Pietje Bel Piet Patat
De handel en wandel van Pieter Kooistra

"Hij was te groot voor de Dokkumer Wouden"

Bert Kooistra
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen,
of enig andere manier, zonder uitdrukkelijke toestemming van de samensteller.

Voorwoord.
In het najaar van 2009 verscheen het boek "De Hardloper", een biografie over mijn
oom Jack (Jaap) Kooistra. Het boek is geschreven door Klaas Jansma. Nu ken ik
Jansma niet persoonlijk, maar wel zijn manier van schrijven, zijn stijl van praten en
presenteren: lichtelijk overdreven en aangedikt, overenthousiast en met rijkelijk
woordgebruik. De persoon Jack Kooistra ken ik echter wel, vanwege het feit dat hij de
broer is van wijlen mijn vader, de gesprekken bij ons in huis, maar ook van zijn werk,
radiogesprekken, tv optredens en zijn boeken. Voor mijzelf had ik dan ook al een
voorstelling gemaakt van dit boek. En na het lezen van dit boek kon ik niet anders
concluderen dat mijn gedachtegang correct was. Het boek heeft veel weg van een
jongensboek, en daar is op zich niks mis mee. Alleen is de voorstelling die ik van hem
heb toch anders.

En uiteindelijk had ik dan ook maar één conclusie: dit boek had beter over mijn eigen
vader, zijn broer, kunnen gaan! En om het dan ook maar direct goed te doen, kan ik dat
maar beter zelf doen. Dat idee had ik overigens al veel langer. In de kerstperiode na het

verschijnen van De Hardloper zat ik toevallig te rommelen in een oude doos met foto’s,
waaronder heel veel van mijn ouders. Onwillekeurig had ik een aantal foto’s van mijn
vader terzijde gelegd: allemaal foto’s van verschillende beroepen uit zijn bewogen leven.
En toen wist ik het ook zeker: ik schrijf zijn levensverhaal!
Een levensverhaal over handel, armoe en weelde, zijn vele beroepen, handelscollega’s,
maar ook over drank en agressie. Hij maakte deel uit van een soort categorie mensen die
we nu vrijwel niet meer tegenkomen. Vrije jongens. Nergens aan gebonden, veel (zwart)
geld, in alles handel en mogelijkheden zien, winst en verlies, niet vies van een gokje, en
vaak grenzend aan het criminele.
Vrije jongens, waarvan vandaag de dag niets meer terug te vinden is dan hun namen en
de herinneringen aan hun leven. Namen als Jilt Boef, Witte Bauke, Kei Pot en Germ
Vet. Maar ook namen als Jopie Kooistra, Pier Siennema, Jopie Huisman en Yde
Schakel.
Maar echt gemakkelijk werd het niet. In het voortraject heb ik heel veel foto’s en ander
materiaal verzameld, en sommige feiten waren klip en klaar, maar andere feiten riepen
alleen maar meer vragen op. En daar zijn maar liefst 3 redenen voor.
In de eerste plaats het feit dat hij simpelweg helemaal niets bewaard heeft: alles werd
direct weggegooid. Nota’s van anderen werden na betaling direct weggegooid, en van
nota’s die hij zelf (sporadisch) uitschreef werden geen kopieën gemaakt. Hijzelf had
dan ook een gevleugelde uitspraak die hij veelvuldig gebruikte: "Mijn administratie
past op de zijkant van een luciferdoosje" .
In de tweede plaats het feit dat hij nooit een soort bedrijfsarchief heeft gemaakt.
Sommige papieren e.d. bewaarde hij wel enige tijd, maar na enige maanden kwam deze
doos met papieren, brieven en bankafschriften op tafel, en werd deze gesorteerd. Maar
in principe had hij deze doos ook direct wel kunnen legen in de kliko want er werd maar
amper iets bewaard. Zelfs geen koopakten of belastingpapieren. Ook heb ik nog nooit
één keer een jaarrapport o.i.d. gezien. In 1980 kwam "de Grote Opruiming". Hij kreeg
op één dag zoveel grote belastingaanslagen dat hij besloot alles wat maar iets te maken
had met zijn handel, te verbranden!
En als laatste reden de ongelofelijke brij aan woonplaatsen, opslagplaatsen, en beroepen.
Vooral met die beroepen is het bar en boos want veel zaken lopen door elkaar of
gebeuren tegelijk. Vaak alleen, maar ook in combinatie met anderen. Dat was zeker in
het begin zo, maar tot zijn dood was het één lang traject van verhuizen, zowel privé als
met zijn opslagterreinen. Maar ondanks dit alles zijn er een paar uitspraken die
aangeven hoe collega handelaren over hem dachten:
"Wat hij aanraakt wordt goud, en wat ik aanraak wordt stront"
en:
"Hij praat een ander van de stoel, en gaat er dan vervolgens zelf op zitten".

Op Internet is van alles en nog wat te vinden over Pietje Bell, maar dat is NIET waar het
hier over gaat!

De grote onrust.
Als ik zijn leven moet typeren , dan is daar maar één woord voor, en dat is onrust. Zijn
leven was één en al onrust, en dat komt het best tot uitdrukking in al zijn beroepen en al
zijn woonplaatsen. Verhuist een normaal mens 4 á 5 keer in zijn leven, dan is hier echt
de overtreffende trap wel gevonden want dat is niet op 3 handen te tellen. Datzelfde
geldt voor zijn vele beroepen. Alleen in zijn jeugdjaren is hij in loondienst geweest, maar
daarna is het een hele lange lijst met beroepen, uiteenlopend van snackbarhouder tot
caravanverhuurder, en van tegelhandelaar tot de exploitatie van waterfietsen. Het is een
wirwar van beroepen die vaak door elkaar heen lopen, en van losstaande feiten die niet
direct in een hokje geplaatst kunnen worden geplaatst. Daarnaast was er altijd die
drang om andere dingen te doen en om zaken anders te doen. Vandaag de dag hoor je
heel vaak “druk, druk, druk”. Als er iemand was die echt druk was, dan was hij het wel.
Ook als hij thuis aan tafel zat was het onrust, want hij zat of met zijn vingers op een
stoel of tafel te tikken, of hij zat oneindig lang met zijn benen te wiebelen. Tot grote
frustratie van de rest, want zoiets is op den duur echt heel irritant. Het ontlokte bij mijn
moeder dan ook steevast de opmerking “Ga maar gauw weer aan het werk”. En werk
was er altijd want doordat hij zoveel beroepen heeft gehad had hij ook een enorm net
handelsrelaties opgebouwd, en er was gewoon altijd wel wat.
Vooral in de periode van de
antieke bouwmaterialen
kwam er een geheel nieuwe
schare handelaren om de
hoek kijken. Mensen die
net als hij handelden in
van alles en nog wat.
Het grote geld lag voorhanden
en daardoor ook weer nieuwe
mogelijkheden, waaronder
het strijkgeldschrijven op
huizenveilingen. En daardoor
kwam hij opnieuw in de
kunde met mensen uit een
geheel andere wereld die
niet vreemd opkeken om
binnen een paar minuten
tijd tien of twintigduizend
gulden te verdienen of te
verliezen! Maar ook dat
was weer een periode
waarin andere voorvallen
op zijn weg kwamen. Onrust
en onvrede. Het kenmerkt
eigenlijk zijn hele bestaan,
en dan vooral de periode
na de eerste scheiding in 1981.

Te groot voor de Dokkumer Wouden.
Dat is de omschrijving die zijn broer Jack zonder enige aarzeling voor hem bedenkt.
Jack is op dat moment de enig nog in leven zijnde Kooistra telg uit het gezin van Jan en
Ymkje. Hij is op dat moment 85 jaar en nog zeer helder van geest. Jack staat bekend
om zijn bijna fotografische geheugen en is één van de weinige personen die de
jeugdjaren van mijn vader kan beschrijven. We hebben een afspraak op de redactie van
de Leeuwarder Courant waar hij terecht is gekomen na de fusie met het Friesch
Dagblad. Tijdens het bijna 3 uren durende gesprek komen feiten naar voren die
eigenlijk identiek zijn aan zijn doen en laten op latere leeftijd. Agressief, opgelopen type,
kort lontje, maar aan de andere kant hoogbegaafd en begaan met zieken en bejaarden.

Jack Kooistra.
“Piet was hoogbegaafd, en had zonder meer een hogere intelligentie dan mijzelf. Het
grote verschil zat hem erin dat ik wel doorleerde en Piet na zijn lagere school periode
direct ging werken. Dat is zonder meer de reden geweest dat hij te weinig achtergrond
had en op een bepaalde manier verkeerd terecht is gekomen. Piet was uitermate geschikt
geweest als advocaat: hij was een snelle denker en had een sluwe denkwijze. Maar thuis
was er geen ruimte voor dit soort studiebollen, want het hoorde niet bij onze laag. Zelf
werd ik door mijn moeder als "eigenwijs" bestempeld. Zij kon zich ook niet verplaatsen
in andermans gedachten. Maar Piet toonde direct na de lagere school al zijn
handelsgeest en ging leren voor het Handelsdiploma bij De Hoop aan de Doniaweg in
Dantumawoude. Ook het feit dat er thuis in 1944 een “kerkscheuring” was waardoor
hij in feite niet meer werd belemmerd door kerkelijke beperkingen maakte hem vrij.
"Wieger van der Weg is nu mijn kerk". Wieger van der Weg was destijds de kroegbaas
van café de Krûswei in Murmerwoude. Maar het werk bij slagerij Dijkstra in
Murmerwoude gaf hem ook geen bevrediging. Hij zocht ruimte, maar kon die nergens
vinden en stapte op 17 jarige leeftijd als leerling kok aan boord van een coaster om ruim
twee en een half jaar de wereldzeeën te bevaren. Maar als hij dan weer aan de wal
kwam ging het vaak verkeerd door de drank, bezocht bordelen en had slaande ruzies.
Piet was trouwens een hele goede bokser en bokste later in wedstrijdverband bij
boksschool Poelsma in Leeuwarden (nu boksschool Frisia). Hij was altijd zeer verzorgd

en had een knappe kop. Hij had aan vrouwelijke belangstelling dan ook geen gebrek,
maar koos uiteindelijk voor Sijke, een arbeidersdochter uit De Westereen. Maar Piet
heeft altijd psychopathische trekjes gehad en die kwamen op de meest onverwachte
momenten naar boven. Hij kon zonder aanleiding iemand vol in het gezicht slaan! Maar
wat bij mij tot op de dag van vandaag extreem veel indruk heeft gemaakt is de poging
om Sijke te wurgen! Als ik hem destijds niet weg had getrokken en geslagen was zij
zonder meer dood geweest! Sijke heeft drie dagen lang niet kunnen praten en had de
afdrukken rond haar hals staan! Direct na dit voorval zat hij mij met een slagersmes
achterna, en vanaf dat moment ben ik mijn hele leven bang voor hem geweest. En niet
alleen voor hem, maar ook om Sijke en de kinderen. Maar Piet was vooral een
volksman, en dan ook nog eentje met veel flair. En veel mensen wisten niet van deze
donkere kant van de ziel. Hij vloekte veel en kon heel agressief zijn. Die agressie kwam
trouwens ook voor bij opa van moeders kant. Het drankgebruik ook. En hoewel Piet het
equivalent was van zijn moeder was er één groot verschil: Piet was hoogbegaafd, en zijn
moeder was zonder meer dom. Wél heel zakelijk trouwens. In de oorlog was zij een
notoire zwarthandelaarster die grof geld verdiende. Wij hebben dan ook een zorgeloze
oorlog meegemaakt. Er was volop voedsel en we hadden nergens een gebrek aan. Echt in
het verzet hebben zij niet gezeten, maar er werd wel voedsel verstrekt, en er zat ook wel
eens een onderduiker bij ons thuis. Die handelsgeest komt misschien toch wel van
Ymkje, en het intellect mogelijk van onze vader want die had de MTS gedaan. Mogelijk
dat dit ook de reden was dat hij later geld leende aan Piet om zelf een patatwagen te
kopen en zelfstandige te worden. Maar achteraf gezien pasten onze ouders totaal niet bij
elkaar, en hadden ze nooit moeten trouwen. De verschillen waren te groot, maar het was
immers ook een geforceerd huwelijk. Ymkje stond hoogzwanger voor de
huwelijksambtenaar en kreeg een paar weken later een kind. Ook Piet en Sijke hadden
nooit moeten trouwen, want ook hier waren de verschillen te groot. Vandaag de dag zou
men misschien eerst samenwonen maar dat was destijds niet gebruikelijk. Die
verschillen waren uiteindelijk de oorzaak tot een scheiding omdat Sijke het geestelijk
allemaal niet meer op kon brengen. Maar Piet begreep daar helemaal niets van, en kon
zich onmogelijk verplaatsen in haar situatie. Hij heeft dit nooit begrepen. Later zijn ze
in Medemblik opnieuw getrouwd maar ook weer gescheiden. De verschillen bleken
opnieuw te groot te zijn, en haar geestestoestand deed hem niets! Hij had maar een
groot doel voor ogen, en dat was geld: "ik moet het geld voor de gehaktballen nog
verdienen" of "Oortjes verdienen". Alles draaide om geld, en niets kon dat streven in de
weg staan. Maar zo gemakkelijk als hij ze verdiende, zo gemakkelijk gaf hij ze ook weer
uit. Hij heeft Sijke na de scheiding financieel goed achtergelaten, en leende gedurende
zijn leven geregeld geld aan anderen. Maar geestelijk was het Robin Hood tegenover
Age Meinesz (de crimineel met de thermische lans). Hij was een verwilderde geest met
psychopathische trekjes die aan de andere kant een zwak had voor zieke kinderen en
bejaarden.

Drie generaties: Peter, Pieter en Pieter.
Ook was hij zeer ingenomen met zijn kleinkinderen. En dat is op zich wel vreemd, want
in zijn jeugdjaren speelde hijzelf vrijwel nooit met leeftijdsgenootjes, en heeft hij zich
nooit bemoeid met de opvoeding van zijn eigen kinderen. Hij speelde eigenlijk ook nooit
met zijn kinderen. Wellicht is dat te verklaren uit het feit dat alles buiten zijn eigen
denkwijze niet interessant was. Ook het feit dat hij vrijwel nooit emoties toonde
was een probleem. Eigenlijk zijn er maar een paar voorbeelden te vinden waar Piet
danig van onder de indruk was. Dat was in de eerste plaats het doodrijden van een twee
jarig jongetje, en veel later het dodelijke ongeval van één van zijn allergrootste maten,
Jilt (Boef) Hoekstra. Deze Jilt kwam destijds uit het casino met een grote som cash geld
op zak wat hij daar gewonnen had. Maar bij Noordbergum belandde de auto na een
eenzijdig ongeval in de sloot, waarbij Jilt is overleden.

Piet heeft mij destijds heel vaak gebeld omdat hij behoorlijk met die voorvallen in z’n
maag zat. Maar verder kon Piet zich maar moeilijk in een ander verplaatsen, en toonde
bijzonder weinig emoties. Zoals gezegd: ze hadden nooit moeten trouwen.
Na dit gesprek kreeg ik nog een paar maal een telefoontje met informatie, en nog twee
keer een brief:

Stamboom gegevens.
Op Internet is de kwartierstaat te vinden van Jacob Kooistra (Jack). Nu gaat het hier
niet over Jacob, maar de stamboomgegevens zijn natuurlijk verder gelijk.
Kwartierstaat van Jacob Kooistra
Generatie I
1 Jacob (Jack) KOOISTRA, journalist, nazi-jager, geboren op 24-03-1930 te
Dantumawoude.
Nazi-jager en journalist Jack Kooistra verzamelde zestig jaar lang namen van mensen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Nu hij 75 jaar is geworden stopt hij
ermee. Deze week verscheen zijn naslagwerk 'Een laatste saluut - Fryslân in de oorlog'.
Kooistra besteedde vrijwel al zijn vrije tijd aan het verzamelen van namen. Naar eigen
zeggen is hij een obsessieve verzamelaar. Zijn elf meter lange archief thuis in Leeuwarden
bevat 160.000 namen van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlanders, van
5.000 gedode Nederlandse SS'ers, van 50.000 gevallen Duitse soldaten en van op
Nederlandse bodem gesneuvelden.
Naast het verzamelen van namen, speurde Kooistra vanaf de jaren '60 ook naar
Nederlandse nazi's. Hij wist uiteindelijk ongeveer honderd oud-nazi's en collaborateurs te
traceren, onder wie Nederlandse SS'ers als Adolf de Man, Klaas Epskamp en Gerardus
Weimar. In 1993 speurde hij samen met het tv-programma Reporter de Nederlandse oudSS'er Herbertus Bikker op in Duitsland.
Zijn deze week verschenen boek 'Een laatste saluut - Fryslân in de oorlog' is een
naslagwerk met daarin de namen van mensen die tijdens de oorlog in Friesland zijn
omgekomen. Jack Kooistra, Fries journalist en nazi-jager: 'Zoals jonge jongens naar
beroemde voetballers kijken, zo keek ik een beetje naar Wiesenthal. Hij was een inspirator.
Zijn missie is niet helemaal volbracht, want er lopen naar schatting nog zo'n honderd grote
nazi-misdadigers rond, in onder meer Zuid-Amerika en Groot-Brittannië. Ja, ik vind dat
die nog altijd opgespoord moeten worden. Door ze voor het gerecht te brengen, krijgen de
slachtoffers genoegdoening, dat is wat telt. Dat een rechter de daders vanwege hun hoge
leeftijd wellicht geen straf meer zal opleggen, vind ik begrijpelijk'.
Bron: Website Netwerk; Volkskrant (2005).
Generatie II
2 Jan KOOISTRA, agent levensverzekeringsmaatschappij, geboren op 26-03-1908 te
Kollumerzwaag, overleden op 24-08-1967 te Zwaagwesteinde op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-03-1930 te Dantumadeel met de 20-jarige
3 Ymkje WIJBENGA, geboren op 24-08-1909 te Akkerwoude, overleden op 11-03-1988 te
Leeuwarden op 78-jarige leeftijd.

In den beginne….
Op 21 februari 1931 begint het leven van Piet(er) Kooistra. Slechts 11 maanden na de
geboorte van zijn broer Jack, die officieel eigenlijk Jacob heet. Na hem komt er nog een
Kooistra telg ter wereld, n.l. Broer. Het is een periode van armoede, en een aanloop tot
de Tweede Wereldoorlog, en de 3 broers groeien op in een gezin waarvan Jack later
zal zeggen dat "ze hadden nooit getrouwd moeten zijn". Een zinsnede die we later
ook tegen zullen komen m.b.t. het
huwelijk van mijn vader. Het gezin
woonde destijds in Dantumawoude op de
Hoeksterlaan nr 13, en in de latere
oorlogsjaren op het Vermaningspad 5.
Vader Jan Kooistra kwam van
Kollumerzwaag en is te omschrijven als
een rustig man, een MTS er met een
technische knobbel, een ARP aanhanger,
en had een rotsvast geloof. Moeder Ymkje
Wijbenga kwam van Akkerwoude, was
arbeidster en een fervent SDAP
aanhangster. De onderlinge verschillen
waren groot, en zijn dat ook altijd
gebleven. Maar toch werd er een
wereldlijk huwelijk gesloten maar geen
kerkelijk huwelijk.

Dat was n.l. niet mogelijk, want Ymkje stond letterlijk hoogzwanger voor het altaar in
Murmerwoude. De zonde was dan ook groot, en het huwelijk zou volgens velen nooit
lang kunnen duren.

Maar dat deed het wel, al was het wel een huwelijk wat een zware wissel trok op Jan.
Zelf heb ik pake Jan maar amper gekend, want toen hij zijn laatste adem uitblies was ik
nog maar 7 jaar.

