneer ik 

"p de tiets naar Drachten ging haalde 

ik er wel truit Op een kecr vroeg ze 

aan inn i ik ring wel weer zou willen 

irouwen want zi wist er misschien 

nog wel een voor mij maardeze wilde 

de besliM geen huishoudsier worden 
Ik zei tegen haar "Mijn hroer /egt je 

moct nog eens een vrouw zien te vinden 

den De huishoudsters die je tot nu toe 

gehad hebt is ook niets "  Mevrouw 
Kustieus kende deze vrouw heel 

goed A- had een hele oude vader en 

een mvalide /uster Ze is zelf kraam- 

\erzorgsteren veel van huis 

Ik wilde haar adres wel hebben want 

dan kon ik haar eens schrijven maar 
dat wilde mevrouw Rusticus met Ze 

/er "Ze woont in de buurt van Sneek 
Ik ri er wel eens naar toe met de 

auto Ik wil eerst zelf eens met haar 

praten dan kan ik haar je situatie uitleggcn 

leggcn want ik ken jullie goed Je 

^rijgi \an mij wel een telefoontje 
Ii ik weg wilde gaan schix haar 
lets (e binnen Ze zei "Ik ben wel eens 

sanien met haar bij jullie geweest Je 

bent toen nog met ons meegeweest 
I’m dat huis te bekijken wat ik voor 

een \an mijn knechten wilde kopen 

Hij /ou gaan trouwen "  Ik herinnerde 
het mij nog wel We hebben samen 
gepraat » de twee honden Die waren 

ren ook mce in de auto Maar verder 
heb ik geen aandacht aan haar ge- geschonken 

schonken Ik herinnerde mij tocn ook 

nog dat Pia tocn zei "Die v-rouw die 

bij mevrouw Rusticus in de auto zat 

kwam even in de kinderwagen kijken 

toen ik lerugkwam van het consultatiebureau 

tiebureau Het leek mij wel een vlotte 

vrouw Ze was kraamverzorgster 
Zo gingen de weken voorbij In die 

Tjikkes vader vertelde mij zo het 66n 

en ander Ook dat hij zijn vrouw 
verloren 

loren had toen Tjikke elf weken oud 

was Hij bleef met drie kleine kinderen 

ren over waarvan de oudste vijf jaar 

was Dat was met zo’n mooie tijd geweest 

weest Hij was als arbeider lange dagen 

gen bij de boer maar nu ik oud ben 

hebben wij het goed en zijn wij 
iedere 

re dag dankbaar voor alles wat wij 

ontvangen Wij wandelden om de 

kerk en hij vertelde in welke nj zijn 

vrouw lag begraven en zei ’Hier 

hoop ik ook begraven te worden aJs de 

Heer mij roept en zondags zit ik in de 

bank naast haar graf De muur is de 

scheiding Ik neb gehoord dat je hier 

om Tjikke komt Je vindt het misschien 

schien wel wat vreemd dat ik dit zeg 
maar ik hoop dat je een goeie man 

voor haar wordt want dat is ze waard 

en je kunt haar ook gerust de beurs geven 

ven want ze geeft het geld met onnodig 

dig uit Dat heeft ze wel bij mij 
geleerd 

leerd 
’ 