In zijn boek "De Hardloper" beschrijft Jack het feit dat Jan niet zijn biologische vader
was, maar dat zijn moeder Ymkje het bed had gedeeld met Jouke Peterson. Dit was bij
ons altijd al wel bekend, en een echt familiegeheim was het dan ook niet. Alleen nu stond
het dan ineens zwart op wit. Maar van Jan is een soortgelijk verhaal bekend. Of het
ooit bevestigd is weet ik niet, maar laten we voorzichtig zijn, en stellen dat het zo geweest
zou kunnen zijn dat hij het bed heeft gedeeld met de vrouw van ene Nauta van
Kollumerzwaag. De zoon die hiervan het resultaat was, is de bekende zeezeiler Dirk
Nauta. Toen die in zijn toptijd geregeld op TV kwam, heb ik mijn moeder meerdere
malen horen zeggen "dat is ook familie van ons". Toch heb ik daar zelf verder nooit iets
van gehoord of gelezen. Maar dan doet zich in 1974 een vreemd voorval voor. Mijn
vader laat een nieuwe woning bouwen op het perceel Hoofdweg 147 in Damwoude.
Nu is dat niets bijzonders, maar wel dat hij dit laat doen door bouwbedrijf Nauta van
Kollumerzwaag! Vreemd, want hij had dagelijks met allerlei aannemers te maken, en in
Damwoude zelf waren ook genoeg bouwbedrijven die dit konden doen. Had dit nog met
vroeger te maken? Was het een soort schuldgevoel? We zullen het nooit weten.
Jan Kooistra was verzekeringsagent,
maar vooral zinkwerker. In de
naoorlogse periode was er een grote
vraag naar de installatie van gas, water
en licht en Jan had het er maar druk
mee. Het leverde hem de bijnaam op
van Jan Koperslager, en Jan Zinkje
(zinkwerker). Maar hij deed ook
voordrachten bij huwelijken en
partijen. Jan was dagelijks onderweg
om het werk te doen, en Ymkje was
degene die over de centjes ging. Zij was
daarin veel sterker en gehaaider dan
Jan. Dat was in de oorlogsjaren ook al
gebleken, want Ymkje was volgens zoon
Jack "een notoire zwarthandelaar". Er
was dan ook altijd volop eten e.d. in de
oorlog. Uit deze periode is verder
helemaal niets meer bekend. Direct na
de lagere school ging hij werken bij
slagerij Dijkstra in Murmerwoude. En
blijkbaar heeft hij hier toch nog wel een
aantal jaren gewerkt, want op de foto
met de mand voorop is hij toch al weer
wat ouder dan op de voorgaande foto.
Hij moest destijds vlees en vleeswaren
Piet en Jack gefotografeerd
zijn fiets bezorgen bij de klanten.
op het schoolplein
En die woonden niet alleen in
Murmerwoude, maar in een behoorlijk
gebied rondom. Uit deze periode zijn
gelukkig nog wel een redelijk aantal foto’s bewaard gebleven. Veelal met zijn vaste
kameraden Geert Bloem en Jan van der Bij, beide uit Murmerwoude.

En dan in 1951 komen we ineens een vreemd gegeven tegen: zijn toekomstige vrouw,
Sijke de Vries, werkt van half mei tot eind september bij dokter Van der Sluis "op é
Krûshoeke" in Murmerwoude. En dan komt blijkbaar alles samen, want in die periode
is mijn vader daar n.l. inwonend! Het kan dan ook niet anders dat zij elkaar daar
hebben ontmoet, en dat daar de basis is gelegd voor hun huwelijk! Vrij snel na het
voltrekken van dit huwelijk kwam hun eerste kind ter wereld, Jan. Natuurlijk
vernoemd. Het stel woont eerst nog bij Jan en Ymkje in, maar betrekt in 1954 een
vertrek in "de Keamers" aan de Vogelzang te Zwaagwesteinde.

De "Keamers" aan de Vogelzang te Zwaagwesteinde.

Het gezin in 1955.

Via een woning aan de Badhuisweg belanden ze dan in 1958 in Murmerwoude. Hier
zullen ze de langste periode van hun huwelijk doorbrengen, en hier wordt op 3 oktober

1960 dan de tweede zoon geboren, Albert. Vernoemd naar Albert (De Vries), de vader
van Sijke.

Albert (Bert) voor het alom bekende en veelbesproken patathokje aan de Voorweg.

Albert en Anneke de Vries.

Albert met zijn tweede vrouw. Op de stoep van
Hoofdweg 147, met op de arm Peter Kooistra.

Geld.
Geld speelde een zeer grote rol in het leven van mijn vader. Alles draaide letterlijk om
geld. Wij hebben er altijd royaal van geleefd, maar ik weet wel zeker dat er niemand op
de hele aardbol te vinden was die ook maar enig idee had van zijn financiële handel en
wandel. In het begin van hun trouwen was het kommer en kwel, en er heeft meerdere
malen een brief op de voordeur gehangen van de deurwaarder. Zijn eerste geld om iets
op te starten leende hij van zijn vader, en vanaf dat moment is er geen enkel bewijs meer
te vinden over geld. Alles werd contant ingekocht en ook verkocht. In die tijd was dat
trouwens heel normaal. En hoewel het er soms wel eens wat ruig en onbehouwen om toe
ging was er, in ieder geval sinds mijn geboorte in 1960, altijd geld. Auto’s, vrachtauto’s,
caravans en noem het maar op, alles ging cash. Hij liep vooral in de 70 er en 80er jaren
met grote pakken geld op zak. Dat deden trouwens al zijn handelsmaten, maar niemand
liep daar echt mee te koop. Ook in huis was er nooit iets van veel geld te vinden. Waar
hij het had weet gewoon niemand. Wèl had hij een kluis bij de RABO bank in
Damwoude. Toen hij eind jaren 70 problemen kreeg met de belastingdienst plunderde
hij zijn voorraad zwart verdiende geld en tikte zijn tonnen grote schuld cash af op de
balie. Maar het was een gouden periode, en het geld rolde er royaal. Nu was de
levensstijl trouwens niet echt overdadig maar ook zeker niet armoedig te noemen. Zo
hadden zij al heel vroeg telefoon (nr 32) waar ook de buurt heel blij mee was. Onze
huisarts Brand had nr 13, dus dat geeft wel aan dat er nog maar heel weinig nummers
waren uitgegeven door de PTT. Hij was de enige op de gehele Voorweg met telefoon, en
de buren maakten dan ook graag gebruik van die telefoon. Zo vaak zelfs dat er tenslotte
een schoteltje naast stond waar ze geld in konden doen als ze weer eens gebruik hadden
gemaakt van de telefoon. Ook stond er al heel snel een televisie in huis, toen nog met een
losse antenne en slechts 1 zender. En dat bleef eigenlijk zo met alles. Hij had ook al heel
snel een direct klaar camera. En dat was in die tijd heel wat, want hij kwam nu met
foto’s thuis om te laten zien wat hij nu weer had gekocht. Maar ook een videorecorder,
eerst nog van het type BETAMAX en later video 2000, en 8tracks voor in de auto’s. Het
zijn slechts een paar voorbeeldjes. Ook ten tijde van zijn onroerend goed periode ging
alles cash. Hij had trouwens wel een rekening bij de RABO bank en eentje bij de GIRO
(nu ING) en later ook bij de Friesland bank. Dat kon gewoon niet anders omdat er geld
binnenkwam via bedrijven die op rekening kochten, en ook vanwege de verhuur van de
stacaravans op Ameland. Maar hij heeft nooit iets bewaard, en er is geen enkel overzicht
omtrent zijn financiële situatie. Maar er was gewoon altijd geld. Maar dat veranderde in
1981. Want mijn ouders waren getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Na de
scheiding kreeg mijn moeder dan ook de helft van hun bezittingen. Hoe die verdeling is
verlopen hebben wij nooit vernomen. Na de scheiding kocht hij direct weer een woning
en verhuisde nadien nog meerdere malen. Maar op 20 juni 1984 hertrouwden ze weer.
In alle stilte, zonder ook maar iets te vertellen waren ze in Medemblik opnieuw
getrouwd, en vreemd genoeg opnieuw in algehele gemeenschap van goederen. Ze
verhuisden weer enkele malen, en alle keren naar een eigen vrijstaande woning. Wij
hebben nooit geweten of dit nu wel of niet met bankgeld was gefinancierd. Maar op
8 juli 1992 volgde de 2e scheiding, en opnieuw werd de boedel verdeeld.
De laatste jaren tot zijn dood woonde hij op verschillende plaatsen in een houten chalet.
Hij handelde nog steeds, deed nog steeds alles contant, en klaagde steen en been hoe
duur alles was. Hij wilde geen eigen woning meer omdat die anders toch maar voor een
half jaar bewoond zou zijn i.v.m. zijn verblijf "in de warmte". Hij moest en zou geld
oversparen voor die 5 à 6 maanden Canarische Eilanden. Maar al met al reed hij in
steeds kleinere en goedkopere auto’s, en werden er steeds minder caravans verkocht.

Hij verhuisde noodgedwongen een paar maal met zijn caravanhandel, en dit waren
iedere keer inferieure locaties waar geen verharding en verlichting e.d. was en waar hij
alles zo goedkoop mogelijk moest inrichten. Na zijn dood was er simpelweg helemaal
niks. In de volksmond waren mijn broer en ik natuurlijk al bestempeld als miljonair,
maar er was letterlijk helemaal niks. Geen bewijzen van bankrekeningen, geen
kluissleutels of iets dergelijks, helemaal niks. Hij woonde ook toen in een caravan, en er
stonden nog een paar caravans op voorraad. De opbrengst van zijn laatste bezittingen
waren maar amper genoeg om het transport van zijn lichaam naar Nederland te
betalen, en voor de crematie. Hij was weer eens heel slecht verzekerd, en zijn laatste geld
ging letterlijk in rook op. Zijn erfenis ligt opgesloten in ons DNA, en er gaan veel
verhalen en geruchten de ronde. En dat was het. "Na mijn dood heeft niemand meer
last van mij". En dat klopte, want er was gewoon helemaal niets om last mee te krijgen!

12 steden 13 ambachten?
Zelfs deze aantallen zijn onvoldoende om zijn levenswandel te beschrijven. Vooral het
aantal van 13 ambachten schiet nogal te kort. Zijn gehele loopbaan bestaat eigenlijk
alleen maar uit handel, en dan echt in de volle betekenis van het woord. Hij heeft zijn
hele leven lang de bijnaam gehad van Pietje Bel, en heel veel mensen denken dat die
bijnaam betrekking heeft op zijn vele handeltjes en streken. En op zich is dat ook heel
logisch, maar toch is dat niet de
waarheid. Die ligt in het feit dat
hij vroeger op zijn fiets met
voorop een rieten mand met vlees,
langs de klanten fietste om de
bestellingen af te leveren. Omdat
de fietsbel nogal los zat en veel
kabaal maakte was hij al van
verre te horen, en dat was dus
de herkomst van Pietje Bel.
Maar hij werd ook Malle Pietje
genoemd vanwege zijn handel in
antiek en curiosa, Piet Tegel
vanwege de tegelhandel
en natuurlijk Piet Patat. Dit
vanwege de verkoop van patat
en snackwaren. Al deze
benamingen en handelwijzen
worden nog behandeld.
Het gezegde 12 steden,
13 ambachten heeft eigenlijk
een negatieve lading, en dat is
niet echt het geval met al die
beroepen van mijn vader. Veel
van zijn bedrijfjes deed hij weer
van de hand zodat hij zelf weer
iets anders kon doen. Voorbeelden
daarvan zijn o.a. de verhuur van
28 stacaravans op Ameland, de
snackbar aan de Voorweg in Murmerwoude, en de tegelhandel in Broeksterwoude etc.
Slechts enkele zaken zijn een stille dood gestorven, zoals de verhuur van kunstbloemen
aan horecagelegenheden en de verkoop van plexiglas in Harlingen. Maar het werken
begon al op jeugdige leeftijd bij de slagerij van Germ Dijkstra in Murmerwoude. Hier
heeft hij het vak geleerd van slager-uitbener.

Pieter Kooistra en Gerrit Kommerie
in dienst bij slager Germ Dijkstra

A. de Jager, Tjerk de Vries en
Pieter Kooistra tijdens het slachten
van een kalf

Het was in die tijd een koud en vies beroep
omdat de omstandigheden nogal anders
waren dan vandaag de dag. Ook het bezorgen
van het vlees en vleeswaren was voor hem niet
zaligmakend. Omdat hij zelf niet de benodigde
financiën had leende hij f 1000,00 van zijn
vader voor de aanschaf van een grote bestelbus.
Die f 1000,00 van toen is nu zo’n beetje € 450,00
en heeft eigenlijk geen betekenis, maar in die
dagen was dit een heel groot bedrag, en mijn
opa Jan moet dan ook een heel groot
vertrouwen in hem hebben gehad. Maar de
bus werd aangeschaft waarna aan één kant de
zijkant werd verwijderd en er een toonbank in
werd gezet. Daarmee was de basis gelegd voor
zijn "patat periode". Deze bus stond destijds
aan de Voorweg op het terrein van het
Volksgebouw, op de plek waar nu een woning
staat. Het Volksgebouw van toen was later de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Heel veel
mensen kunnen zich het patathok naast Voorweg 104 (nu nr. 68) waarschijnlijk nog heel
goed herinneren, maar toch gingen hier nog een paar andere hokjes aan vooraf, waarin
ook mijn moeder een grootaandeel had m.b.t. de verkoop.

Dat waren niet meer dan een paar houten schotten met daarin een oven, maar in die tijd
was dit toch al behoorlijk vooruitstrevend om de simpele reden dat een snackbar zoals
wij die vandaag de dag kennen gewoon helemaal nog niet bestond. Het woord bestond
nog niet eens. Maar uiteindelijk werd in zijn opdracht het hokje naast nr. 104 gebouwd.
Het was een zeer smal houten hokje met aan de linkerkant over de hele lengte een bar en
aan de rechterkant houten banken. De keuken was natuurlijk achterin. Aan de voorkant
zaten een paar ramen, en daar werd met grote rode letters "Hier woont Piet Patat"
geschilderd. Een bijnaam die hij zijn gehele leven zou houden. En dat was ook logisch
want in die periode waren er in de omgeving wel cafés te vinden, maar als die ’s avonds
de deuren dichttrokken ging men massaal naar het patathokje. Natuurlijk werd daar
ook frisdrank verkocht en snoep, maar de meeste mensen kwamen er niet alleen voor
frisdrank. Er werd n.l. ook bier verkocht. Veel bier. En dat was iets waar het
gemeentebestuur niet achter kon staan.
Er werd geregeld gecontroleerd, en het
heeft hem toch een paar forse boetes
opgeleverd, want in 1966 lezen we in de
krant dat hij wordt veroordeeld tot twee
boetes van respectievelijk f 1500,00
en f 500,00. En dat zijn toch hele forse
bedragen. Maar uiteindelijk kwam er
een hele vreemde oplossing voor dit
probleem. Het gemeentebestuur had n.l.
het standpunt ingenomen dat de verkoop
alleen toegestaan was vanuit een mobiele

wagen en dat was duidelijk niet het geval met het hokje. Wie uiteindelijk met het idee is
gekomen is geheel onduidelijk, maar er werden 4 kleine ijzeren spaakwielen gemonteerd
aan twee assen die onder het hokje door waren gestoken. Het hokje was mobiel! Het
sloeg werkelijk nergens op, want ik weet nog heel goed hoe die wielen, die de afmeting
hadden van een kruiwagenwiel, onder het hokje zaten. Ze zaten half onder de grond en
zouden werkelijk nooit in staat zijn om ook maar 1 mm. vooruit te komen. Maar goed,
zo werd dat in die periode met boeren slimheid opgelost, en de assen hebben er tot de
afbraak in de 70 er jaren onder gezeten. Dit hokje stond letterlijk naast onze woning
want er zat nog geen meter afstand tussen de erker en het hokje.

Ook de buren van nr 70 (Freek en Wietske Van der Ploeg) hadden maar weinig
leefruimte tussen het hokje en hun woning. Het bouwsel was letterlijk op de rand van de
sloot tussen de beide woningen gebouwd, en dat was ook de reden dat het hokje steeds
verder de zachte slootkant inzakte en hoe langer hoe schever stond. De oplossing lag in
eerste instantie door het aanbrengen van een nieuwe vloer aan de binnenkant zodat men
niet schuin hangend hoefde te lopen. Maar uiteindelijk werd het tegenovergestelde
resultaat behaalt want door dat extra gewicht van het beton werd de druk steeds groter
en zakte het nog verder scheef.

Het hokje was natuurlijk niet geïsoleerd, en het lawaai was dan ook van verre te horen.
Alles went, maar de familie Van der Ploeg moet er toch echt wel last van hebben gehad.
Bij mijn weten is er nooit over geklaagd. Misschien waren ze bang, en misschien werd
hun zo nu en dan wel wat toegeschoven in de vorm van eten of geld. Het zou mij niet
verbazen, want het was een vorm van binding die hij zijn hele leven heeft toegepast bij
zowel klanten als leveranciers.
Maar wat heel veel mensen niet weten
is dat patat al voorgebakken is. En wat
een ander kan, kan ikzelf ook moet hij
destijds gedacht hebben want zo rond
1959-1960 er werd een aanbouwtje
gebouwd voor de "voorbakkerij". Hier
werden de aardappels geschild, ontpit
en in stukjes geperst, waarna ze de oven
ingingen. Deze voorgebakken patat
werd weer doorverkocht aan andere
horecagelegenheden. Niet alleen in de
eigen regio maar in geheel Noord
Nederland! Op een gegeven moment
moet deze handel dermate gegroeid zijn
dat hij het noodzakelijk vond om een
vertegenwoordiger op de weg te zetten,
want in 1960 staat er een advertentie
in de krant waarin hij vraagt om een
vertegenwoordiger die op provisiebasis
wil werken. Het assortiment is dan
inmiddels al uitgebreid met snacks, en
er wordt geadverteerd met de naam
Kooistra’s snackbar. Er werd ook
daadwerkelijk een vertegenwoordiger
aangenomen die zijn patat etc. aan de
man bracht. En Piet Patat zag het groot,
want hij huurt in Hoorn (NH) een snackbar, en er verschijnt in 1964 een advertentie in
de krant voor personeel in zijn snackkraam in
Hoek van Holland! In datzelfde jaar zien we
overigens ook nog een advertentie waarin hij
een complete Patates frites zaak aanbiedt
compleet met houten voorbakkerij. Zoals al
eerder vermeld is het soms gewoon niet
mogelijk om alles te reconstrueren. Wat wel
weer heel duidelijk te traceren was, was de
verkoop van snoep en frisdrank op het pas
gebouwde Thialf ijsstadion in Heerenveen. De vergunning werd destijds voor één jaar
afgegeven, maar het is nog onduidelijk of er destijds ook een verlenging is geweest van
deze vergunning.

Een andere bezigheid was de verkoop van consumpties op de ijsbaan van Akkerwoude.

Vandaag de dag staat er een mooi gebouw, maar destijds was het niet meer dan een
koek- en zopie tent van wat oude kleden.
Het was in die periode allemaal wat minder gesteld met de hygiëne eisen, en het ging
zoals toen alles ging: veel gebeurde in de buitenlucht, en het afvoeren van afval was iets
wat nog niet was geregeld. Het afgewerkte vet en het afval van de voorbakkerij
verdwenen gewoon achter in een sloot. En niet alleen in de sloot, maar er werden ook

grote gaten gegraven (meestal door Hendrik Steensma) van soms wel 2 bij 2 meter! Er
was dan ook altijd overlast van ongedierte als muizen en ratten. En ook de buren
moeten hier enorm last van hebben gehad, want de ratten klommen gewoon overdag in
de bomen rond. De voorgebakken patat werd na het bakken gewoon in de open lucht op
oude metalen platen gelegd om af te koelen! En het kan dan ook niet anders of er moet
in die tijd wel eens wat afgeleverd zijn wat niet direct de betiteling voorgebakken
patates-frites kan hebben gehad. Maar ik weet gewoon hoe hij zijn denkwijze destijds is
geweest: "Ach, het komt toch opnieuw in heet vet, en dan proeven ze het toch niet
meer". Het past niet alleen bij hem, maar gewoon bij het hele tijdsbeeld.

Wat hem ook bezig gehouden moet hebben was al dat oude afgewerkte vet wat in de
sloot verdween. Want ergens in die periode is hij begonnen met het bewaren van dat
oude vet. Na enige tijd werd dit oude frituurvet ook opgehaald bij anderen, en werd het
vet zelfs te koop gevraagd in een advertentie. En zo werd ook dit een bedrijfje binnen
het bedrijf. Het was zeer zwaar en zeer vies werk om de zware vaten en tonnen in de
bestelwagen te krijgen, en het duurde niet lang of zijn maat Germ de Jong van
Broeksterwoude vergezelde hem bij zijn
vet ritten. Dit vet werd overigens niet thuis
bewaard, maar werd direct doorgereden
naar Smilda's Vetsmelterijen in Leeuwarden.
Na verloop van tijd deed hij dit handeltje
over aan Germ die nog heel lang heeft moeten
leven met de bijnaam Germ Vet.