Tjikke kreeg het voor elkaar 

dat ze voor vier vrouwen een \ervangster 

vangster kreeg maar een familie de 

familie Eringa uit Burgwerd wilde ze 

voor zich zelf houden omdat ze daar 

banden van vnendschap mee had Ze 

daardoor was er ook vnendschap 
ontstaan 

staan We konden nu een datum vaststellen 

stellen om te trouwen 
In die tijd zijn we bij elk van de kinderen 

deren een dag geweest om kennis te 

maken Ze zei tegen allemaal dat ze 

zo veel mogelijk haar moederplicht 

hoopte waar te maken Tegen Griet 

tijd kreeg ik een telcfoontje van mevrouw 

vrouw Rusticus dat ze - nu mijn 

vrouw - hinnenkort een paar dagen bij 

haar kwam logeren Ze zou wel bellen 

wanneer Zo is het ook gebeurd We 
hebben op een plaats afgesproken Zij 

kwamen daar ook samen want het 

leek mevrouw Rusticus beter om het 

met bij haar thuis te doen want ze 

verhuurde een kamer aan Jan en 

Teikje en die kenden mij ook en 

Teikje was ook nog de vriendin van 

Griet Zo hebben Tjikke en ik kennis 

gemaakt We waren het al spoedig 
samen 

men eens vooral (X omdat we beiden 

den gelijk dachten over het geloof en 

dat er niets toevallig is en dat de Here 

ons door bemiddeling van een goeie 

kennis samen gebracht had en dat we 

het vcrder aan de Here in gebed zouden 

den brengen Dit hebben we ook gedaan 

daan en we zijn heel gelukkig 
getrouwd 

trouwd (wanneer ik dit schrijf al bijna 

na 19 jaar 

Tjikke had nog vijf gezinnen waar ze 
zou helpen als de baby geboren werd 
Dat vond ik wel wat lang duren om 
trouwplannen te maken Ik bezocht 
haar wel eens in Wilsum wanneer ze 

thuis was Haar vader was 88 jaar 

maar een krasse man met wie je overal 

al nog over kon praten Verder had hij 

nog een dochter in huis Richtje Zij 
was invalide en deed de huishouding 
Bovendien kon ze heel goed naaien en 

naaide ook veel voor een ander 

Venter was er nog een dochter 

Hielkjc Die woonde in Middelburg 
en was daar wijkveipieegster 

zei ze "Ik hoop dat je de least en alJes 

net zo goed open doet zoals je dat bij 

je eigen moeder deed Terwijl ik dit 

schrijf na al die jaren zijn de kinderen 

daarin niet te kort gekomen Tjikke is 

een echte moeder voor de kinderen en 
oma voor de kleinkinderen geworden 
dit is van weerskanten zo gekomen en 
daar zijn we allemaal echt dankbaar 
voor 

Toen mijn hulp hoorde dat ik trouwplannen 

plannen had - ik had het haar verteld - 

was dit een grote teleurstellingvoor 

haar Ze had het best naar haar zin bij 

mij en had gedacht dat dat zo zou blijven 

ven Er kwamen drie alleenstaanden 
die haar wel als hulp wilden hebben 
Ze is naar een man in Kootstertille gegaan 

gaan en is daar vier a zes weken geweest 

weest en is toen naar Elburg 
vertrokken 

ken We hebben nooit meer iets van 

haar gehoord 

Ons huwelijk is voltrokken op 3 
februan 

bruan 1966 in de gemeente 

Wynbritseradeel in Sneek Hiema 
een broodmaaltijd met de familie en 

vrienden en s middags de kerkelijke 

inzegening in de kerk te Wolsum door 
dr C Addink (overleden Onze 
trouwtekst was uit Ps 146 

W’elzalig die de Here zijn God ter 

hulp 
heeft’ 

Bij dit predikantengezin 
zijn we wel eens met vakantie geweest 

weest Tjikke had daar ook gebakerd 
en zo kwam het dat er vriendschapsbanden 

banden waxen 
Tjikke haar vader had zich er zo op 

ingesteld 

gesteld om aanwezig te zijn 
bij 

ons 

huwelijk maar hij was die dag emstig 
ziek en kon niet mee Dit was een hele 

teleurstelling Voor we naar het gemeentehuis 

meentehuis gingen zijn Tjikke en ik 

nog even bij hem boven geweest Ik 

zei "Wat spijtig dat u niet mee kunt 

Hij zei in zijn gebed de hele tekst uit 

Jesaja 55 en 8 Daar werd mij het 

gemoed vol van omdat dit de tekst 

was die ds Eelderink bij de begrafenis 

nis van mijn vrouw had Later hoorde 
ik dat ds Eelderink deze had genomen 

men in overleg met ds Hazenberg 
predikant in Surhuisterveen 
’s Avonds hebben we in hetzelfde gebouw 