Maar die snackbar was destijds niet de enige manier om patat aan de man te brengen,
want al vrij vroeg werd er een demontabel houten hokje gebouwd met een simpele
toonbank en een patatoven om daarmee de dorpsfeesten en kermissen af te reizen.
Deze hokjes werden steeds groter en ook het assortiment werd steeds groter.

En daardoor ook het verzorgingsgebied, want dat reikte destijds tot ver in NoordHolland en de Veluwe! Dit hield voor ons in dat wij een zwervend seizoensgebonden
bestaan hadden en van de ene kermis naar de andere reisden. Dit heeft jaren geduurd,
en de uitrusting werd steeds groter. Zowel de patattent zelf als de vrachtauto waar alles
in zat. Op de momenten dat de kermiswagen met inhoud geen dienst deed stond deze
gestald achter een boerderij in Akkerwoude, en ook kortstondig bij een boerderij in
Molenend.

Die periode zit bij ons nog vers in het geheugen, maar zal voor heel veel mensen
compleet nieuw zijn. En dat kwam mede doordat de snackbar gewoon doordraaide
onder leiding van o.a. Kokkie van der Wal, maar naast Kokkie waren er nog meer
personen die los-vast meehielpen zoals IJke Wiersma, Hedzer Talma
en Theo Lijzenga.

Theo Lijzenga

Hedzer Talma

De persoon Hedzer Talma komen we overigens wel vaker tegen, en hoe de juiste
verhoudingen nu precies waren is onduidelijk, want werkte hij als personeelslid, of was
hij een compagnon? De beide mannen hebben meerdere jaren met elkaar opgetrokken,
en ook de voorbakkerij vond later plaats ten huize van Hedzer die destijds aan de
Achterweg 60 in Akkerwoude woonde naast de ijsbaan. Maar ook toen de handel
begon in patatovens en visovens waren ze veelvuldig bij elkaar.

In die periode werd werkelijk alles verhandeld wat maar met horeca te maken had,
uiteenlopend van vleeswarensnijmachines tot patatovens, visovens, koelkasten en
diepvriezers. Deze handel lag destijds opgeslagen bij Talma. De koelkasten,
wasmachines, drogers en andere apparaten haalde hij destijds bij de Edy fabriek uit
Dieren. Het ging werkelijk met volle vrachtauto’s tegelijk, soms zelfs met aanhanger.
Pieter van Houten uit Rinsumageest heeft grote aantallen van deze apparaten hersteld.
Want in principe waren deze bij de fabriek afgekeurd. Soms moest er een stekker aan
gezet worden en soms een condensator. Een enkeling was niet te repareren, en werden
simpelweg weggegooid. In diezelfde periode, eind jaren zestig begin jaren zeventig,
werden overigens ook al bestelbussen, toercaravans en woonwagens verkocht. Dit is dan
ook typisch een periode waarin heel veel zaken de revue passeren en waarvan niet
gezegd kan worden dat het nu het einde van zijn "patatperiode" was of dat dit het begin
van zijn handelsperiode was. Bijzonder is overigens wel dat er toen ook al caravans en
woonwagens verkocht werden, want die caravans zullen we tot zijn dood tegenkomen.
Wat er uiteindelijk met de snackbar gebeurde is typerend geweest voor zijn verdere
manier van leven, want de snackbar werd verkocht. En dat was één van de eerste
voorbeelden van zijn onrust: het duurde te lang. Hij zat gewoon te lang vast aan
bepaalde mensen, ritmes en handelingen. In zijn verdere levensloop zullen we dit nog
heel vaak zien, want als iets eenmaal goed liep deed hij het net zo gemakkelijk van de
hand. Compleet met alles wat er maar bij hoorde.

Op de ramen is “Piet Patat” verwijderd

Kees de Vries

De snackbar heeft nadien nog meerdere eigenaren gehad
waaronder Hedzer Talma, Kees de Vries,
de broers Feije en Sjoerd Feenstra en ene Bruinsma die
jaren later het café van Jan Lijzenga (Jan Lijskes) aan de
Voorweg ook zal huren, maar het werd nooit meer zoals het
was. Of dat nu specifiek met de persoon van Piet Patat te
maken had is denk ik maar deels het geval. Natuurlijk was
hij wel een bepaalde persoonlijkheid maar in de tussenliggende
periode waren er meer van dergelijke plekken gekomen, en
had ieder café ook snackjes te koop. In 1974 lieten onze ouders

een nieuwe woning bouwen aan de Hoofdweg in Damwoude, en betrok mijn broer de
woning naast het inmiddels verouderde hok. Direct daarna werd het hokje afgebroken.
Het zal voor heel veel mensen nog heel veel herinneringen hebben, zowel positief als ook
negatief. Van deze eerste snackbar zijn nog maar een paar foto’s bewaard, en slechts
eentje van het interieur.

En ook daar is wel weer wat van te vertellen, waarbij het verhaal van de flipperkast toch
wel weer aantoont dat de naam Pietje Bel ook wel te maken had met zijn streken. Wat
was namelijk het geval? Om de klanten nog meer geld af te troggelen was een
flipperkast aangeschaft, en wie een bepaald aantal punten scoorde met 1 spel maakte
kans op een gouden horloge. Er werden natuurlijk heel wat kwartjes in de machine
gegooid, maar wat niemand wist was dat het gewoon niet mogelijk was om dat
puntenaantal te behalen! De machine was n.l. op zo’n manier aangepast dat deze
gedurende het spel in principe 1 bal te weinig gaf. Maar dat viel niemand op, en het
horloge is dan ook nooit door iemand gewonnen!
Uiteindelijk heeft hij het horloge aan stamgast
Oebele van der Veen gegeven. Deze beste man had
inmiddels van het geld wat hij gespendeerd
had aan deze flipperkast, beter twee gouden horloges
kunnen kopen! Aan de rechterkant hing een gokkast
aan de wand, een Rotamint. Op zich was dat geen
wonder, maar de manier waarop hij aan die machine
was gekomen wél weer heel uitzonderlijk. Hij had n.l.
een paar van deze gokkasten verruild tegen een paar
mummies! Omdat dit een verhaal op zich is komt dat
later nog wel ter sprake. Een Rotamint was een platte
gokkast met 3 ronddraaiende schijven die deels voor

elkaar langs draaiden. Het principe was overigens precies gelijk als een eenarmige
Bandiet met een handle. Ook stond er heel lang een Minisega op de toonbank.
Dat was een klein vierkant gokkastje met aan
de voorkant een schuif waar je een kwartje in
kon doen. Zodra het kwartje naar binnen
werd geschoven begonnen de schijven te
draaien, en werkte het handzame apparaatje
als een gewone fruitautomaat. In die tijd werd
overigens nog gewoon uitbetaald in muntgeld
en dat rammelde dan ook geregeld over de
toonbank. Maar natuurlijk is de eigenaar
uiteindelijk altijd de winnaar.
En dat was dan ook precies de achterliggende
gedachte van het feit dat hij er steeds meer
gokapparaten aanschafte en die bij
horecagelegenheden onderbracht. Ze stonden
bij vrijwel alle kroegen in de omgeving en niemand had er de juiste papieren voor! De
winst van dergelijke apparaten wordt in een bepaalde verhouding gedeeld met de café
eigenaar, en het was een zéér lucratieve, illegale bezigheid zonder er ook maar één
inspanning voor te doen! Uiteindelijk zijn de apparaten door de café eigenaren gekocht
en stopte ook deze handel.

De patattent die gebruikt werd voor de kermissen.

Germ de Jong, met later de
bijnaam Germ Vet.

IJke Wiersma

Yke (IJke) Wiersma uit Murmerwoude is al
eerder genoemd, maar het verhaal van hem
is eigenlijk een verhaal apart. Hij hielp op
jongere leeftijd al vaak mee in de patattent,
was er heel bedreven in en kon ook goed
met de mensen opschieten. En toch komen
we een vrij apart voorval tegen in de krant
van 1967. Hij zou moedwillig met zijn auto
een aantallen eenden hebben doodgereden
op de Voorweg in Kollumerzwaag. Omdat
er getuigen waren werd hij hiervoor
opgepakt. In het artikel staat te lezen dat
hij "bediende was in een patatzaak in
Murmerwoude". Maar dit voorvalletje valt
in het niet bij hetgeen hem later zal
overkomen. IJke was namelijk één van de
bemanningsleden van de vrachtcoaster
Oostmeep. En het verhaal van dit schip
is er eentje met veel vraagtekens, en is
een verhaal op zich wat uitgebreid staat
omschreven op de internetpagina
www.Regionaalnet.nl , en is met
toestemming woordelijk overgenomen
en hierbij geplaatst.

Een zeemansgraf
Een vrolijke vent was hij en ik kon zeer goed met hem overweg. De persoon waar ik het
hier over heb heet IJke Wiersma, toen wonende aan de J.R. Kloostermanstraat 15 in
Damwoude. Wanneer hij niet op de wilde vaart was, hielp hij regelmatig mijn vader in
het patathok naast onze woning aan de Voorweg 68. Ik weet nog dat hij voor zijn
vertrek zei dat het de laatste keer zou zijn op zee en dat hij daarna o.a. wat meer tijd
had om in het patathok de klanten te bedienen. Hij vond het mooi werk en kon ook goed
met de klanten opschieten. Het heeft niet zo mogen zijn. Enige tijd later verschenen er
regelmatig berichten in de Leeuwarder Courant, dat de Oostmeep, het schip waar o.a
Yke op voer zeer waarschijnlijk is vergaan. Vooraf aan de definitieve berichtgeving
deden er zoals in ieder dorp de meest wilde verhalen de ronde.

DE OOSTMEEP(Archief LC)
Ook hier in het toen nog Murmerwoude geheten dorp, want we hebben het hier over de
jaren 60 van de vorige eeuw. Ook wel de roerige jaren genoemd. En ergens zit er een
kern van waarheid in als je beseft, dat Siede Minnema ook zeeman en afkomstig uit
Murmerwoude enige jaren na de mysterieuze verdwijning van de Oostmeep en hierna
onderzoek verrichtte, ook van de aardbodem verdween. Feye Feenstra toen wonende
aan de Kleine Laan naar ik meen, ook zeeman, werd het been onder de knie door een
tros van het schip afgeknepen. "It gie roech in die jirren". Theo Lijzenga van de Singel

heeft gelukkig van de scheepvaart geen nadelig letsel overgehouden. Het aparte van het
hele verhaal tot zover is, dat zowel Yke en Theo bij ons enige werkzaamheden
verrichtten en Feye enige jaren later met zijn broer Sjoerd eigenaar werden van
hetzelfde patathok. Het heeft zo moeten zijn.
De Oostmeep
De naam van het schip is ontleend naar een vaargeul ten zuiden van Terschelling. Deze
betrekkelijk nieuwe coaster was v.a. december 1967 in de vaart en is van het type open –
gesloten shelterdeck en 1850 ton dead weight meet, gebouwd in opdracht van rederij D.
van der Schoot uit Harlingen en nog enkele eigenaren ( H. van Voorden en M. de Jong
uit Harlingen) die samenwerkten in een rederij die dezelfde naam als het schip droeg.
De Oostmeep was 75 meter lang en 10,5 meter breed en voorzien van de nieuwste
snufjes, zoals sonar, radar en ultramoderne communicatiemiddelen. Het schip had op
dinsdag 22 oktober 10 uur 's avonds Brussel verlaten met een lading van 1750 ton steel
billets (ijzeren staven) en was Gibraltar ‘s middags om twee uur gepasseerd op 29
oktober. Sindsdien heeft men niets meer van de coaster en de bemanning vernomen. Het
weer in de Middellandse Zee was slecht rond die tijd, maar niet van dien aard, dat men
zou denken aan een scheepsramp.

De bemanning
De bemanning van het schip bestond uit negen koppen;
Kapitein P.K. van der Ploeg uit Delfzijl, 36 gehuwd en heeft twee kinderen een zoontje
van zes en een dochtertje van twee jaar. Hij was vlaggenkapitein van vijftien
kustvaarders.
Stuurman R.A. Dubach uit Hilversum was ongehuwd, 24 jaren oud.
Eerste machinist T. van der Berg uit Bergum, 36 jaar gehuwd.
Tweede machinist Yke Wiersma uit Murmerwoude, 25 jaar. Hij zou zondag 10
november 26 jaar zijn geworden.
Kok H.J. ter Huerne uit Zutphen 58 jaar ongehuwd.
Volmatroos Jan Bos uit Delfzijl 30 jaar ongehuwd.
Matroos Juan Jose Romero-Brito, Spanjaard, 24 jaar, ongehuwd en wonende te San
Bartlome op Lanzarote.
Matroos W. Kikstra, 23 jaar, ongehuwd van Vlieland zou 21 november 24 jaar zijn
geworden.

Matroos onder de gage, Heerke Feenstra, 20 jaar uit Sexbierum. Hij zou eveneens op 21
november jarig zijn.
Vermist
De laatste melding van de Oostmeep had de rederij toen de coaster Gibraltar op dinsdag
29 oktober 1968 passeerde, zoals eerder gemeld. Er was toen al sprake van, dat de
Harlinger kustvaarder later nog was gezien. Nader onderzoek wees uit, dat dit klopte.
Donderdag 31 oktober op 37 graden 5 minuten Noorderbreedte en 6 graden 28 minuten
Oosterlengte hadden de "Phidas" (een schip van de KNSM) en de Oostmeep elkaar
ontmoet. Dat was op dertig mijl west – noordwest van Kaap Bougaroni, ruim
driehonderd kilometer van Algiers. Kapitein P.K. van der Ploeg deelde bij het
uitwisselen van gegevens toen mee, dat hij door de straat van Messina via de Ionische
Zee en de Adriatische Zee naar de haven van Monfalcone aan de Golf van Venetië zou
varen. Hierna werd niets meer van het schip en de bemanning vernomen. Via Radio
Scheveningen werden oproepen geplaatst. Vrijwel alle landen rond de Middellandse Zee
verleenden hieraan hun medewerking. Ook vliegtuigen zochten, maar vonden niets in
een gebied van 80.000 kilometer. Geen wrakhout of een sloep werd gevonden. De
familieleden van de opvarenden waren radeloos en zaten bij de telefoon of de radio te
wachten.Ten noorden van Sicilië bij Usilla benoorden Palermo werd een week eerder
een sloep door een Italiaans schip "Nuova Ustica" gevonden die afkomstig bleek te zijn
van de Oostmeep en naar Palermo gesleept. Hiervan werd geen melding gedaan
ondanks dat men op de hoogte was van de vermissing van de coaster. De Oostmeep was
voorzien van twee reddingssloepen en een dinghy (een rubbervlot) . De sloep dreef zo
bleek uit een verslag, gewoon op het water. De riemen en de inventaris misten eruit. Wel
was er nog proviand aan boord van de sloep in met schroefdoppen afgesloten
compartimenten.
Na de tragische verdwijning van de Oostmeep heb ik contact gezocht met Siede
Minnema en een avond bij hem doorgebracht. Hij woonde toen ergens in de nieuwbouw
in de buurt van de ijsbaan van Dantumawoude. De beschuldigingen aan het adres van
de reder waren niet mals. Nadien werd Siede
door verschillende personen gewaarschuwd
om hierover te zwijgen. Hij zat vol emotie en
was erg zeker van zijn zaak. IJke was een
achterneef van Siede. Wat er nadien precies
is gebeurd met Siede, dat weet niemand maar
men deed het naar buiten gaan als zijnde
"overboord gevallen". Ja het zal wel, een
zeer ervaren zeeman op een coaster.
Later hoorde ik van één van de
vier gebroeders Kooistra, die op de
Willem Barentz hebben gevaren en allen
afkomstig uit Damwoude, dat in zulke gevallen
meestal korte metten worden gemaakt, door zo
iemand dan over de reling te gooien.
Ook op de Willem Barentz is er een geval
geweest dat iemand moest verdwijnen en
Siede Minnema (Archief LC)
is over de reling gesmeten.
12-02-1939
24-01-1981

Enige tijd later, op 8 april 1974 stond onderstaande Oproeping in de Leeuwarder
Courant

De Zangeres Zonder Naam zong ooit:
Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen, op een zeemansgraf staat zelfs geen
houten kruis.
Met dank aan de Familie Wiersma.
Bron:
St. Digitaal Archief Leeuwarder Courant
Eigen archief
A. Wiersma Buitenpost.

Een puntzak patat.
Vandaag de dag zie je ze weer: de puntzak met patat.
Het is een vorm van reclame en pure nostalgie om die
papieren puntzakken te gebruiken, want in principe
is het gemakkelijker om uit de bekende plastic bakjes
te eten. Maar in de jaren 60 en 70 was het de papieren
puntzak, en zelfs daar was een foefje mee uit te halen.
Als het vrij rustig was bij de patattent kreeg iedereen
gewoon een volle puntzak met patat maar als het
druk of zelfs héél druk werd, dan werd een bekend
truckje uitgehaald. Degenen die voor de tent stonden
te wachten op hun patatje konden immers toch niet
goed zien hoe één en ander in z’n werk ging, en wat
men wél zag was allemaal heel normaal. Maar toch ging het dan ietsjes anders, want met
de duim werd de onderkant van de puntzak dichtgeknepen zodat daar geen patat in
kon komen. Op het moment dat hij zich omdraaide met de zak patat leek het dan ook
een mooie volle hap. Maar zodra de hongerige klant het dan aanpakte zakte het geheel
wat naar onderen omdat daar een lege ruimte zat. Niemand die daar over klaagde, want
het was immers druk, en iedereen wilde graag rustig z’n patatje even oppeuzelen. Maar
op die manier werd er dus heel wat patat uitgespaard. Wel betaald door de klant, maar
nooit gekregen!

Joyriding.
Vandaag de dag staat er bij iedere winkel wel ergens een snackwagen of viskraam, maar
eind jaren 50 was dat een onbekend fenomeen. Toch had mijn vader op een zeker
moment een rijdende snackwagen. Het was een opengewerkte bestelwagen, en het deel
wat uit de zijkant gezaagd was deed dienst als luifel. Natuurlijk moet dit bekeken
worden in de tijdsgeest van toen. Als hij van zijn rit weer terugkwam ging hij destijds
steevast even aan bij de kroeg. De rijdende patatwagen stond dan gewoon voor de kroeg.

En dat heeft hem bijna een keer zijn auto gekost. Hij zat zelf in het café in
Veenwoudsterwal toen zijn wagen werd gestolen door twee mannen. Deze zetten koers
richting Amsterdam, maar kwamen vlak voor de kop van de Afsluitdijk bijna zonder
benzine te staan. Er werd getankt in Zurich, maar reden verder zonder te betalen.
Maar ja, de Afsluitdijk is een gemakkelijk te controleren weg, en een rijdende
snackwagen was niet een alledaags verschijnsel. De beide joyrijders werden dan ook van
de weg gehaald, en de auto kon weer retour richting Dokkumer Wouden.

Te warm.
In 1966 stond de patattent weer eens in Hasselt. De vrachtauto en de caravan stonden
opgesteld aan de waterkant van het Zwarte Water. Tijdens de feestdagen werd het zo
warm dat het gewoon te warm was voor een frietje met. Het werd een financiële strop,
en de voorgebakken patat begon door de warmte te ontbinden. Om nog meer onkosten
uit te sparen gooide Piet Patat de hele voorraad in het Zwarte Water. Op zich was dit
geen probleem
geweest, want zo
ging dat in die tijd.
Alleen had hij de
pech dat de
brugwachter alles
had gezien, en na
een strenge
sommatie zat er
niets anders op
dan de houten
kratjes vanaf de
walkant en vanaf
de brug weer uit
het water te vissen.
Natuurlijk klinkt
het misschien iets
romantisch om als kermisexploitant het land te doorkruisen en op kermissen te staan,
maar deze foto geeft een goed beeld van de werkelijkheid. Bijna nergens waren
aansluitingen voor water, zodat er altijd melkbussen gevuld moesten worden d.m.v. een
tuinslang. Het hokje naast de deur is inderdaad een wc hokje. En die was niet
aangesloten op een riolering, maar er stond gewoon een emmer onder die zo nu en dan

Hoorn Noord Holland 1965.

geleegd moest worden. De foto met het wc hokje is van 1965. Slapen deden wij in een
klein afgeschermd gedeelte in de vrachtauto. Vaak werd er ’s avonds laat nog
opgebroken en ingepakt, en werd er ’s nachts gereden naar de volgende plaats van
bestemming. En zo kon het dan gebeuren dat wij 's ochtends soms op een heel andere
plek wakker werden dan waar we in slaap waren gevallen. En het was echt geen
uitzondering om zo nu en dan door het gestommel wakker te worden met een dikke buil
of zelfs tanden door de lippen! Het klinkt allemaal heel uitdagend, maar het was
allemaal vrij primitief. Datzelfde gold overigens ook voor de patattent zelf en ook de
ovens. ARBO regelgeving bestond niet, en ook de AIVD niet, waardoor er geen controles
waren op kwaliteit, houdbaarheidsdatums en hygiëne. De tent zelf was niets meer dan
een uitneembaar houten omschot, die aan de voorkant werd afgesloten door een luifel
van zeildoek. Niet meer en niet minder. Alles stond nog in de kinderschoenen en is niet
te vergelijken met de moderne verkoopwagens van nu met magnetrons, koelkasten en
diepvriezers. De ovens waren aangesloten op gasflessen, en er was altijd veel gedoe met
de gasregelaars omdat ze begonnen te lekken door het veelvuldige gebruik. Behalve een
oven voor de patat e.d. was er ook een gasstel voor de warme worst. Grote knakworsten
die uit blikken kwamen (zie onderstaande foto). De patatkraam werd verlicht door
snoeren met heldere lampen, en later ook gekleurde pitten. De mayonaise zat nog in de
originele grote stenen potten. Op de foto is te zien dat de patat werd verkocht voor f 0,35
en met saus voor f 0,45. In het begin waren het nog vooral de lokale dorpsfeesten en
activiteiten, maar na verloop van tijd was het rayon behoorlijk vergroot, want NoordHolland, de Veluwe en de Achterhoek behoorden ook gewoon tot het werkgebied.

"Wapenfeiten"
1954: De Officier van Justitie wees op verdachte's lang niet blanke strafregister. Een
uitspraak tijdens het vonnis van een steekpartij eerder in dat jaar. In Nederland is het
zo geregeld dat wanneer iemand komt te overlijden het strafblad van die persoon direct
wordt gesloten. Ook voor de nabestaanden zijn er geen mogelijkheden meer. En dat is
jammer, want als je op 23-jarige leeftijd al een
strafblad hebt is er echt wel iets loos. En dat
was op zich ook geen wonder, want het begrip
"opvliegend" is eigenlijk nog een te softe
benaming. De drie broers hadden deze
karaktertrek allemaal. Zo weinig mogelijk
regels, en die regels die er waren werden met
voeten getreden. Ook zijn broer Broer kwam
zeer geregeld in aanraking met Justitie.
De problemen bij deze beide heren kwamen
vaak voort uit overmatig drankgebruik. Pas op
latere leeftijd zag mijn vader het licht met
betrekking tot zijn drankprobleem, maar toen
stonden er reeds vele veroordelingen op de
lijst. De steekpartij uit 1954 vond plaats in
Zwaagwesteinde waar ze destijds woonden
aan de Vogelsang 28c, één van de kamers van
de Lange Jammer.

De armoedige “Keamers” aan de Vogelsang

Het was een langgerekt rijtje woningen waarin meerdere gezinnen gedoemd waren te
wonen onder slechte omstandigheden. De rechter bestempelde de situatie als een
ongunstige omgeving. De oplopende spanningen met buurman Jemke Lap ontaarden op
4 september in een ruzie waarbij Lap een tik uitdeelde met een schop. Als tegenreactie
haalde mijn vader een slagersmes uit de woning en stak Lap twee keer: één keer in het

schouder/bovenarm en eenmaal in het oor. De rechter behandelde de zaak als poging
tot doodslag/zware mishandeling en eiste 8 maanden gevangenisstraf, mede omdat er
nog een voorwaardelijke straf stond van een ander feit. Maar de Rechtbank vond de
geëiste straf niet in verhouding met de gepleegde overtreding en vonniste uiteindelijk
10 maanden hechtenis met aftrek van de voorlopige hechtenis.

Het gezin van Jemke Lap

Ten tijde van zijn kermisperiode was hij reeds in het bezit van een wapen, een revolver.
En dat was ook wel noodzakelijk, want in de avonduren waren veel klanten lang niet
altijd even nuchter. Daar kwam natuurlijk ook nog eens bij dat alle kermis exploitanten
over veel contant geld beschikten. En dan geeft een wapen toch weer wat meer
overwicht. Hoogstwaarschijnlijk is dat wapen ook in die periode aangeschaft. Hoelang
hij het heeft gehad, en waar het uiteindelijk is gebleven is totaal niet bekend. Na zijn
overlijden hebben we alles zeer grondig doorzocht, maar er werd niets gevonden. Of hij
het vaak heeft gebruikt bij bedreiging is onbekend, want meestal bleef het bij een
juslepel gloeiend heet frituurvet wat hij dan uit de patatoven schepte, en vlak voor zijn
belagers heen en weer bewoog. En in combinatie met een heftige portie schelden en
vooral vloeken was dat meestal wel voldoende om mogelijke belagers af te schrikken.
Maar in Zwolle pakte het eens heel anders uit. Daar ontaarde een ruzie vlak vóór de
patattent in een waar bloedbad, want hij werd vanachter met een zware steen op het
hoofd geslagen. Door de klap was de hoofdhuid opengebarsten en het bloed stroomde
rijkelijk en veroorzaakte een met bloed doorweekt overhemd. De hoofdwond werd
gehecht met 4 hechtingen, en vanaf dat moment werd hij door ons geregeld
"Krammekop" genoemd.

Overigens kunnen we in het boek "De Hardloper" lezen dat hij Yde Schakel destijds
het pistool tegen het hoofd heeft geduwd om zodoende zijn betalingsverzoek kracht bij
te zetten. Yde Schakel was destijds directeur van een groot restauratiebedrijf en kocht
grote hoeveelheden antieke bouwmaterialen. Blijkbaar liepen de betalingen niet al te
vlot, want het pistool moest er aan te pas komen. Ook onroerend goed handelaar Jopie
Kooistra kreeg met dit wapen te maken toen hij een grote betalingsachterstand had. Hij
kreeg er nog bij te horen dat hij misschien beter alvast maar 6 plankjes kon bestellen!
Maar ook een werknemer en leeftijdsgenoot uit De Falom die in 1964 een snackbar in

Hoek van Holland voor hem draaiende hield kreeg de revolverloop tegen het hoofd
omdat hij geld had achtergehouden van de omzet. Wapens waren er trouwens geregeld
en niet alleen vuistwapens maar ook zwaarder geschut. Zo was mijn broer er getuige
van dat hij eens het magazijn van een stengun half leegschoot op een hok vol met
kalkoenen wat destijds bij de buren aan Voorweg stond. Zelf heb ik hem eens een
mitrailleur zien afvuren achter op het opslagterrein richting het noorden. Dat dergelijk
kogels ergens anders weer neerkwamen was voor hem geen probleem. Deze wapens, en
andere zaken die het daglicht maar beter niet konden aanschouwen, bewaarde hij in het
hok achter de woning waar hij een afgesloten ruimte had waar verder niemand een
sleutel van had. Zelfs de koper van de eerdergenoemde stengun moest blijven wachten in
de buitenlucht toen hij het wapen wilde kopen!
Naast deze echte wapens had hij altijd wel iets anders bij de hand als hij achter de
toonbank stond. Vaak was dit een houten knuppel, of simpelweg een fietsketting. Ook
heb ik meerdere malen een boksbeugel in huis gezien. Niet dat hij dit uit zichzelf zou
gebruiken, maar gewoon om iets achter de hand te hebben. En dat was op zich wel
enigszins goed te praten, want de tijden waren anders dan nu, en hij had altijd contant
geld op zak. Bovendien kwam hij op de gekste plaatsen, en kwam zo door de jaren heen
met heel veel mensen in contact die onderaan de sociale ladder stonden of die achteraf
gezien ronduit crimineel te noemen waren.

Hobby’s.
Dit kan in één woord worden omschreven: NIET. Mijn vader heeft in zijn hele leven
geen echte hobby’s gehad. In zijn lagere school periode had hij wel wat schoolmaten,
maar geen echte hobby. Hij verzamelde niets en las ook niet veel. Direct na de lagere
school periode was er werk bij de slagerij van Germ Dijkstra en bleef er ook geen tijd
over voor hobby’s. Wat dan nog enigszins als een hobby beschouwd kan worden is zijn
boksen bij de boksschool van Poelsma in Leeuwarden (nu Frisia). Daar was hij
overigens niet onverdienstelijk in en deed ook mee aan wedstrijden. Daarna is het alleen
maar werk, en er kan ronduit gesteld worden dat geld verdienen zijn enig hobby was.
Zelfs de beide kinderen kregen minder aandacht dan wat als normaal wordt beschouwd.
Alles draaide om geld, veel geld, snel geld en zwart geld. Daarnaast stond voor hem één
feit als een paal boven water: Penning 16 staat boven alles, er is maar één geloof en dat
is penning 16. Wel las hij op latere leeftijd heel veel kranten: de Kollumer, de
Dokkumer, de Leeuwarder, het Nieuwsblad van het Noorden, de Schuttevaer, de
Kermisgids, de Vraag en Aanbod en vast nog wel meer. Of dat nu louter alleen was om
handel te zoeken of om een bepaalde nieuwsgierigheid te bedwingen staat niet vast.
Ook was hij een liefhebber van "geheime zender" muziek, maar dat was meer een
voorkeur dan een hobby. Hij luisterde veel naar Hollandstalige muziek en was gek van
de Straatzangers, Jantje Koopmans en Rommy. Zo rond 1970 kregen we bovendien een
hond in huis, Trixie, een teckel met gemene uitvallen. Na deze hond hebben we eigenlijk
altijd grote Duitse en Mechelse herdershonden gehad. Maar ook dat was niet een echte
hobby, want die waren meer voor de bewaking dan als hobby. Toch was hij zo nu en dan
wel eens te vinden op de hondenclub die een terreintje hadden ingericht naast de
bungalow aan de Hoofdweg. Maar zelf heeft hij nooit actief getraind met honden. Dit
stopte toen hij begon met overwinteren op de Canarische Eilanden, en hij gaf de zwarte
herdershond die hij toen nog had, weg aan ons.
Zo rond 1973 schafte hij zijn eerste bootje aan, een polyester Shetlander compleet met
een trailer.

Die allereerste tewaterlating zal ik nooit vergeten, want niet alleen de trailer ging te
water maar ook de auto. Hij was naar de trailerhelling gereden bij Het Kruiswater
onder Veenwouden om daar een proefvaart te maken. De touwen gingen los, en hij reed
vrij snel achteruit het water in.
Te snel, want de trailer ging te
ver het water in, schoot van het
beton af, en trok de auto mee het
water in! Het was een bijna
nieuwe Peugeot en deze
verdween bijna tot de
versnellingspook in het water.
Bovendien dreef de boot weg
omdat niemand het touw
vasthield. Dit gedoe met een
trailer was niks voor hem, en hij
schafte een klein ijzeren
kruisertje aan.
Hij had destijds een perceel grond in zijn bezit in
De Westereen, vlak bij de Koopmansweg, direct
aan de Zwemmer. Dit werd de vaste ligplaats van
zijn bootje, alsmede die van Piet Pranger, zijn
toenmalige vrachtautochauffeur. En ondanks dat
er destijds volop plannen waren voor een
jachthaven in De Westereen kwam er een houten
aanlegsteiger voor de boten. Hij is destijds wel
behoorlijk bezig geweest met die jachthaven.

Maar het moest natuurlijk weer
groter, want op een gegeven
moment kocht hij de kruiser van
Burgemeester Talstra van
Dantumadeel.
Een vrij fors schip voor die tijd,
maar de vaartochtjes kwamen
niet verder dan het
Lauwersmeer en het
Bergumermeer. Al met al heeft
dit wel een paar jaar geduurd,
maar echte varensgasten zijn het
nooit geworden.

Het verblijf op de Canarische Eilanden kan ook niet echt gezien worden als een hobby:
het was meer een levensstijl. Het halve jaar in Nederland werd voor hem steeds
zwaarder, want het weer was niet aantrekkelijk, kreeg door dit koude en natte weer
steeds meer fysieke problemen. Hij moest bijverdienen om zijn reis te betalen, en miste
zijn vaste vakantievrienden. In de zestiger jaren zat hij zo nu en dan nog wel eens met
een paar lepels te klepperen. Als het bestek dan op tafel lag pakte hij een paar lepels en
begon daar dan mee op zijn bovenbeen te klepperen.

Toen ik eens een mondharmonica kreeg op mijn verjaardag, pakte hij deze en begon tot
mijn grote verbazing een liedje te spelen. Dit gebeurde meestal spontaan, want als wij
hem vroegen om dit te doen deed hij dat niet. Misschien had dit ook te maken met het
feit dat hij vaak halverwege ademtekort had vanwege het roken. Maar hij kon dus
klepperen en mondharmonica spelen. Maar uiteindelijk kan rustig gesteld worden dat
hij maar één hobby had, en dat was geld!

Biljart.
Het zal ergens rond 1974 geweest zijn, toen ik op een namiddag thuis kwam uit school,
en ineens een groot café-biljart zag staan in onze loods. Het was nog zo’n echt oud
biljart, met gedraaide bolpoten en koperen tellertjes in de rand van het biljart. Nu weet
ik niet meer precies waar het vandaan kwam, maar ik weet nog wel dat ik een paar
weken ervoor mee was geweest naar het dorpscafé van Rauwerd (Raard). Niet om er
koffie te drinken, maar om spulletjes te kopen. Maar het biljart stond dus ineens bij ons
in de betonnen loods. Een koude en ongeïsoleerde loods. En als er iets funest is voor een
biljart dan is dat wel koude en vocht. Het biljart heeft er dan ook niet lang gestaan.
Maar in de korte periode dat het er stond heb ik hem er geregeld op zien biljarten.
Of hij vroeger veel aan de keu heeft gestaan is onbekend, maar het ging hem toch
behoorlijk handig af. Maar dan moet dat zeker in zijn jeugdjaren geweest zijn.

Zink
In een grijs verleden hebben wij als gezin ooit katten en een hond gehad. Hoe mijn vader
daar aangekomen is weet ik niet. Maar eens hadden wij een hond die door hem "Zink"
werd genoemd. Waarschijnlijk voldeed de hond bij het aanschaffen daarvan niet aan
zijn verwachtingen die hij daarbij heeft gehad. Ook toen wij later in het bezit waren van
een kat, kreeg die de naam "Zink" m.a.w. maar gauw laten verdrinken je kunt er toch
niets mee. Totdat wij een z.g. Cyperse kater kregen en die regelmatig een vette rat
meebracht want ratten waren er genoeg in en rondom de woning Voorweg 68 in de
periode van de snacktent. Mijn moeder zocht dan een verhoging op want ze was als de
dood voor ratten. Alle afval werd tenslotte in de naastgelegen sloot gedumpt. Toch was
er later ook een hond, en dat was best wel bijzonder, want mijn vader was maar amper
thuis en was eigenlijk niet geschikt als hondenbezitter. Het was een eigenzinnige
zwartbruine teckel die zeer ongehoorzaam was en vaak ontsnapte. Maar die teckel was
toch de basis voor later, want daarna was er eigenlijk altijd wel een herdershond. In de
eerste plaats voor de bewaking, maar ook als liefhebberij. Achter de woning aan de
Voorweg kwam een grote kennel voor onze eerste echte waakhond Hertha, een zeer
zwaar gebouwde reu. Maar Hertha was een echte reu die het een enorme uitdaging vond
om te ontsnappen, wat heel vaak gelukte. Het gaas werd steeds hoger, en ook enkele
rijen prikkeldraad weerhielden het beest niet. Zijn verste uitstapje was Holwerd.
Uiteindelijk kwamen we er achter hoe het beest het deed: hij klom letterlijk als een
mens-aap rechtstandig in en over het gaas! Vanaf dat moment werd hij aangelijnd aan
een stalen draad tussen twee palen gespannen zodat hij toch nog een meter of 10 kon
lopen. Het was trouwens een heerlijk hond: trouw, lief en speels. Maar toen we
verhuisden naar de Hoofdweg was het arme beest de kluts wat kwijt, want hier had hij
alleen nog een kennel en de betonnen loods als eigen plek. Maar hij smokkelde iedere
dag ietsjes verder buiten de loods, en het duurde dan ook niet lang of hij vloog een
langsrijdende fietser aan. En dat herhaalde zich nog enkele malen. Bovendien wilde de
PTT de post niet meer aan huis bezorgen. Uiteindelijk werd het mijn vader ineens teveel
en bracht het arme beest naar het slachthuis in Damwoude waar het werd
doodgeschoten, tot zeer groot verdriet van mijn moeder. Het heeft destijds tot veel ruzie
geleid. Maar er kwam natuurlijk weer een nieuwe hond, en hij bemoeide zich
daadwerkelijk met de opvoeding van de hond, omdat vlak naast onze woning een
trainingsveld van een hondenclub lag. Hier was hij zo nu en dan te vinden.

Woonplaatsen.
Normaal gesproken is het heel gemakkelijk om iemands gangen na te gaan, en tot hun
scheiding in 1982 is het ook heel gemakkelijk. Maar daarna is het bijna niet meer na te
gaan, wel globaal maar niet met de exacte data. Het hele verhaal begint in het oude
Dantumawoude, en wel op de Hoeksterlaan 13.

Hoeksterlaan 1, Dantumawoude

Hier vertrekt het gezin op 10-06-1942 naar Vermaningspad nr. 5 waar ze blijven wonen
tot 14-09-1950.

Vermaningspad 5, Dantumawoude

Hierna verhuist men naar Zwaagwesteinde, en wel naar Schoolstraat 15.
Mijn vader woont hier tot 24-07-1952.

Door een dubbele vermelding op de kaarten van de Gemeente Dantumadeel vinden
we deze datum ook terug op het adres Vogelzang 28c, één van de kamers van de
"De Keamers".

"De Keamers" aan de Vogelzang te zwaagwesteinde

Op 10-06-1955 is de armoede van de Keamers
verlaten, en wonen mijn ouders ineens weer in
Murmerwoude, en wel op de Badhuisweg 12a,
n één van "De Flatsjes" tot 07-05-1958.

Van 07-05-1958 wonen ze maar liefst 16 jaar lang op Voorweg 68 in Murmerwoude

Op 31-05-1974 nemen ze hun intrek in de pas gebouwde bungalow op Hoofdweg 147
in Damwoude.

De bungalow Hoofdwg 147 in Damwoude
Hier wonen ze tot hun eerste scheiding in 1981, en hierna verhuist mijn vader naar
Moleneind, en wel naar de dubbele woning die ooit toebehoorde aan het vlasfabriek.

Maar ook dit duurt niet lang, want de nieuwe domicilie wordt Westergeest, Bumaweg 9.

Foto van de inmiddels opgeknapte woning in Westergeest.
Maar ook dit is weer van korte duur, en vervolgens gaat hij terug naar zijn geliefde
Hoofdweg 18 in Broeksterwoude.

De woning Hoofdweg 18 Broeksterwoude

In die periode komen onze ouders wel weer bij elkaar. Nadat ze op 20-06-1984 zijn
getrouwd, verhuizen ze naar Hollum (Ameland) waar ze wonen in de voormalige
directeurswoning van het melkfabriek.

Nadat deze verkocht werd, namen ze hun intrek in een caravan op Klein Vaarwater.
Maar ook hier werd een paar maal een andere caravan gekocht, en verhuisden ze
uiteindelijk naar een locatie achter op het park.
Op 01-04-1985 komen ze te wonen in een woning aan de Hereweg 37 in Damwoude,
en wonen hier tot 03-09-1986.

Hereweg 37 Damwoude.

Maar blijkbaar trekt het Waddeneiland toch, want opnieuw gaan ze wonen op
Klein Vaarwater in Buren. Dit is ook de periode van de waterfietsenverhuur.

Hierna nemen ze hun intrek in een zomerwoning op Klein Vaarwater op het terrein aan
de noordzijde van de camping. En ook deze woning wordt weer verkocht en opnieuw

gaan ze naar Klein Vaarwater, ditmaal voor de laatste keer. Na de zelfmoordpoging van
mijn moeder verhuizen ze naar de vaste wal, en wel naar de Spoorstraat 19 in Dokkum,
waarna ze op 08-07-1992 voor de 2e keer scheiden.