bouw als ’s middags de broodmaaltijd 

gebruikt Veel mensen hebben ons gefeliciteerd 

feliciteerd en vooral Tjikke voor de 

bijstand die ze altijd verleend had In 

die tijd was Hennie geboren en dus 

kon Pia het niet meemaken 
Kinderen kondigen zich vaak onverwacht 

wacht aan want ik was 1 9 maart jarig 
en ’s avonds om 4 uur werd mijn 

vrouw gebeld dat ze komen kon bij P 

Eringa in Burgwerd Ze zouden er 

met een uur zijn om haar te halen Zo 

verliep deze eerste verjaardag in ons 

huwelijk niet zoals we hadden verwacht 

wacht De zondag daarop ben ik er 

naar toe geweest en er is een echte 

band ontstaan met de familie Eringa 

Ze komen hiereenmaal perjaaren wij 
rijden er ook wel eens een dag naar 

toe Ze hebben een boerderij en dan is 

er altijd drukte Ze wonen nu in 

Cubaard De kinderen zijn inmiddels 

groot en drie zijn al buitenshuis 

We hebben Tjikke haar vader en haar 

zuster de eerste jaren van ons huwelijk 

lijk ook regelmatig opgehaald Ze 

kwamen dan logercn We woonden 
tocn nog op de boerderij en dat vonden 

den ze mooi Hielkje kwam ook af en 

toe wel eens als ze vrije dagen had 

We hebbeo nog twee jaar op de boerderij 

derij gewoond Toen heeft Sjieuwe 

hem overgekregen Toen wij er nog 
woonden heeft Jochum de Vries de 

kamer veranderd en is er een muur 

omheen gebouwd en er zijn nieuwe 

pannen opgekomen Sjieuwe heeft 

zijn huis verkocht en is op de 
boerderij 

rij 
gekomen 

Wij hebben ons aan de 

Groningerstraat nr 88 gevestigd We 

waren van plan een huis te kopen e 

van de twee bij De Lanteame Toen 

belde echter Dj Schuilenga (overleden 

den ons dat we dit konden huren Dat 

hebben we toen maar gedaan en we 

wonen hier nu al 1 7 jaar en zijn echte 

dorpsgenoten geworden In 1973 is 

hier een buurtvereniging van de 

Groningerstraat opgericht Wij doen 

daar tot nu toe ook aan mee zoals bingo-avonden 

go-avonden zomers een boottocht en 

een tuinfeest in de tuin van Marinus 

We hebben hier veel vrienden en kennissen 

nissen Namen schrijf ik maar niet op 
want dan zou ik sommigen kunnen 
vergeten en dat wil ik niet graag Het 

tweedejaar dat wij hier woonden zijn 

we een week met de auto naar Hielkje 

geweest in Middelburg Dat was voor 

mij een hele ondememing maar het is 

allemaal goed gegaan We hebben 
toen iedere dag een tocht gemaakt 
Daar heb ik dan ook veel geleerd 

Als het weer het toelaat zijn we nog 
vaak een dag met de auto weg want 

mijn vrouw heeft al haar familie en 

vrienden in de omgeving van Sneek 
wonen De eerste jaren ging ik ook 

nog vaak naar het Wildveld en deed 

daar lichte werkzaamheden Sjieuwe 
kocht al spoedig een trekker en toen 

werd het paard verkocht Voor mij 

was toen het paardewerk voorbij Ik 

ging altijd graag met paarden om 
Met het werken met de trekker heb ik 

mij nooit bemoeid 

Nu ik dit schrijf is het 24 januari 

1985 en de elfstedentocht die voorlopig 

pig gepland was op de 23e is zondag 
afgelast Er is door de jeugd nog veel 

geschaatst Het is ook een gezonde 

sport Griet heeft ook nog met de kinderen 

deren Hennie en Maaike geschaatst 

Toen ze jonger was in haar meisjesjaren 

jaren was ze ook altijd van de partij 

Zo heeft ze ook eens de merentocht 

meegereden Jouke Spoelstra bracht 

haar thuis De schoenen waren om de 

voeten bevroren en moesten worden 

losgeweekt 

Zo wisselen vreugde en droefheid elkaar 

kaar af want maandag 2 1 januari hebben 

ben we onze buurvrouw (de vrouw 

van Albert van der Meer begraven in 

Boelenslaan (in onze taal was het altijd 

tijd Alberts Antje Ze werd 59 jaar 

Een hele slag voor iedereen die dat 

meemaakt als er iemand die je lief is 

je ontvalt Dan schieten mensenwoorden 

den tekort Gelukkig degenen die hun 

troost en hulp brengen in gebed bij 

Jezus Christus Hij troost zoals niemand 

mand troosten kan 
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Atze Bijker Een veelbewogen leven (25 