Vanaf dat moment heeft hij geen woningen meer gehad, en neemt zijn intrek in grote
houten chalets, omdat hij vanaf dat moment alleen nog in de zomerperiode in Nederland
aanwezig is.
Na de scheiding verhuist hij naar de camping in Oudwoude, adres Trekweg 23

Trekweg 23 Oudwoude

Maar vanaf april 1998 woont hij ineens op industrieterrein Betterwird in Dokkum,
aan de Oostergoweg 8a, dit vanwege de opslag van zijn stacaravans. Het terrein wordt
gehuurd van Henk Baas BV. Vanwege het feit dat dit terrein direct onder de
hoogspanningskabels lag, mocht hier niet permanent gewoond worden.

Het terrein onder de hoogspanningsmasten op Betterwird.
Maar ook hier moest hij noodgedwongen weer vandaan, en verhuisde vervolgens voor
de laatste maal naar een braakliggend terreintje aan de Bounswei in Kollumerzwaag.
Dit terreintje lag naast de camping en moest eerst gebruiksklaar worden gemaakt. Hier
woonde hij tot zijn overlijden.

Hierbij nog een foto van de nieuw gebouwde bungalow aan de Hoofdweg 147 in
Damwoude. De foto is van 1974, en in het midden van de foto, geheel onderaan, is
duidelijk te zien dat men nog bezig is met de bouw, en dat de betonnen bio loods er ook
nog niet staat.

De 3 mummies.
Zo met de jaren ben ik met heel veel mensen in gesprek geraakt over de handel en
wandel van mijn vader, maar als ik dan aan oudere mensen vraag wat hen het meeste
bij staat over hem is het antwoord steevast: De Mummies! En zelfs voor die tijd was het
inderdaad ook hoogst opmerkelijk. Want hoe kan iemand aan een paar mummies
komen, nog compleet met haar en nagels? Het verhaal deed al heel snel de ronde en
bereikte ook Justitie. Maar hoe moest men hier mee omgaan? Waar kwamen ze
vandaan, en hoe waren ze op de markt gekomen? De Leeuwarder Courant maakte er op
30 Mei 1968 een mooi artikel over inclusief een foto, en er verscheen een uitgebreid
artikel in het Korpsblad Landelijke Politie van Juli 1968, ook weer met foto’s.

In de LC wordt uiterst geheimzinnig gedaan over de herkomst van de mummies,
en de journalisten mogen het adres aan de Voorweg onder geen beding vermelden:
Oars wurde jimme sels in lyk.
Ook de naam en het beroep mogen niet
genoemd worden. Wel vermeldt hij nog
dat er inmiddels al 3 mummies zijn
verkocht aan een Universiteit, maar er
wordt geen naam genoemd om welke
universiteit het zou gaan.
De overige 3 mummies staan achter
in een hok. Alle drie in zwarte
beschimmelde houten kisten, waarvan
twee nog een glazen afdekplaat hebben.
De derde mummie is onthoofd, en ligt
niet onder een glazen plaat. Volgens de
niet controleerbare feiten zouden de
mummies afkomstig zijn uit Spanje,
maar daar werd ernstig aan getwijfeld,
omdat één mummie duidelijk rood haar
had. En waar mijn vader ze gekocht
heeft zal ook nooit bekend worden, want
het enige wat hij destijds vertelde was dat
hij ze had geruild tegen een lichtaggregaat.

Maar als Justitie en rijkspolitie daarna een
onderzoek instellen wordt hij wel degelijk
met naam, beroep en woonplaats genoemd.
Officier van Justitie mr. H.W. Kuipers en
adjudant L. Reitsma zijn te zien op een foto
bij één van de 3 kinderlijkjes. Maar eigenlijk
weet geen enkele instantie precies of dit nu
wel of niet legaal is, en er is twijfel omtrent
de juiste interpretatie van wat nu precies
eenlijk is. Er werd dan ook besloten dat de
mummies voorlopig niet zonder toestemming
van Justitie verhandeld mochten worden.
Maar Justitie had het nagezien, want
een paar maanden na het bezoek doken
de mummies ineens op in Schalkhaar
bij kermisexploitant A. Speelman.
Volgens hem had hij de mummies
verruild tegen een paar Rotamint
gokkasten. Deze gokkasten hingen
nadien in het patathokje en droegen op
die manier nog geruime tijd bij aan de
winst op deze vreemde handel. Maar
Speelman wist ook niet goed wat ermee
te doen en deed ze gratis van de hand
aan het Anatomisch Laboratorium van
de Rijksuniversiteit van Utrecht met de
bedoeling dat zij na onderzoek deze
2 lijkjes zouden begraven. De beide
mummies bleken inderdaad van
minderjarige kinderen te zijn, en er
werd een ruwe schatting gemaakt dat
ze ongeveer 40 tot 50 jaar oud waren.
Het vreemde was echter wel dat mijn
vader destijds 3 mummies had, en dat
het Anatomisch Laboratorium er slechts
2 van Dhr. Speelman had gekregen.
Waar de derde mummie is gebleven is altijd een raadsel gebleven. En dat geheimzinnige
maakt dit verhaal nu juist zo specifiek, want er zijn diverse zaken onbeantwoord
gebleven. Want waar kwamen ze nu vandaan? Kwamen ze daadwerkelijk uit het
buitenland, of had iemand in Nederland zijn familiegraf geruimd om aan geld te
komen? Hoe is mijn vader destijds met die persoon in contact gekomen? En waren er
inderdaad 6 mummies, en zijn er ook daadwerkelijk 3 stuks verkocht aan een
Universiteit? En hoe was dat contact dan tot stand gekomen? En zijn ze ook echt
begraven, of zijn het studie objecten geworden voor studenten? Het blijven vragen
waarop zeer waarschijnlijk nooit een antwoord zal komen want alle betrokken personen
zijn inmiddels waarschijnlijk al overleden. En soms is dat ook maar beter, want wie wil
nu weten dat er familieleden uit hun graven zijn gestolen?

De mummies waren destijds natuurlijk hét gesprek van de dag, en één van de vaste
klanten van de snackbar, Oebele van der Veen uit Akkerwoude wilde destijds
zelfs met een mummie op de foto.
De foto werd achter op het erf gemaakt,
en is gelukkig bewaart gebleven. Ook
het bewuste politie krantje was
jarenlang in ons bezit. Jammer genoeg
was dit boekje ooit nat geweest, en zo
met de jaren nogal beschimmeld.
Enkele jaren geleden kregen we echter
een volledig "nieuw" exemplaar van
iemand uit Damwâld.
Bij het opruimen van een zolder was dit
boekje tevoorschijn gekomen, en men
vond het zonde dat het in de papierbak
zou belanden. Gelukkig maar.

Oebele van der Veen

Kunstbloemen.
Waar en wanneer het idee geboren is, weet ik niet net zoals de vraag of mijn vader dit
bedrijfje van iemand heeft overgenomen, maar ineens zat hij in de bloemstukjes. Geen
levende bloemen en planten, maar plastic bloemen. Hij maakte hier bloemstukjes van
die hij verhuurde aan horecagelegenheden.

Het was de tijd van de bruine cafés met smyrna kleedjes op de tafeltjes, en ter
verfraaiing werden deze "kunstzinnige" bloemstukjes op de tafeltjes gezet. Om de
zoveel tijd moesten er weer nieuwe bloemstukjes op tafel komen omdat het anders wat
eentonig zou worden. Echt heel lang heeft dit niet geduurd, waarschijnlijk omdat het
wat te eentonig was. Gelukkig is er nog een foto van deze pijprokende bloemist in zijn
hokje. Het is trouwens de enigste foto waarop hij te zien is met een pijp, en ook de
enigste foto van zijn kunstbloemen!

19-02-1969

De handel in antieke bouwmaterialen.
Wat precies de aanleiding is geweest om specifiek in oude en gebruikte bouwmaterialen
te gaan handelen is volstrekt onbekend. Misschien was het een toevalstreffer met een
los handeltje, of misschien omdat de vraag toevallig bij hem terecht kwam, maar in
1970 verschijnen de eerste advertenties in de kranten waarin hij dan wandtegeltjes en
estriken te koop vraagt. In eerste instantie was dat alleen in de Leeuwarder Courant,
maar al vrij snel ook het Nieuwsblad van het Noorden. Maar het bleef niet alleen bij
die tegeltjes en estriken, want al vrij snel daarna vroeg hij ook kloostermoppen en
metselstenen te koop. En zoals dat gaat met handel, wordt zoiets steeds groter. Vooral
door de aanleg van het opslagterrein achter de woning aan de Voorweg waren er
ineens veel meer mogelijkheden om materialen op te slaan.

Brief uit 1977 van de Gemeente Dantumadeel waarin het perceel grond achter
Voorweg 68 in gebruik wordt gegeven voor opslag van bouwmaterialen.

In de 70 er jaren kwam er een grote vraag naar alles wat maar oud was omdat er een
enorme achterstand was op het gebied van onderhoud van monumentale gebouwen,
zowel in overheidshanden als in particulier bezit. Het was ook een periode waarin veel
geld werd vrijgemaakt voor restauraties van kerken, torens, musea, kademuren etc. Het
geld was er vaak eerder dan de klus! Geregeld kwamen er grote geldbedragen binnen
nog voordat er ook maar iets besteld was! Het geld was gewoon een soort van garantie
dat er nadien geleverd moest worden. Vooral het restauratiebedrijf van Yde Schakel
was een grote afnemer, zo niet de grootste.
In die tijd werden vooral echt hele oude
gebouwen aangepakt die veelal nog van
kloostermoppen en zgn. rooswinkels
waren opgetrokken. Mijn vader kocht
deze stenen dan ook altijd op, want veelal was het geld al binnen. Alles werd toen nog
met de hand geladen en gelost, en de hele stenen werden op hun zijkant als een muur
gestapeld, en de hele en halve stenen werden dan over die muur gegooid.
Deze hopen kloostermoppen waren soms wel 4 meter hoog! Twee ¾ stenen telden als
1 hele, en voor kopjes en halve stenen gold een telling van 3 stuks is één hele steen. Alles
ging mee, en niets werd achtergelaten. Die oude gebouwen hadden soms muren van
meer dan een meter dik, en dus kon alle "rotzooi" binnen in de muren gemetseld
worden. Vandaag de dag worden dergelijke dikke stenen per stuk verkocht, maar
toentertijd ging het gewoon per vracht. En er gingen vrachten de deur uit en meestal
direct naar de eindbestemming. Zo gingen er vrachtauto’s vol naar de Oldehove in
Leeuwarden en ook vele auto’s vol naar de Martinikerk in Groningen. Maar vrijwel alle
kerken op de Friese terpen en Groninger wierden werden restauratieprojecten en de
vraag was enorm. Zo groot zelfs dat de stenen soms niet eens in Murmerwoude kwamen
maar bijvoorbeeld rechtstreeks naar het opslagterrein van Schakel in Exmorra gingen.
Dan hadden ze immers zelf stenen achter de hand om de diverse werken te bevoorraden.
De provincie Friesland en Groningen
hebben behoorlijke verschillen voor wat
betreft stenen, dakpannen en estriken, en
omdat hij in de beide noordelijke kranten
adverteerde kwam er dan ook een
goederenstroom die vaak ook weer naar
dezelfde provincies werden verkocht.
In Groningen waren dat vooral de rode
Groninger handvorm stenen, rooswinkels,
Bremer zandsteen, marmer en Belgisch
hardsteen. In Friesland waren het vooral
gele en appelbloesemsteentjes (klein en groot formaat) en de harde gele
straatklinkertjes. En natuurlijk enorm veel estriken in alle maten en kleuren. Deze
estriken waren niet alleen voor de restauratiemarkt bestemd, maar werden ook gewoon
als vloer verkocht op de particuliere markt. En die vonden hun weg over het hele land,
waaronder het Gooi, waar toen ook al vele prominenten woonden. Zo kochten o.a
Willem Duys en Pim Jacobs hun tegelvloeren bij hem. De leverantie aan Willem Duys
zou later de oorzaak zijn van een verregaande belastingcontrole omdat Duys het bedrag
wél in zijn boekhouding had gestopt en mijn vader niet. Deze affaire heeft hem letterlijk
een paar honderdduizend gulden gekost en was uiteindelijk zelfs de reden voor de eerste
scheiding!
Maar letterlijk alles wat maar oud was ging mee naar de Voorweg: houten gebinten,
oude PEB stroompalen, stalramen, muurankers, hardstenen elementen, troggen en ook

antieke huishoudelijke voorwerpen zoals klokken, koperen ketels, pompen, en noem
maar op. En ook deze voorwerpen werden doorverkocht aan musea, bedrijven en
particulieren. Zelf slopen deed hij overigens nooit, het was altijd pure handel. Wat
natuurlijk wel moest gebeuren was het afbikken van de stenen. In de beginperiode ging
dit nog met het
bijltje, en heel veel
mensen uit de
Dokkumer Wâlden
hebben hier een
stevig zakcentje
verdient. Maar
omdat de vraag
steeds groter werd,
moest er ook steeds
meer gebikt worden,
of sneller. Op een
gegeven moment
stond er ineens een
grote diesel
compressor waar
4 slangen op
aangesloten konden
worden met ieder
Kobus (klomp) Scherjon kijkt toe hoe de
een bikhamer.
estriken worden gesorteerd.
Deze compressor had hij
destijds gekocht van Germ of Sikke Dijkstra uit Akkerwoude, die deze compressor
hadden gebruikt voor sloopwerkzaamheden in het voormalige zuivelfabriek aan de
Achterweg die destijds werd verbouwd tot een exportslagerij. Door deze aanschaf
werden veel grotere aantallen gehaald. Maar niet iedereen was even handig met deze
manier van steenbikken, en er was geregeld onenigheid tussen de bikkers met een
bikhamer, en de "machinale" bikkers. De verkoop deed hij ook altijd zelf, net als het
sorteren en opladen. Wat overigens wel heel vreemd is, is het feit dat er geen
advertenties bekend zijn waar al dit materiaal in aangeboden wordt. Maar het was
gewoon altijd druk, en er werd enorm veel geld verdiend. In die periode kon letterlijk
alles op financieel gebied: een nieuwe auto, een nieuwe vrachtauto, er werd een nieuwe
woning gebouwd, een kruisertje werd later een jacht en hij ging zich steeds meer
bemoeien met de handel in onroerend goed. De handel in oude bouwmaterialen nam
echter geleidelijk af, deels omdat hij dat zelf zo deed maar ook omdat er inmiddels meer
handelaren actief waren. Wat overbleef was de handel in tegeltjes en estriken. Toen hij
daar uiteindelijk ook mee stopte hebben collega handelaren alles langzaamaan
opgekocht, en een deel ging naar de Gebr. Veenstra in Noordbergum. Uiteindelijk werd
in 1993 deze handel weer opgepakt door de beide "jongens", en bestaat dit bedrijf nog
steeds. Door zijn starre houding richting Belastingdienst zijn er totaal geen bewijzen
meer van deze zéér levendige handel: geen nota’s, geen offertes, geen kasstaten en geen
inkoopbonnen. En dat is heel jammer, want dit zou een geweldige informatiebron
geweest zijn, en een mooi archief voor de nabestaanden.

De handel in tegels.
Alweer een vraagteken wanneer hij hier mee begon, maar wellicht is het een
voortvloeisel geweest van de oude bouwmaterialen. Want in 1974 reden ineens de
kiepauto’s af en aan met gebruikte betontegels. Vele tienduizenden betontegels van
30 x 30 cm, afkomstig uit het fietspad van Buitenpost naar Grijpskerk. Vandaag de dag
zijn er mogelijkheden om tegels met machines uit een fietspad te halen en dan zonder
zand mee op te graven, maar destijds ging er gewoon zand mee in de kraanbak. En wie
dan tegels op kwam halen moest zelf maar de tegels uit de hopen halen. Het ging zoals
het ging: veel puin, veel zand, veel soorten en veel werk. Maar de vraag was enorm, zo
groot zelfs dat hij "mannetjes" in het werk had om de tegels alvast uit de puinhopen te
sorteren en in rijen klaar te zetten. Alweer een leuke bijverdienste voor heel wat mensen
uit de omgeving. En hier lag het fundament voor de tegelhandel, want het duurde niet
lang of hij kocht grote rest partijen nieuwe tegels op bij fabrieken in de buurt, en heel
veel 2e keus materiaal. Waren het in het begin nog vooral betontegels, later werd dit
uitgebreid met grindtegels in alle soorten en maten. De handel nam een grote vlucht, en
toen het terrein aan de Hoofdweg in Broeksterwoude in 1976 klaar werd gemaakt,
kocht hij een grote zware vrachtauto met autolaadkraan. De handel groeide uit de
voegen, want overal in de omgeving werden grote aantallen nieuwe woningen gebouwd:
Dokkum, Zwaagwesteinde, Giekerk, Tietjerk, Drachten, Stiens Leeuwarden, Hallum
etc etc. Complete nieuwbouwwijken werden uit de grond gestampt. En de handel werd
langzamerhand uitgebreid met allerlei bijbehorende artikelen zoals pasblokjes,
opsluitbandjes, zand, mijnsteen, bielzen etc. In maart 1978 werd het hele bedrijf
overgedragen aan de "jongens" zoals hij ons continu betitelde. Hij bleef nog jarenlang
zijdeling betrokken bij het bedrijf, zowel met het bezorgen als de inkoop. Want die was
destijds toch wel wat een apart iets. Kartelvorming is in ons land verboden, maar in de
jaren 70 en 80 lag dat toch nog even iets ingewikkelder. Het land was ingedeeld in
rayons, en als je ruzie had met de één, had je automatisch een probleem bij anderen die
ook tot de heersende club behoorden. Maar natuurlijk waren er altijd meerdere wegen
die naar Broeksterwoude liepen, en zo kwam hij langzaamaan in contact met bedrijven
die NIET waren aangesloten bij de reguliere groep, of die wèl bij de groep hoorden
maar absoluut niet vies waren van handeltjes via de achterdeur. Maar die zaten
natuurlijk niet bij ons in de buurt, en zo reed hij dus geregeld met grote sommen
contant (zwart) geld naar de vrije handelaren en producenten om partijen te keuren en
op te kopen en om ze contant af te rekenen. Dit veranderde allemaal na de overdracht
van het bedrijf. Maar hij was vrijwel dagelijks op het bedrijf te vinden, al was het
alleen maar om er een bakje koffie te halen, en om in contact te blijven met alles en
iedereen. Bovendien was hij ons nog geregeld nodig. Hij had immers zelf geen
opslagterrein meer en ook geen transportmogelijkheden. Maar hij vond het gewoon ook
prachtig mooi om te zien dat zijn werk werd voortgezet. Soms was het zó druk dat hij
luidop tegen klant riep "Het lijkt hier de V&D wel" of "Het kost zeker niets, want wat
moeten ze hier anders?". Maar het was goedbedoeld en we lieten het gewoon toe, want
hij was best wel trots op alles wat er gebeurde. Helaas zijn er helemaal geen foto’s uit
deze periode in Damwoude. Het enige wat nog wel bewaard is gebleven is een nota van
de inkoop van 53.031 betontegels uit 1974.

De mannetjes.
In vrijwel alle hoofdstukjes komen we ze tegen: de mannetjes of een mannetje. Hij heeft
vanaf het begin van zijn bestaan als zelfstandige altijd mensen om zich heen gehad die
hem hielpen, of die gewoon zwart voor hem aan het werk waren. Dat begon eigenlijk al
in het patathokje aan de Voorweg, en iets later ook in de voorbakkerij van de patat. De
aardappelen moesten n.l. met de hand geschild en ontpit worden. Iemand die destijds
veelvuldig in beeld was Hendrik Stienstra.
Hendrik was werkelijk een beer van een
vent, en was bovengemiddeld sterk. Dit was
ook de persoon die de grote gaten achter op
het erf groef om het afval in te dumpen. Hij
bleef heel lang in beeld, ook tijdens de periode
van de bouwmaterialen. Na deze patat en
kermisperiode begon ook de handel in witgoed
en horeca apparatuur, en ook hier moest weer
hulp komen bij zowel het vervoer als de
reparaties. En na deze periode begon zo’n beetje
de handel in bouwmaterialen, en toen was het
altijd een wir war van personen, zowel voor het
transport als het steenbikken. Vooral dit steenbikken vroeg nogal wat mankracht, want
het was handmatig en de aantallen werden steeds groter. Voor het bezorgen op zaterdag
had hij een "vast mannetje" die dit jaren voor hem heeft gedaan. Toen tegelijkertijd de
handel begon in gebruikte betontegels had hij weer mensen nodig voor het stapelen en
sorteren van tegels. Hierna begon de verhuur van caravans op Ameland. En ook hier
had hij mensen nodig voor het onderhoud en reparaties en een hele rij vrouwen voor het
schoonmaken op de zaterdagen. Toen hij later de waterfietsen exploiteerde op Ameland
had hij ook weer 2 vaste hulpen. Ook tijdens de periode van het handelen in caravans
had hij een aantal personen die allerlei hand- en spandiensten voor hem deden. En dit
bleef zo tot aan het einde van zijn leven. Hij handelde nog in stacaravans en was zelf nog
maar amper in staat om fysieke dingen te doen, zodat hij ook hier weer een vaste hulp
had. Bovendien kocht hij de caravans zó in, dat een ander het werk moest doen. Alles
werd iedere week of per dag contant (zwart) betaald, of ergens mee verrekend. Datzelfde
was ook het geval met de dingen die hij moest laten door een bedrijf. Soms kon het
gewoon niet anders en moest het wel door een bedrijf gemaakt worden, maar dan nog
betaalde hij direct het bedrag, zonder bon en dus zonder BTW. Datzelfde was ook het
geval met de vervoerders van materialen: of zwart of contant zonder bon. Hij wilde
gewoon niets op papier. Het liefst onderhandse mannetjes en kleine zelfstandigen die à la
minute konden beginnen en vaak het geld heel goed konden gebruiken. Maar dat
gebeurde alleen als het echt niet anders kon. Hij heeft in zijn werkzame leven heel wat
bij de kop gehad, en liet zoveel mogelijk alles door "mannetjes" doen, ook bouw- en
verbouwwerkzaamheden, straatwerk, schilderwerk, reparaties en onderhoud aan auto’s
en machines, letterlijk echt alles. Hij wilde gewoon niet anders.

Domeinen.
Via via kwam mijn vader er achter dat er bij de Domeinen geregeld grote partijen
handel te koop werden aangeboden. Deze goederen waren om wat voor reden dan ook in
beslag genomen door politie, justitie of de belastingdienst. Domeinen had verspreid over
Nederland diverse opslagplaatsen waar deze goederen werden opgeslagen tot de
verkoping. Voor Noord Nederland was dat onder meer Meppel, maar ook Assen en
Hoogeveen. De goederen werden per kavel aangeboden, en konden werkelijk overal uit
bestaan. Auto’s, boten, meubels, inventarissen en restpartijen met van alles en nog wat.
Bovendien was alles bij inschrijving zodat er geen vergelijking was met andere bieders.
Maar blijkbaar was het gemakkelijke handel, want hij was veelvuldig aanwezig bij deze
inschrijvingen. En hij kwam ook heel vaak thuis met de gekste goederen. Zo kwam hij
eens thuis met een hele reeks gokautomaten. Waarschijnlijk waren deze ooit door de
politie in beslag genomen omdat er geen vergunningen bij waren. Hoe dan ook, ze
belandden uiteindelijk op Voorweg 68. Er was echter één groot probleem: de machines
waren door de medewerkers van Domeinen onklaar gemaakt. Men had de mechanismes
voor de geldinworp vernield met hamers en schroevendraaiers. Maar uiteindelijk werd
alles gerepareerd, en werden onderdelen vervangen. De machines hebben nadien nog
heel lang illegaal hun werk voor hem gedaan bij horecagelegenheden in de buurt.

Antiek en curiosa.
Dit is een veelomvattende kreet waar heel veel toe gerekend kan worden. En dat was dan
ook het geval, want vanaf het moment dat hij begon met de verkoop van oude
bouwmaterialen was er ook antiek bij ons te vinden. Dat kwam natuurlijk omdat hij het
overal en nergens
tegenkwam bij zijn
zoektochten, maar
ook omdat er in die
tijd heel veel vraag
naar was en er heel
veel geld voor
werd betaald.
Daarnaast waren
bijna al zijn maten
en collega’s behept
met deze tic. Aan
de andere kant was
het ook nog eens zo
dat de mensen die
bij hem kwamen
materialen ook in
de hoek zaten van
antiek liefhebbers.
In de beginperiode
van de oude
bouwmaterialen
was hij zo’n beetje
de enige die dit
materiaal opkocht.
Natuurlijk waren
overal wel
sloopbedrijven en
scharrelaartjes die
wel ergens wat
hadden staan,
maar hij deed op
dat moment niets
anders dan de in
en verkoop van
stenen, tegeltjes en
estriken. Maar ook
overal was wel
antiek te vinden bij
dat soort mensen.
Er stond dan ook altijd wel ergens wat bij ons in de hokken: Koperen pompen, ketels en
vazen, kaststellen, maar ook gouden oorijzers, zilveren beugeltassen en klokken. Toen
het Openluchtmuseum in Arnhem en het Zuiderzeemuseum werden ingericht waren zij

veelvuldig bij ons in Murmerwoude te vinden om bouwmaterialen, maar zij kochten
gelijktijdig ook heel veel antiek om de oude panden mee aan te kleden. Een dubbelslag,
zeker financieel gezien. Een voorbeeldje: een Friese staatklok bracht destijds
omgerekend in Euro’s ongeveer € 1500,00 op. Vandaag de dag ongeveer € 300,00.
Een roodkoperen emmer € 300,00 tegenover € 20,00 van nu! Het was dus goudgeld.
Maar antiek blijven we bijna tot aan zijn dood tegenkomen.

De twee hokken op Hoofdweg 18 die gebruikt werden voor de
verkoop van antiek en curiosa.
Vooral toen wij deze tak hadden opgezet in Broeksterwoude was hij bijna niet te
stoppen hij reed overal naartoe en vooral zijn oude handelsmaten waren voor hem
leuke adresjes.Niet allen om de handel, maar ook voor de gesprekken en voor tips.
En dat waren er heel veel:
Otte en Piet Verbeek (Blija), Piet Jongsma (Zwaagwesteinde),Chris Bergsma
(Noordbergum), Hielke Wijma (Noordbergum), Tjeerd Helder (Dokkum) Klaas
Poelman (Grootegast), Hilbert Walstra (Hartwerd), Yde Schakel (Exmorra), Jopie
Huisman (Herbaijum), Jager Sloopwerken (Beetgum), Tj. Van Assen (Kollumerzwaag),
Tinus van Assen (Noordbergum), Jager sloopwerken (Midwolde), Koeke Plantinga
(Zwaagwesteinde), Rennie Zijlstra (Dokkum), Metske van der Ploeg (Dokkum), Jilt
Plantinga (Zwaagwesteinde), Geert Kingma (Dokkum), Rein Roosjen, Bauke Heidstra
(Zwaagwesteinde), Jilt “Boef” Hoekstra (Zwaagwesteinde), Kei Kloosterman
(Westergeest), Nutte Cuperus (Stiens), etc. etc.
Zo kocht hij ineens de volledige voorraad op van Gerrit Kingma in Dokkum. Deze had
een aantal pandjes aan het Karrepad helemaal volgestouwd met antiek en wat daar voor
door moest gaan. We hebben heel veel ritjes gedaan om alles te verhuizen. Mijn vader
had zo door de jaren heen werkelijk een gigantisch netwerk opgebouwd en had
werkelijk overal wel adresjes. Maar hij leverde zijn spulletjes niet alleen aan ons, maar
hij bleef ze zelf ook verhandelen. Toen hij verhuisde naar Westergeest stond het hok
ineens vol met Franse jachtkasten en Vertico kasten. Die waren destijds in de mode, en

hij had ergens in Noord Holland iemand gevonden die veel teveel had staan en er voor
een schappelijk prijsje wel vanaf wilde. Maar hij deed aan alle rages mee in die branche,
want toen de ouderwetse lampenradio’s een gewild artikel werden bij de geheime
zenders had hij die in de handel, en toen er met de komst van Beatrix nieuwe munten in
omloop kwamen was hij ineens muntenhandelaar! Hij kocht grote hoeveelheden oude
koperen centen en stuivers op en maakte er series van met oplopende jaartallen. Ook
toen de zilverprijs hoger was dan de intrinsieke muntwaarde handelde hij in grote
hoeveelheden zilveren guldens en rijksdaalders! Toen hij in Molenend woonde was meer
dan de helft van deze dubbele woning volgestouwd met handel: een beetje antiek en héél
veel curiosa en goedkope nieuwe prullaria. Maar de handel in dit spul nam geleidelijk
af, en hij stopte met deze handel. Wel had hij zo nu en dan nog eens iets, maar verkocht
dit vooral onderweg weer. Hij had immers ook geen opslag meer, en handelde eigenlijk
alleen nog maar in caravans.

Transport.
Een heel leven handel doen betekent ook een heel leven lang aan- en afvoer. Dat begon
al met zijn voorgebakken patat. De dozen met patat, en later diverse snacks, moesten
worden bezorgd.

Eerst deed hij dit nog zelf, maar al vrij snel verscheen er een advertentie waarin hij een
vertegenwoordiger vroeg om de spulletjes aan de man te brengen en te bezorgen. Op een
gegeven moment lopen er allerlei zaken door elkaar, want de patattent is dan verhuurd,
hij handelt zelf en in combinatie met Hedzer Talma uit Akkerwoude in allerlei
materialen die met de horeca te maken hebben, en hij is dan tegelijkertijd ook nog

kermisexploitant met zijn patattent. Is dat in het begin nog wat in de regio, later is dat
eigenlijk geheel noord en midden Nederland. En dan
speelt het transport natuurlijk ookeen rol.
De patattent met alle toebehoren werd vervoerd met
een vrachtauto, een Thames Trader. Daar kwam
later een grote woonwagen achter te hangen, ons
tijdelijke huis. Na deze kermisperiode werd een licht
vrachtautootje aangeschaft, voor het ophalen van de bouwmaterialen, een Opel Blitz.
Deze Opel is heel sneu aan zijn einde gekomen, want vlak bij Emmen is deze gegrepen
door een trein op een onbewaakte spoorwegovergang. Waarschijnlijk was mijn vader
in gedachten, want hij heeft de trein nooit zien aankomen. De klap moet enorm geweest
zijn, want de chassisbalken staken na het ongeval dwars door de houten laadvloer!
Maar wonderwel had hij geen enkel schrammetje! Daarna kwam een Commer, een
Hanomag Henschell, een Bedford en uiteindelijk zelfs een gloednieuwe

Mercedes met open laadbak. En dat werd een drama, want het was één van de eerste
auto’s van dat model. Hij was met de dealer in Leeuwarden een lagere prijs
afgesproken, op voorwaarde dat hij mee zou werken om de kinderziekten eruit te halen.
En die waren er volop. Hij ging altijd heel vroeg op pad, en het is meerdere malen
voorgekomen dat hij vóór 6 uur al vloekend rondliep omdat de auto niet wilde starten.
Zelfs hartje zomer moest deze auto gestart worden met en snuifje ether in het
luchtfilter! Het feit dat de Chr. Gereformeerde kerk op nog geen 50 meter afstand stond
was geen enkele belemmering om niet zeer uitbundig te vloeken. In die tijd werd alles
nog met de hand geladen en ook weer op die manier gelost. Pallets en kratten werden
daar destijds niet voor gebruikt. De voorraad lag dan ook los op het erf, en moest na
verkoop opnieuw met de hand geladen worden. De caravans heeft hij nooit zelf
vervoerd, maar altijd via een vaste transporteur. In het begin was dit Vellinga uit
Leeuwarden en incidenteel de PAX uit Leeuwarden, en weer later Hellinga uit Giekerk.
Dit werd uiteindelijk zijn vaste vervoerder. Het echte werk begon met de tegelhandel,

want toen moest er zwaar materiaal aan te pas komen. Dat werd een zware dubbel as
Hanomag Henschell met een rijdende laad en los kraan, die hij kocht van de
Fa. Spaansen in Winkel. Op dat moment zeker een opvallende verschijning, want
zoiets reed hier destijds niet rond. Daarna werd de complete laadvloer met de kraan
en al overgezet op een Daf.

Deze DAF was zijn laatste vrachtauto, want het vervoer van plexiglas en antiek deed hij
eigenlijk altijd met een tandem as aanhangwagen. En wie zolang op de weg heeft gezeten
heeft natuurlijk altijd wel iets vreemds meegemaakt. Zo maakte ik het eens mee dat hij
in Holwerd een grote partij stenen had opgeladen en weer terug reed richting Dokkum.
Doordat de aanhanger zo gruwelijk was overladen kon er niet sneller worden gereden
dan 40-45 km, anders begon de kar te erg zijn eigen weg te zoeken! Maar vlak voor

Kobus Scherjon, Pieter Kooistra, Hendrik Stienstra
op het perceel achter Voorweg 68

Dokkum werden we ineens ingehaald door een rondtollende band: de wielbouten van de
voorste band van de aanhanger waren gewoon door de velg gesneden!

Maar volume en gewicht zijn
trouwens nooit een belemmering
geweest bij het vervoeren van
goederen.Ooit kocht hij in
Wanneperveen een mega grote
partij blauw gesmoorde estriken.
Puntgave estriken die los op het
zand hadden gelegen en dus
schoon waren. Bovendien waren
ze spotgoedkoop. Maar omdat
Wanneperveen niet direct naast
de deur lag, moest alles in één
keer op de auto. Normaal werd
de vrachtauto altijd volgeladen
met 2 lagen estriken, en soms een
derde laag eroverheen in het
midden. Maar dit was bijna een
dubbele lading, want ze werden
maar liefst 4 laag hoog
opgestapeld met in het midden
een vijfde laag! Tussen de
banden en de spatschermen zat
werkelijk maar een paar
millimeter ruimte! Maar het
werd nog erger: Bij vertrek zag
hij een prachtige mooie
eikenhouten preekstoel met
rijkelijk snijwerk en compleet
met klankbord en de opgang.
Ook die moest er nog weer bij
op! Maar de problemen

begonnen al op het erf, want de auto had zoveel gewicht op de achteras dat de vooras
nog maar net de grond raakte. Sturen was dan ook bijna onmogelijk. Wanneperveen ligt
tussen Giethoorn en Meppel, en de wegen waren niet van de kwaliteit zoals wij die nu
kennen. Het werd een urendurende rit omdat de vooras bij ieder kuiltje of hobbeltje
letterlijk vrijkwam van het asfalt, en sturen alleen maar lukte als hij remmend een
bocht inging waardoor er enige druk op de vooras ontstond. Later bleek dat de houten
bak aan de onderkant bijna geheel was doorgesleten omdat deze bijna de gehele rit
tegen de banden hadden geschuurd. Zelf rijd ik inmiddels ook al tientallen jaren op een
vrachtauto maar dit heb ik nooit kunnen overtreffen.
Maar er zijn natuurlijk ook minder mooie voorvallen geweest. Zo verloor zijn vaste
chauffeur ooit eens het opstap trapje van de laadkraan wat pardoes door de voorruit
van een tegemoetkomende auto ging. Ook waaide er ooit eens een grote houten batting
van zijn vrachtauto. Het waren grote zware delen met balken die bedoelt waren voor de
bouw van een aanlegsteiger in Zwaagwesteinde voor zijn boot. Natuurlijk hoefde er niet
een touwtje overheen want ze waren immers heel zwaar? Maar in De Valom flapte de
wind onder een batting en al hoe zwaar het geval ook was, het waaide van de auto en
tipte nog net de voorruit van een auto op de andere rijstrook aan. In eerste instantie leek
het niet erg, maar de voorruit was kapot en het dak was behoorlijk ingedeukt. Maar het
dieptepunt was wel de aanrijding in Ureterp. Hier reed hij op 29-09-1969 de toen
tweejarige Wietse Looijenga dood. Het was overigens niet zijn schuld omdat het jongetje
plotseling de weg overstak. Ik weet nog heel goed hoe de afdruk van het hoofdje was te
zien in het blik. Maar in 1962 ging het ook al eens goed mis, gezien een artikeltje in het
Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland.

20-12-1962
In 1972 beleeft Nederland een oliecrisis en brandstoffen komen ineens letterlijk op de
bon. Hij reed destijds bijna dagelijks naar adressen ver in de provincie Groningen, en
hij voelde al snel aankomen dat hij onvoldoende dieselolie kon krijgen met de
beschikbare bonnen. Er werd een grote tank aangeschaft met een handbediende pomp.
De pomp werd achter op het terrein gezet, en gevuld. Vervolgens werd de gehele tank
verstopt onder een grote partij rode stenen. En dat viel echt niet op omdat in die tijd
alles nog los werd gestort, of met de hand werd opgetast. Hij was de overheid een stapje
voor, en voelde zich even onafhankelijk. Overigens stonden er destijds zware boetes op
het hamsteren van brandstoffen en werd er streng op gecontroleerd. Na de oliecrisis is
de tank blijven staan, en werd deze gewoon gebruikt voor het tanken van de vrachtauto.
Een van de leuke bijkomstigheden van dat transport waren de chauffeurcafés. De rit
begon eigenlijk altijd in Veenwouden bij het café van Hanny Popma. Hier zaten al heel
vroeg mannen koffie te drinken. Het waren veelal handelsmaten van hem, en onder het

motto "een vliegende raaf vangt altijd wat" dronk men hier eerst koffie. Er werden veel
tips aan elkaar
doorgegeven
en er werd
geregeld tipgeld
betaald. Maar
alle chauffeurcafés
in het noorden
waren vaste
adresjes: Aduard,
De Blesse, Tolbert,
Herbaijum,
Wolvega,
Heerenveen,
het Oud Tolhuis
in Leeuwarden en
ook De Zingende
Wielen in Den Oever.
Natuurlijk ging ikzelf
ook mee naar binnen
Piet Pranger, zijn vaste chauffeur gedurende vele jaren
en heb dit altijd als
een zeer prettige zaak ervaren. Vandaag de dag zijn het veelal toeristen en mensen in
keurige kleding uit het
middensegment, maar
destijds waren het
plekken waar de echte
chauffeurs kwamen om
een gehaktbal en een
uitsmijter. Ook dat is met
de tijd veranderd.
Overigens haalde hij de
meeste spullen wel zelf op,
maar bezorgde hij
eigenlijk nooit zelf
bouwmaterialen. Hij heeft
eigenlijk altijd
"mannetjes" gehad die dit
deden. Nooit in vaste
dienst natuurlijk en altijd
contant betaald. Vooral
Piet Pranger afkomstig
uit Rinsumageest heeft dit
heel lang gedaan.
Dit ging door totdat wij
de tegelhandel van hem
overnamen en het
transport zelf gingen
verzorgen.

Vlees.
Ergens in 1971/1972 is er ineens een hele vreemde wending, want in die periode keert
mijn vader terug naar de basis: vlees. In zijn jonge jaren had hij ervaring op gedaan bij
slagerij Dijkstra in Murmerwoude, en die ervaring gebruikte hij nu voor een nieuwe
uitdaging, n.l. een rijdende verkoopwagen met vlees. Destijds leende hij geld om weg te
kunnen bij slagerij Dijkstra en om een verkoopwagen voor patat te maken, nu was het
eigenlijk andersom, want hij kocht een oude bus (niet een bestelbus, maar een grote bus
voor personenvervoer), en richtte die in als verkoopwagen voor vlees en vleeswaren. Er
werden koelvitrines aangeschaft, en er kwam een omroep installatie in met luidsprekers
op het dak om kenbaar te maken dat hij in de buurt was. Het vlees werd betrokken bij
slagerij Dijkstra in Damwoude, de slagerij waar hij ooit werkte. Volgens mijn broer had
hij veel vaste verkooppunten in de regio en in Groningen, maar zelf meen ik mij te
herinneren dat hij veelvuldig in de provincie Groningen te vinden was. Jammer genoeg
zijn hier geen foto’s meer van te vinden, en ook is het niet bekend waarom hij stopte met
de "vleesbus".

Belasting.
Al sinds zijn jeugd had hij een hartgrondige hekel aan alles wat autoriteit was: het
maakte hem letterlijk helemaal niets uit wie voor hem stond. Leraren, ambtenaren,
inspecties, de belastingdienst en wat al niet meer, het deerde hem helemaal niet.