SURHUISTERVEEN - De nu 93- 

jarige Atze Bijker uit Surhuisterveen 

veen heeft toen hij 80 jaar was z’n 

levensverhaal dat op 9 maart 1904 

te Triemen begint opgeschreven 

We publiceren het in een reeks afleveringen 

veringen Het blijkt dat de heer 

Bijker een herinneringsvermogen 

heeft wat bewondering verdient 

ook beschrijft hij allerlei kleine 
details 

tails 

Toen de kinderen van Sjieuwe en Pia 

naar de kleuterschool moesten eerst 

Riekje later Hennie en nog later 

Hillie kwamen /e tussen de middag 

bij 
tante let en bij ons eten Ze vroegen 

gen dan ook wel "Pake mogen wedanken 

danken dat vonden we heel mooi 

Het was dan ook echt kinderlijk maar 

als ouderen verheugen wij ons over de 

vnjheid en het doet je denken aan 

Jezus woorden "Worden als kjnderen 

ren Ze vroegen ook wel "Wanneer 

knjgen we een feestje van pake en 

gen beleven doen we het aJs 

jaar getrouwd zijn 
’ 

Dit is toen ook 

gebeurd met de familie en enkele bekenden 

kenden in de Fokkemas Plaats in 

Westergeest Dit was 3 augustus 1979 

en 6 augustus zijn we met de familie 

B de Boer zes dagen 
weggeweest met 

een Rijnvaartboot Twee jaar 
later zyn 

we nog eens tien dagen over de Rijn 

geweest met de familie De Boer en de 

familie B Hoekstra Dat waren gezellige 

zellige reizen en je komt met veel 

mensen in contact 

Zomers zijn we ook nog wel eens met 

Ekkie en Sjoukje met vakanoe geweest 

weest naar Noorbeek in Lunburg 

Met Arjen en Wietske zijn we m 

Oudenbosch in Brabant in een huis 

van hun buren in Buitenpost geweest 

en dan gingen we iedere dag tochten 

maken naar kennissen in Zee land en 

Rotterdam en over de Afsluitdijk 

weer naar huis Dit hebben we altyd 

prachug gevonden 

Zondag 3 februan was het 19 jaar geleden 

leden dat we getrouwd zijn In de 

morgendienst las ds Roest Ps 146 

voor waarin onzc trouwtekst en later 

de preek uit het l Ruth dat Ruth 

aren mocht zoeken bij Boaz Zo hoorden 

den wij onze trouwtekst Dit meende 
ik te moeten schrijven 

Maandag 4 februari is mevrouw 
Hoekstra naar het bejaardenhuis verhuisd 

huisd We hebben 17 jaar veel omgang 

gang met elkaar gehad Mijn vrouw 

kwam er iedere dag want we lazen 

samen de krant 7 februari heb ik haar 

opgehaald om de verjaardag van 
mevrouw 

vrouw Boonstra le vieren Ze is 6 februari 

bruari 85 jaar geworden Het was erg 

gezellig Dat onderhouden we als ouderen 

deren tot nu toe Volgende week 15 

tebruari zijn we uitgenodigd bij 
mevrouw 

vrouw De Wit We gaan altijd van 10 

uur tot 1 2 uur s morgens Zo rijgen de 

dagen en weken zich aan elkaar en 

verblijden we ons over elke dag die 

ons nog wordt geschonken 
Het zijn daarom niet altijd blijde dagen 

gen Er komen ook droeve dagen in 

voor Zo ook bij Sjieuwe en Pia Zij 
waren in 1980 verhuisd naar Een in 

Drente en in 1981 hebben we Sjieuwe 
begraven op het kerkhof van Een Dit 

zijn echt dagen om bedroefd te zijn 

voor degenen die achterblijven We 
zijn toen nog bij Pia en de kinderen 
gebleven maar zij moesten weer 

verder 

der en het leven vraagt zijn beslommeringen 

meringen In februari zijn ze verhuisd 
naar Roden 
19 maart was ik jarig Dit was een 