"Sy skiette ek mar een brûne keutel" was een vaste uitspraak. Of: "stuk stront, wie
heeft jou gescheten?" Hij dacht het niet alleen maar zei het ook vaakletterlijk in het
gezicht van mensen. Maar de belastingdienst was wel zo’n beetje het ergste wat er in
Nederland bestond, en hij deed er alles aan om maar niets te betalen. Alles ging zonder
facturen, handje contantje. En wat er dan nog wel aan papierwerk was gooide hij
gewoon weg. Hij heeft het zelfs voor elkaar gekregen om vrijgesteld te worden van
BTW omdat hij zichzelf in een categorie wist te plaatsen van marktkooplui. Maar zelfs
hij moest uiteindelijk toch jaaropgaven doen en hij liet die opmaken door ene Vellinga
uit Leeuwarden. Deze man had nogal een dubieus klantenbestand en stond
in die tijd bij de Belastingdienst niet al te best aangeschreven. Maar goed, hij deed het
toch. Maar het was natuurlijk een wassen neus omdat er geen enkele vorm van
administratie aan ten grondslag lag. Hij bewaarde letterlijk niks: het werd gelezen en
vaak direct verscheurd en weggegooid. En die enkelekeer dat hij wèl iets bewaarde
haalde nog niets uit, want de doos waarin hij dit bewaarde werd meestal geleegd in
een brandton. Letterlijk alles ging contant, de inkoop, het vervoer, de steenbikkers, de
jongens die tegels stonden te stapelen en al zijn "mannetjes", alles ging cash. Hij deed
geen schriftelijke offertes, geen afspraken op papier, geen nacalculatie en geen
weekstaten met lonen of inkopen. Hij had een paar gevleugelde uitspraken die hiermee
te maken hadden, n.l. : "Mijn boekhouding past op de zijkant van een luciferdoosje" en
"Mijn administratie past op een Mascotte vloeitje". Dit gaf overduidelijk aan hoe hij
erover dacht.

In 1973 liet hij op het perceel
Hoofdweg 147 een nieuwe
bungalow zetten door
bouwbedrijf Nauta van
Kollumerzwaag. Netjes
aangevraagd bij de gemeente,
en deze gegevens werden dan
voor de WOZ bepaling
doorgegeven aan de
belastingdienst. Die vonden
dit alle reden om eens heel
diep te graven. Het werd
een controle van enkele
dagen door meerdere
personen, en hij zonk per
uur dieper weg in de misère.
Want in tegenstelling tot de
belastingdienst kon hij
helemaal niets aantonen.
Bij de belasting hadden ze
destijds een knipseldienst
die alle advertenties
uitknipten, en daar dossiers
van maakten. Er kwamen
eindeloos lange rijen
advertenties op tafel van
21-07-1973
goederen die hij te koop had
aangeboden. En hij probeerde
werkelijk van alles: dat heb ik nooit gehad, dat was niet van mij maar moest ik voor
iemand anders verkopen, daar heb ik verlies op geleden enz. Maar het was allemaal
tevergeefs. Ook de bungalow werd een onderwerp. Maar hij had de stenen van iemand
gekregen, de CV had hij volgens hem voor een prikkie gekocht op het Waterlooplein, hij
kon zelf metselen, stukadoren, tegelzetten en schilderen. Maar het hielp allemaal niets en
het resulteerde in een handvol blauwe enveloppen ten bedrage van vele tonnen! Het
was werkelijk een geluk dat de woning niet in de bebouwing stond, want het vloeken en
schelden was niet om aan te horen. Natuurlijk maakte hij bezwaar en het is uiteindelijk
tot een schikking gekomen. Hij had toen al jaren een kluis bij de RABO bank in
Damwoude waar hij behoorlijk veel geld achter de hand had, en die reserve moest
worden aangesproken om zijn schulden te voldoen. En toen maakte hij een domme fout,
want hij haalde het hele bedrag uit de kluis en smeet dit op de balie van het
belastingkantoor in Dokkum! Dat was typerend voor hem, maar was een vraagstuk
voor de inspectie. Want waar kwam dat geld nu ineens vandaan? Het leverde hem
opnieuw problemen op en opnieuw een aanslag! Dit alles was voor hem een reden om
letterlijk alles te verbranden: alles wat hij toen nog had aan min of meer belangrijke
papieren werd verbrand. Zelfs koopakten en eigendomspapieren. En vanaf die dag is er
vrijwel niets meer bewaard gebleven. Enige tijd na dit voorval werd hij ziek en kreeg hij
een aantal zware operaties aan allerlei ingewanden wat uiteindelijk tot gevolg had dat
hij voor 80 tot 100% werd afgekeurd en een WAO uitkering kreeg. En daar deed zich
opnieuw een probleem voor, want hij had immers vrijwel geen aantoonbaar inkomen?
Hij kreeg het sociale minimum en werd daarmee opnieuw gestraft voor zijn halsstarrige

houding t.o.v. de Belastingdienst. Maar aan de andere kant was dit ook weer een nieuwe
kans, want hij mocht kleinschalig handel blijven doen. En omdat het begrip kleinschalig
ruim uit kan vallen begon hij weer met van alles en nog wat. Opnieuw ging alles zonder
facturen: caravans, antiek, plexiglas, verrekijkers en zelfs woningen. Hijzelf vond dat
hij nu legaal vogelvrij was, en daar handelde hij dan ook naar. De laatste jaren van zijn
leven handelde hij eigenlijk alleen nog in stacaravans die geschikt waren voor tijdelijke
bewoning, en woonde zelf een half jaar in een stacaravan, en het andere half jaar op de
Canarische Eilanden. En dat allemaal van een uitkering op het sociaal minimum!
Maar in 1962 was het blijkbaar allemaal minder rooskleurig, want dan vinden we een
mededeling van de belastingdeurwaarder in de krant, waarin een publieke verkoping
wordt aangekondigd van een aantal roerende goederen!

Eerste aanvaring met de Belastingdienst
Door het weigeren van het betalen van de belastingaanslagen viel er op een bepaald
moment een formulier door de brievenbus met de vermelding dat er binnenkort een
schrijven uit naam der Koningin op de deur van het patathok zou worden geplakt. Daar
heeft mijn vader het op aan laten komen. De zaak zou onder de hamer komen en bij
opbod worden verkocht. Het was werkelijk "vijf voor twaalf" toen hij naar Dokkum toe
reed alwaar 's Rijks Belastingdienst aan de Hogepol was gevestigd. Hoe in de wereld was
dat mogelijk, zijn "compaan" en oud dorpsgenoot uit Zwaagwesteinde, Jilt Hoekstra
alias Jilt Boef was daar ook aanwezig. Beide heren hadden dezelfde brief ontvangen.
Ook bij Jilt zou alles bij opbod worden verkocht. Dit kon natuurlijk niet. Praten als
Brugman heeft flink geholpen, want er werd door de beide koopmannen een deal
gesloten met de Belastingdienst. Toen mijn vader thuis kwam was het enige wat hij zei:
"Wy ha se wer vertsjinne foar joed" en ging weer verder met zijn activiteiten. Jaren
later zou er weer een flinke aanvaring volgen met de Belastingdienst.

Strijkgeld.
Vandaag de dag komt het nog maar heel zelden voor, maar voorheen was het normaal
bij de handel in onroerend goed, het strijkgeld. Dit was meestal een bepaald percentage
van de koopsom, wat werd uitbetaald aan diegene die het onroerend goed in de eerste
fase op geld had gezet, en wat in de tweede ronde werd verhoogd. Zéér lucratief, maar
met één groot risico: als het onroerend goed NIET wordt verkocht blijft de degene die
het op geld heeft gezet in de eerste ronde, aan het pand "hangen". M.a.w. diegene wordt
dan de eigenaar. Er moet dan dus
daadwerkelijk even een pand
worden afgerekend! Door zijn
omgang met heel veel mensen
kwam hij ook al vrij snel in de
kunde met dit spelletje van groot
geld bezitters. En zoals zo vaak
gebeurt, was dat ook hier het geval:
hij werd in een groepje opgenomen
vanstrijkgeldschrijvers. Op die
manier had dit groepje een
concurrent minder, en had
men er iemand bij als ze
daadwerkelijk weer eens aan
een pand bleven hangen.
Werd het pand wèl verkocht,
dan deelde men het strijkgeld
door het aantal aanwezige
personen. Het was min of meer
een speeltje voor jongens met
veel geld die even een avondje
uit waren, en na afloop een
dikke sigaar opstaken.
Toch heeft hij dit geruime tijd
gedaan, en deelde meerdere
malen mee in de pot. Maar
27-10-1979
ook is hij paar keer eigenaar
geworden van een paar panden,
o.a een vervallen boerderijtje
aan de Haadwei in De Falom
en wat percelen weiland onder
Rohel. Ook had hij een
bouwterrein aan de Bakkersweg
in Damwoude en een oud
verenigingsgebouw aan de
Oostersingel in Zwaagwesteinde.
In die periode was hij ook
veelvuldig bij zijn oude maat
Jilt (Boef) Hoekstra en
Johannes (Jopie) Kooistra
(KODAM).
Oostersingel in Zwaagwesteinde

Jilt Hoekstra handelde vrijwel alleen in de regio, maar Jopie Kooistra werd een grote
speler, en later de spin in het web van de veelbesproken KODAM affaire. Deze
ongekend grote onroerend goed affaire speelde zich af in geheel Nederland en werd
uiteindelijk de ondergang van de Tilburgse Hypotheekbank. Toch was Jopie geregeld bij
ons thuis. In eerste instantie dacht ik dat dit om onroerend goed zaken ging, maar pas
(veel) later begreep ik de reden hiervan: Jopie was geld verschuldigd aan mijn vader.
Veel geld. Ook toen Jopie later de 28 caravans kocht op Ameland, kon hij dit zelf NIET
financieren, en werd de aankoopsom omgezet in een lening. Pieter Kooistra als financier
van Jopie Kooistra! Ook is het meermaals voorgekomen dat hij bemiddelde bij
transacties of in opdracht op veilingen een woning kocht, omdat de betreffende mensen
zelf geen ondervinding hadden met de gebruiken op een veiling, ook al omdat die veelal
in de locale kroegen werden gehouden. Vaste oproeper was meestal Klaas "kachel" van
der Veen van Aldtsjerk. Klaas was bij uitstek geschikt voor dit werk, en kende zijn
pappenheimers door en door omdat ze elkaar bijna wekelijks spraken op de vele
veilingen. Daarnaast handelde Klaas ook in van alles en nog wat, en was op die manier
ook weer een vaste klant van mijn vader.

Roerende en onroerende goederen.
Ooit kreeg hij bericht van de belastingdienst. Of hij misschien van professie veranderd
was, en nu misschien autohandelaar was geworden? Wat was n.l. het geval? Door een
nieuw systeem bij de kentekenregistratie in Veendam was nu na te gaan wie welke
auto’s op naam had gehad. En in het geval van mijn vader waren dat er veel. Heel veel
zelfs. Hij had zelf geregeld een andere auto, maar verkocht die net zo gemakkelijk weer.
Handel is handel. Maar ook vrachtauto’s en bestelwagens. Dat had natuurlijk te maken
met al zijn activiteiten, maar ook gewoon als losse handel. Door de jaren heen zoveel
zelfs dat het opviel bij de belastingdienst! Zelf had hij hier een heel ander idee bij:
"Dit is werkelijk mijn laatste". Deze uitspraak deed hij iedere keer als hij weer eens
een andere auto had aangeschaft,
Eigenlijk had hij die vraag ook wel kunnen verwachten m.b.t. de onroerende goederen,
want dat zijn er toch ook nog wel wat geweest. Het begon ooit met Voorweg 68 in
Damwoude. En dat bleef heel lang zo, tot hij een kavel aan de Hoofdweg 147 in
Damwoude kocht, en daar een nieuwe woning liet bouwen. Direct daarop kocht hij het
perceel op de hoek Willemstraat/Hoofdweg, en daarna Hoofdweg 18 Broeksterwoude.
In tussentijd had hij voor de handel een perceel grond aangekocht onder Rohel (bij
Buitenpost), een bouwval aan de Hoofdweg 21 in De Valom, het oude muziekgebouwtje
aan de Oostersingel in Zwaagwesteinde, een bouwkavel aan de Bakkersweg in
Damwoude, een stuk natuurgebied onder Giekerk, en een kavel grond aan de Zwemmer
nabij de Koopmansweg. Verder kocht hij voor eigen bewoning de woning Hereweg 37 in
Damwoude, een dubbele woning naast het vlasfabriek aan de Halligenweg in Molenend,
Bumaweg 9 in Westergeest, Spoorstraat 11 in Dokkum, de directeurswoning
Fabrykswei 20 van het melkfabriek in Hollum (Am) en een zomerwoninkje op Klein
Vaarwater in Buren (Am). Daarnaast had hij op veilingen meerdere malen strijkgeld te
pakken van woningen die in de tweede ronde werden verhoogd.
Wat roerende goederen betreft is het heel simpel: alles wat los en vast zat, en waar maar
iets aan te verdienen viel. Vooral in de beginjaren van de patattent aan de Voorweg, en
de jaren vóór de antieke bouwmaterialen was het één grote pot van werkelijk van alles
en nog wat. Uit verschillende advertenties in de kranten bleek het wel veelvuldig
materiaal te zijn uit de horeca of uit winkels. Zo kocht hij ooit de complete winkelinhoud
van een winkel in huishoudelijke apparatuur in Birdaard. De voorraad was te
vergelijken met een hedendaagse Blokker. Alles moest mee naar huis, en ook alles werd
weer verkocht.
Ook kocht hij eens een partij blikken Duits bier. Allemaal halve liter blikken met hele
mooie etiketten. Wij namen de hele partij over, en verkochten die weer door. Maar die
klant belde boos op, want alle bier was ver over datum en verschaald! De vlokken
dreven er in rond!
Ook kocht hij eens een grote partij gekleurd formica, pallets vol met flinterdun formica,
duizenden kilo’s. Maar wat hij niet wist was dat de hele partij al jaren oud was, en door
de leeftijd volledig uitgehard was, waardoor alles scheurde en afbrokkelde. Maar even
zo goed vond hij er wel een klant voor.
En iets soortgelijks gebeurde ook met een partij kleurige zonnebrillen. Allemaal per
stuk verpakt in plastic zakjes. Prachtig natuurlijk, alleen bleken het allemaal merkloze
zonnebrillen te zijn voor kinderen! Maar ook die waren ineens weer verdwenen.
Dat was overigens niet het geval met een grote hoeveelheid poetsdoekjes. Letterlijk
doekjes, want ze waren veel kleiner dan gebruikelijk, en daar kwam nog eens bij dat ze
van afval (oude lompen) waren gemaakt, zodat ze niet als poetsdoekjes gebruikt konden
worden omdat er te stugge vezels inzaten die krasjes veroorzaakten. We hebben ze

jarenlang zelf maar gebruikt voor van alles en nog wat. Op zich geen miskoop, maar dit
was natuurlijk niet de bedoeling geweest.
Ook hadden we eens zeer weinig leefruimte in onze woning toen er plotseling tientallen
gebruikte T.V.’s arriveerden. Van voor tot achter en van onder tot boven stonden dezen
opgestapeld. Mijn moeder was hier op z’n zachts gezegd niet zo blij mee. Maar handel is
handel. Het was in de jaren dat de jeugd naar anderen gingen om televisie te kijken, die
wel in de financiële positie verkeerden zo’n toestel aan schaffen. Bijna net zo snel als ze
kwamen, gingen de televisies weer. Weigerde een toestel het, dan deed een tik met een
hamer of een klap met de vlakke hand vaak wonderen.

Ameland.
Waarom het nu juist Ameland was, en niet één van de andere Waddeneilanden, is mij
eigenlijk nooit echt duidelijk geworden. Maar mijn vader was veel op Ameland te
vinden. Dat begon al in de jaren 60 met een eigen caravan, en vanaf die periode speelt
Ameland toch wel een grote rol in zijn leven.

Jan en Bert
Ook na de verkoop van zijn "caravan imperium" aan Jopie Kooistra bleef hij actief op
het eiland. Hij was er in die periode zo veel en vaak, dat hij het nodig vond om daar een
eigen auto te hebben, en niet steeds de eigen auto mee te laten komen met de boot. De
auto stond altijd gewoon op de pier van Nes. Het was een oude Opel Kadett, want die
waren in de eerste plaats
goedkoop, waren redelijk
betrouwbaar en waren
goedkoop in het
onderhoud. Want dat
was altijd een probleem
op de Waddeneilanden:
het zoute water en de
zoute lucht.
Maar het Kadetje deed
lange tijd zijn plicht,
totdat er een stevige
storm kwam met hoog
water. De pier liep
onder water, en alle
auto’s kwamen deels
onder water te staan,
en sommigen dreven

zelfs het Wad op. Na die tewaterlating was er eigenlijk altijd wel wat met het autootje.
Later deed zich dit voorval nog eens voor, maar toen werden de auto's in opdracht van
Rijkswaterstaat weggehaald. Dat gebeurde nogal rigoureus met een grote shovel, en zijn
Opel was aan de onderkant beschadigd. Natuurlijk kreeg iedereen een scheldkanonnade
over zich heen en hij wilde schadevergoeding. Want hij had immers geen opdracht
gegeven om dit te doen? Op camping Klein Vaarwater bleef hij zo’n beetje de regelneef,
en bemoeide zich met alles en iedereen. Mijn moeder wist vaak niet eens waar hij was, of
wanneer hij thuiskwam. Hij bleef in van alles en nog wat handelen, en niet alleen op de
camping. Zo kocht hij eens een grote partij fietsen van een verhuurbedrijf op Ameland.
Na een bepaalde tijd worden die fietsen vervangen door nieuwe, en komen de oudere
exemplaren te koop. In die periode bezorgden wijzelf nog geregeld materialen op
Ameland, en konden dan mooi retourvrachten meenemen naar de vaste wal. Fietsen
dus. Maar de fietsen bleken achteraf toch behoorlijk geleden te hebben van het zoute
water, en het beste was er echt wel vanaf. Een financiële zeperd was het niet, maar ook
zeker geen vetpot.
Nee, dan was de gedeeltelijke sloop van een oud pandje in Nes toch beter. Het was een
oud pandje waar Restaurant 'Onder de Balken' in zat. Het dak was aan vervanging toe,
en hij nam de hele hap aan. Maar afval afvoeren van een eiland is duur, en dat had de
eigenaar heel goed voor ogen. Toen wij er met de vrachtauto aankwamen was het één
grote onoverzichtelijk bende: Alles lag over elkaar en door elkaar. De pannen waren
natuurlijk eerst van het dak gehaald en rond het pand gezet. Daarna had men de hele
kap verwijderd en over de pannen heen gegooid. Maar wij moesten de pannen
natuurlijk eerst laden op de auto. Veel onnodig werk. Maar omdat het niet lonend was
om er nog eens naartoe te gaan, moest alles in één rit mee terug naar de wal.
De rotzooi werd uiteindelijk zo hoog opgetast dat het een gevaar was om mee te rijden.
Toen we de boot opreden werden we tegen gehouden door het personeel, want ze waren
bang dat we niet onder de brug door konden rijden! Al met al werd het een lange zware
dag, hadden we veel werk verzet, en reden we met een grote hoeveelheid afval naar
Broeksterwoude!
Maar hij was werkelijk een hele dag in de weer op het eiland, en was overal kind aan
huis. Ook bij de Amelander bevolking. Zo was hij dikke maatjes met Gerrit Tuininga
die destijds een restaurant had bij de strandovergang bij Nes. Ook was hij geregeld bij
"oude Nienhuis" in het centrum van
Nes. Die had daar in een oude, half
vervallen boerderij een soort
antiekwinkel, gecombineerd met van
alles en nog wat. Zo stonden de pakjes
soep en andere etenswaren tussen
snuisterijen en antiek. Ook de eilander
boswachter-jachtopziener Richard
Kievit was een grote vriend ven hem.
En natuurlijk de vaste Amelandvrienden Brant en Doetie Visser
uit Damwoude. Zij waren echt
jarenlang hun grote vrienden,
en kwamen ook in Damwoude
veel bij elkaar thuis. Ze waren
veel bij elkaar, en lagen ook veel
en vaak op het goudgele strand
van mooi Ameland.