drukke maar gezellige dag s 

Morgens de buren drie in getal want 
twee hadden griep Dominee en mevrouw 

vrouw kwamen ook s Middags de 

kinderen en pakezeggers en Ietje en 

Arjen en Wietske s Avonds familie 

j 

Jouwsma Gosse en Griet en 
letje Ik heb ook heel wat telefoontjes 
gehad 

maart zijn we ’s middags naar 

Buitenpost geweest om Wietske haar 

verjaardag te vieren Nu ik dit schrijf 

denk ik wat con voorrechten dat we 

dit allemaal nog mogen meemaken in 

ge 

De paasdagen zijn weer voorbij We 

moehten Goede Vrijdag samen met 

de gemeente het Avondmaal vieren en 
gedenken het volbrachte werk van 

Jezus om ons te redden van de eeuwige 

wige dood Zo konden we verheugd 

en blij de paasdienst meemaken van 

de Opstanding van Jezus Christus 

Zo gaan onze dagen maanden en jaren 

ren heen en als we zien hoe alles reilt 

en zeilt in het voorjaar zien we alles 

weer uitbotten De knoppen ontwikkelen 

kelen zich tot bloemen We verwonderen 

deren ons ieder jaar 
opnieuw’ hoe 

mooi God de aarde gemaa heeft tot 

een paradijs van bloemen en vruchten 

voor mens en dier 

Het is nu 17 apnl We hebben vanmiddag 

middag de verjaardag van Siedse 

Griet gevierd Arjen en Wiets zijn 

daar vandaan naar Ellie gegaan Zij 

had opgebeld want ze was ongerust 

Steven was nog niet thuis uit school 

Het viel mee hij was met jongens aan 

het spelen en had de tijd vergeten 

Nu ik dit schrijf zijn er inmiddels al 

weer wat jaren bij gekomen Nu zijn 

we 1992 dus 7 a 8 jaar verder Mijn 

vtouw en ik zijn gezien onze ouderdom 

dom nog aardig gezond Wij wonen 

nog steeds in hetzelfde huis aan de 

Groningerstraat 88 in Surhuisterveen 

Wei hebben we nu aangevraagd voor 

een aanleunwoning in het 
bejaardencentrum 

centrum t Suyderhuys In onze 
huidige 

ge woning is de slaapkamer boven en 

met het voortschrijden der jaren 

wordt het traplopen er niet beter op 
VooraJ als een van ons beiden bedlegerig 

gerig zou worden begint de 
woonsituatie 

tuatie voor ons nogaJ wat moeilijker 

te worden 

Je maakt van alles mee in het leven 

Met het ouder worden constateer je 

dagelijks dat steeds meer mensen 

waar je mee opgroeide en die je vaak 

goed kende reeds zijn heengegaan 

Toen ik 80 jaar werd waren Gosse en 

Griet 25 jaar getrouwd en nu a 4 november 

vember is het al weer vijf jaar geleden 

dat Gosse op de veemarkt in 

Leeuwarden s morgens om 6 uur 

plotseling overleed Dat zijn van die 

dingen die je meemaakt en moet verwerken 

werken Gelukkig dat de Here je bijstaat 

taat en er doorheen helpt om het te 

aanvaarden 

Op zaterdag 18 en zondag 19 mei 

1985 mochten wij het 100-jarig 
bestaan 

staan van d Christelijke 

Schoolvereniging in Triemen nog 
meemaken De school is er gekomen 
in de tijd dat ds Politiek de eerste 

rechtzinnige predikant was in de kerkelijke 

kelijke gemeente van Westergeest en 

Triemen Het was de eerste 

Christelijke school in de dorpen 

Westergeest Oudwoude en 

Kollumerzwaag Mijn vader heeft 

ook nog les op deze school gehaden 

later gingen wij als kinderen er ook 

heen 

Ds Politiek is 40 jaar herder en leraar 

in Westergeest en Triemen geweest 

Hij heeft mijn vader gedoopt en ook 

ik ben door hem gedoopt Ik was de 

oudste in ons gezin maar omdat ds 

Politiek in die jaren met emeritaat 

ging weet ik eigenlijk niet of mijn 

broer en zusters ook door hem gedoopt 

doopt zijn Na zijn arbeidzaam leven 

als predikant ging ds Politiek in 

Buitenpost wonen Na hem kwam ds 

Van Leusden uit Minnertsga bij ons 

en van hem heb ik dan ook catechisatieles 

tieles gehad 
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