Daarnaast was hij veel te vinden bij Piet (Pietepiet) de Jong in Buren. Piet was een
figuur die heel goed thuis zou zijn in een programma als Man bijt hond. Piet was er
eentje van een soort die we steeds minder vaak tegenkomen omdat ze eigenlijk niet thuis
horen in de hedendaagse maatschappij. Piet deed alles wat maar te doen was, en hij reed
iedere dag met zijn oude lelijke Eend over het strand om te jutten. Ook stond hij in
nauw contact met Lenie 't Hart van de zeehondencrèche. Piet handelde in alles wat los
en vast zat, en verhuurde zijn boerderij als kinderboerderij aan veelal Duitse rooms
katholieke scholen.
Maar de beide Pieten lagen elkaar heel goed, en waren geregeld bij elkaar.
In een latere periode kocht hij ineens de
voormalige directeurs woning naast het
oude melkfabriek in Hollum. En dat
was op zich een vreemde zaak, want
Hollum ligt aan de westzijde van de
slenk die het eiland zo’n beetje
doorsnijdt. En hij had normaal
gesproken niks met "de andere kant".
Buren en Nes waren de plekken waren
het om ging. Maar de woning had
achterstallig onderhoud, en werd op
zijn bekende manier opgeknapt: veel
houtplaten en veel verf. Mijn moeder
heeft zich er nooit thuis gevoeld. Wij
zijn er een paar keer geweest in het
weekend, en ze deed dan wel haar
uiterste best om het leuk te maken,
maar het was duidelijk te merken dat
dit niet haar plek was. De woning werd
uiteindelijk weer verkocht, en ze
vertrokken dit maal naar een zomerwoninkje op Klein Vaarwater. Deze woninkjes
stonden in een apart parkje tegenover de camping, maar behoorden als geheel wèl bij
Klein Vaarwater. Deze zomerwoninkjes waren niet gebouwd en bedoelt voor
permanente bewoning, maar dat deerde niet. Het werd het vaste woonadres van mijn
ouders. Omdat het niet de
bedoeling was dat er
permanent auto's bij zo’n
woninkje zouden staan
waren er geen voorzieningen
voor: men parkeerde de auto
gewoon wat langs de
asfaltweggetjes, en deels
tussen de duinen. Maar dat
was weer veel te krap naar
de mening van mijn vader,
en hij liet simpelweg een
deel van een duin weggraven
door een loonbedrijf!
Hij was langdurig bevriend met Dirk Kooiker, de directeur/eigenaar van het park, maar
dit leverde toch wel een hele grote ruzie op! Hij trok ditmaal aan het kortste eind, en
moest alles weer in de oude staat terugbrengen. En ineens was hij eigenaar van een vloot

waterfietsen en kano’s op Ameland! Even ten noorden van Nes lagen een paar grote
vijvers, in recreatiegebied De Vlijen, en hier zag hij mogelijkheden voor de exploitatie
van waterfietsen.

Het werden er behoorlijk wat, zowel één- en tweepersoons op opblaasbare drijvers, als
polyester 4 persoons waterfietsen. Daarnaast lagen er nog wat kano’s. Er kwam een
houten hokje bij te staan van waaruit snoep en ijs werden verkocht, en ook hingen hier
de klokken aan de wand waarop men kon zien wanneer het
halfuurtje om was. Hij had het er reuze druk mee. Want hij
moest de kaartjes regelen, de verkoop van snoep e.d. alsmede
het onderhoud. De opblaasbare rubberen drijvers waren
veelvuldig lek of half leeg, en die moesten dan weer met een
compressor op druk worden gebracht. Op zomerse dagen was
het gewoon te druk voor één persoon en hij had al snel weer
een Amelander hulp.
Maar zoals altijd moest ook dit weer van de hand worden
gedaan. Maar dat viel nog niet mee, want hij heeft meerdere
malen geadverteerd met dit recreatiebedrijfje. Zowel om te
verhuren als voor de verkoop.

Uiteindelijk werd zijn vriend Pietepiet de Jong eigenaar van het geheel, waarschijnlijk
voor een laag bedrag want wij hebben hier nooit informatie over gekregen!
De reden dat ze uiteindelijk vertrokken van Ameland was minder mooi. Mijn moeder
voelde zich al jarenlang niet meer thuis op het eiland, en kon niet meer omgaan met de
gang van zaken. En op een zekere dag was ze verdwenen. Eerst werd nog wat in de
buurt gezocht, maar al vrij snel werd dit opgeschaald tot een grote zoektocht waaraan
veel campinggasten meededen, en ook de eilander bevolking en politie. Uiteindelijk werd
ze in de branding gevonden: ze had een zelfmoordpoging ondernomen! En die
schaamte was voor mijn vader te groot om nog langer te blijven. Er werd een woning
gekocht aan de Spoorstraat in Dokkum. Maar mijn vader kon niet met de psychische
problemen van mijn moeder omgaan, en viel terug op dingen die hijzelf wèl in de hand
had: handelen.

Maar de problemen met mijn moeder bleven, en
hadden pieken en dalen, en uiteindelijk dreven
deze problemen hem steeds verder weg. De geestelijke
toestand van mijn moeder verergerde, en na heel veel
vreemde gebeurtenissen belandde zij in het Jelgershuis
in Leeuwarden. Deze opname leidde op 8 juli 1992
tot de tweede echtscheiding.
Ameland was voorgoed passé. Hij is er letterlijk
nooit weer teruggeweest, en sprak nadien ook
nooit weer over zijn zo vertrouwde eiland.

Ether.
Het inspuiten van ether in de luchtinlaat van
een automotor is een beproeft middel om
slecht startende motoren aan de praat te
krijgen. Dat wist mijn vader ook al heel vroeg,
want ik weet niet beter of er stond altijd wel
ergens een spuitbus met ether in een hok.
Begin jaren 70 had hij een oude Hanomag
tractor staan. De toegangsweg naar zijn
opslagterrein was dermate slecht, en hij zat zo
vaak vast met zijn auto dat hij uiteindelijk een
oude tractor kocht zodat hij niet meer van een
ander afhankelijk werd. Een mooie oude
tractor, maar natuurlijk weer slecht startend.
En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik met
ether te maken kreeg. Maar zeker niet de
laatste want de bus kwam te pas en te onpas
voor de dag, vooral toen hij een
spiksplinternieuw proefmodel van Mercedes in
gebruik had. Het werd een dagelijks ritueel,
want de auto moest letterlijk iedere dag een
snuifje in het luchtfilter hebben. Zodra de
motor warm was kon de etherbus weer
opgeborgen worden. Maar ook later bleef de
bus altijd voorhanden, want de oude
tractortjes die hij gebruikte voor het verslepen
van zijn stacaravans hadden hun beste tijd
eigenlijk wel gehad en hadden soms even een
starthulpje nodig.

Gezondheid.
"Waar we ook maar een schep in de grond steken, overal komen plastic buisjes
Chefarine 4 naar boven". Deze uitspraak werd meerdere malen gedaan, en klopte
bovendien als een bus. De sloot naast en achter het patathokje, en ook het perceel
erachter, waren jarenlang een stortplaats van afval. Zo ging dat gewoon in die periode.
Natuurlijk werd er toen ook al afval opgehaald door de gemeente maar er verdween ook
nog steeds heel veel in de grond, en het perceel Voorweg 104 (later omgenummerd naar
68) was 17 jaar lang de woonplaats van mijn ouders. Er was geen sprake van
milieucontroles en in die 17 jaar is er gewoon heel veel begraven. Wanneer we weer eens
aan het graven waren kwamen er geheid patatprikkers naar boven en de plastic buisjes
van Chefarine 4. Dat waren in principe aspirientjes vergelijkbaar met wat nu
paracetamol is. Hij slikte ze een heel jaar door, meestal meerdere tegelijk. Wat nu
precies de klachten waren is eigenlijk altijd onduidelijk geweest, maar waarschijnlijk
een combinatie van stress, drukte en overmatig drankgebruik en een ronduit ongezond
leven. Maar in 1975 kwamen de echte problemen: hij had geregeld veel pijn en belandde
uiteindelijk toch bij de huisarts. De doorverwijzing resulteerde in een operatie in de
Sionsberg in Dokkum waar een behoorlijk aantal nierstenen werd verwijderd. Een echte
rustperiode kwam er overigens niet achteraan want de kost moest worden verdiend.
Maar het kwam eigenlijk nooit weer helemaal goed, want in 1977 belandde hij weer op
de operatietafel. Door de vele maagzweren die hij zo met de jaren had onderdrukt was
zijn maag zodanig aangetast dat deze niet meer functioneerde, en er volgde een
behoorlijk zware operatie waarbij de helft van zijn maag werd verwijderd. Hij had veel
pijn en werd zeer agressief naar het personeel en de doktoren toe. Dit had voor hem het
nare gevolg dat hij letterlijk werd vastgebonden aan het bed! Maar zelfs dit hielp niet,
want hij wist de boel kapot te trekken en is daarna het ziekenhuis uitgelopen! Thuis was
het ook al een drama, want dr. Brand sr. moest opnieuw een infuus aanleggen vanwege
uitdroging. En zelfs dat vormde geen belemmering om handel te doen want het infuus
werd gewoon met een touwtje
aan een bezemstok gebonden
zodat hij klanten kon helpen!
Het was dwarsigheid ten top en
hij was gewoon niet te pruimen
vanwege de heftige pijnen. Zelfs
dr. Brand sr. kon hem er niet toe
bewegen om rust te nemen.
Maar het leed was nog niet
geleden, want de maagpijnen
bleven zich manifesteren en hij
moest opnieuw onder het mes.
Van zijn halve maag werd
opnieuw de helft weggenomen.
En opnieuw was er geen tijd
voor revalidatie: het werk ging
voor. Maar verder was niks
goed, en er was geen redelijkheid
meer te vinden. Door zijn zeer
kleine maaginhoud was hij
gedwongen tot kleine
hoeveelheden voedsel en drinken, en ook allemaal nog heel licht verteerbaar. En die

dingen pasten gewoon niet bij hem. En ondanks alle goede bedoelingen van mijn moeder
bleef hij ongezond eten, vooral als hijzelf onderweg was.
Maar hij was fysiek gesloopt en was in een paar jaar veranderd in een lopend wrak. "Ze
hebben mij doormidden gesneden" riep hij altijd triomfantelijk als hij zijn 3 zeer lange
operatie sneden liet zien. Alles bij elkaar resulteerde het erin dat hij arbeidsongeschikt
werd voor 80 tot 100%. Hij kreeg een uitkering die niet paste bij de levensstijl en er
moest geld op de plank komen. Maar het lichaam bleef opspelen. Door beginnende
reumatiek gingen de vingers krom staan, en het lange zware werk in zijn jeugdjaren bij
de slagerij en het zware tillen met bouwmaterialen waren een te zware belasting geweest
voor de spieren en de gewrichten. Vooral de schouders en de nek leverden steeds meer
problemen op. Zo had hij geregeld kleine aanrijdinkjes met zijn auto als hij ergens
achteruit moest rijden. Hij was gewoon niet meer in staat om het hoofd ver genoeg om te
draaien vanwege de pijn. En toch bleef hij zwoegen met stacaravans om aan de kost te
komen en om zijn half jaar Canarische Eilanden te bekostigen. En hij was natuurlijk de
laatste om het toe te geven maar hij had meer en meer iemand nodig die hem kon helpen
met zijn werk. In 1996 kreeg hij tijdens zijn verblijf op Gran Canaria een zeer zware
longontsteking en hij werd met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. En daar
ging het goed mis, want er werd hem penicilline toegediend. Normaal had hij altijd een
zogenaamde S.O.S.-hanger om de hals met daarin een verklaring om nooit penicilline
toe te dienen vanwege heftige allergische reacties. Hoogstwaarschijnlijk had dit te
maken met het feit dat hij ooit een koe had geslacht met abortusbang, waarna hij een
bepaalde soort penicilline kreeg. Maar juist in het ziekenhuis had hij die hanger niet om,
en na de injectie kreeg hij dermate zware aanvallen dat gevreesd werd voor zijn leven!
Na dit voorval werd het geleidelijk aan slechter en waren er allerlei vage klachten. Hij
kreeg grote hoeveelheden medicijnen voorgeschreven waar hij uitermate nonchalant
mee omging en die werkelijk overal rondslingerden. Zelfs een pillendoosje met daarin
een dagverdeling hielp niks. Het deed hem gewoon niks. Daarbij bleef hij zeer ongezond
eten en drinken. Veel vet eten, veel vlees, worst en vleeswaren. Maar ook veel cola, en
daarbij de laatste jaren ook weer veel bier. Dat had te maken met zijn vrienden van
Gran Canaria en met zijn nieuwe vriendin die geregeld langs kwam. Het kwam ook
steeds vaker voor dat hij even "van de wereld was" en daarna met dubbele tong sprak
en sliste. Hij heeft toen nog een paar weken met een bakje rondgelopen wat zijn
hartactiviteit registreerde omdat men in het ziekenhuis dacht dat er iets mis was met het
hart. In het jaar voorafgaande aan zijn overlijden heeft hij meerdere malen gezegd dat
hij kanker had, maar er is geen enkel bewijs van. Misschien was het wel waar en wilde
hij niet behandeld worden. In 1996 was hij al lid geworden van de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, en had sindsdien een Behandelverbod op zak.
Bij zijn laatste afscheid in Nederland voelde hij waarschijnlijk al dat het goed mis was,
want zijn laatste woorden waren overduidelijk: "Jullie zien mij hier niet weer". En het
klopte, want wij hebben hem niet weer gezien. Het is n.l. een standaardprocedure dat bij
sterfgevallen in Spanje autopsie wordt gedaan op het lichaam. En dat was hier dan ook
het geval. Maar de Spaanse molens draaien langzaam en het lichaam lag geruime tijd in
een koelcel onder zijn zo gewaardeerde Spaanse zon. Toen het lichaam via Madrid
terugkwam in ons land was het niet meer toonbaar. Mijn broer heeft destijds geholpen
bij het over kisten van het lichaam, en heeft destijds op aanraden van Dhr. Kaspersma
het lichaam niet gezien. Dit was overigens de zoon van dezelfde Kaspersma waar mijn
vader ooit eens voor de grap in een grafkist ging liggen waar ze net mee bezig waren om
in elkaar te zetten in hun werkplaats in Dantumawoude. "Even eentje uitzoeken voor
later". Kaspersma kon het destijds echt niet waarderen.

Op 6 februari 2000 blies hij zijn laatste adem uit op 69 jarige leeftijd. Hij werd
gevonden op de WC en was toen al overleden. Echt oud is hij niet geworden, en dat was
eigenlijk wel een beetje in de lijn der verwachting, want zijn vader werd slechts 59 jaar,
zijn grootvader 63 jaar, en diens vader slechts 43 jaar. "Jong gestorven is vroeg bij
God" en "Jong gestorven is langer dood" waren twee van zijn vaste uitspraken die
uiteindelijk maar al te waar bleken te zijn.
Zo door de jaren heen riep hij altijd "Die wil ik horen als ik door de pijp ga". Het ging
dan om een plaat van Wim Sonneveld: Poen, poen, poen, poen. Hij vond het een
geweldig lied. Maar hetzelfde riep hij ook al jaren van het lijflied van de PvdA: De
Internationale. Tijdens de crematie speelde wèl de Internationale, maar Wim Sonneveld
niet.

Een zware wintertrui en een leren jas tegen de winterkou: na al zijn operaties en kwalen
was en bleef hij lichamelijk moe. Sterk vermagerd, en altijd koud. Op bovenstaande foto
lijkt het nog heel wat, maar van "de wrotter" van weleer hebben we nooit meer iets
gezien.

De Kermit jas.
Vanaf 1976 kwamen er meer en meer gezondheidsklachten voor. Er waren eigenlijk
altijd wel klachten, en hij liep vaak rond met een door pijn verbeten gezicht. Maar de
handel moest doorgaan! Maar dat was ook niet echt het probleem. Dat hij destijds met
maagklachten op de operatietafel belandde zal ongetwijfeld een gevolg zijn geweest van
zijn aanvaring met de Belastingdienst. Volgens zijn broer Jack heeft hij zich ook altijd
schuldig gevonden aan het dodelijke ongeval in Ureterp. Jack werd vele tientallen malen
door mijn vader benaderd omtrent de uiteindelijke schuldvraag. En hoewel hij volledig
onschuldig was heeft dit wellicht al die jaren voor spanning gezorgd. Al met al werd het
een drama, zowel financieel als fysiek. Er was wel inkomen vanuit een verzekering,
maar de handel lag stil. Maar fysiek werd hij letterlijk een wrak. Door de zware
operaties, en het feit dat hij zijn lichaam geen tijd gunde om te herstellen, was hij enorm
afgevallen. Zozeer zelfs dat er andere kleding moest komen, en één van de topstukken
was destijds een regenjas die met een riem rond de middel kon worden "aangesnoerd".
Toen wij hem de eerste keer zagen in deze outfit hebben we hem enorm uitgelachen, en
uitgescholden voor Kermit de Kikker. Een beetje fan van de Muppetshow en
Sesamstraat weet ongetwijfeld van de creatie waarin Kermit een journalist is van
Sesamstraat Journaal, en daarbij een regenjas draagt en een hoedje. Het hoedje
ontbrak, maar er was wel degelijk een overeenkomst. Na dit voorval heeft hij de
betreffende jas nooit weer aangehad in ons bijzijn. Wel is de jas te zien op een foto die
genomen is in Spanje. Maar het zou mij niets verbazen dat deze jas ergens in een kliko
terecht is gekomen, want ik heb het ding nooit weer gezien!

Verrekijkers.
Ineens stonden ze er: grijs gewolkte gietijzeren verrekijkers op een betonnen voetstuk.
Waar hij ze vandaan had is onbekend, maar het was weer een manier om geld te
verdienen zonder zelf fysiek werk te doen. Klepje open, emmer er onder, geld eruit en
klepje weer dicht. Hij kende dit principe nog uit de periode van zijn illegale gokkasten,
en wat was er nog gemakkelijker dan deze vorm van "werken"? Er was alleen één
probleempje: de lenzen binnen in de verrekijkers waren bekrast en echt niet meer
helder. Er zat geen naamplaatje op van de producent zodat hij de fabrieksnaam niet kon
vinden. Wel was er een handleiding bij maar de naam was met een zwarte viltstift
onleesbaar gemaakt. Ik heb het papiertje destijds meegenomen naar mijn
scheikundeleraar, en het lukte met behulp van aceton om de inkt te verwijderen.
Volgende probleem was de handleiding zelf want deze was geheel in het Frans. Maar
tegen een kleine vergoeding was mijn leraar Frans best bereid deze handleiding even te
vertalen. Er kwamen een paar nieuwe lenzen in en vervolgens moesten er nog plekken
gevonden worden om ze te plaatsen. Eentje kwam natuurlijk op de Holwerderpier,
eentje in de haven van Lauwersoog en er stond er één in Harlingen. Maar hij vond al
vrij snel uit dat de onderlinge afstanden toch wel heel groot waren, en de oplossing lag
op Ameland omdat hij daar inmiddels ook al woonde. Bij alle 4 de dorpen op het eiland
kwam er eentje te staan bij de strandovergang en bovendien stond er eentje boven op de
hoge duin op Het Oerd, op de oostelijke punt van Ameland midden in het
natuurreservaat. Dit gebied was niet toegankelijk voor auto's, maar fietsen was voor
hem natuurlijk geen optie. Hij kreeg het voor elkaar om een sleutel in zijn bezit te
krijgen van de slagbomen zodat hij glimlachend in zijn auto langs het fietspad reed
naar zijn goudmijntje op het Oerd.

De verrekijker op Het Oerd aan de oostkant van het eiland.
Hij heeft in die periode ook nog een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur van
Ameland voor een soort snack kiosk voor de verkoop van ijs en frisdrank, maar die
aanvraag werd natuurlijk afgewezen omdat het een natuurgebied en vogelbroed
reservaat betrof. Al met al waren deze kijkers bijna een vorm van oplichting, want er
zat een regelschroefje binnen in de kijkers waarmee de sluitertijd van de lensdop kon
worden geregeld, zodat hij bepaalde hoelang iemand kon genieten van zijn geldinworp.

Vooral de kijkers bij Nes en Buren werden druk bezocht, en hij wilde beslist geen
wachtrijen, dus werd het schroefje behoorlijk aangedraaid. Dat de lenzen na verloop

van tijd mat werden door zout en zand deerde hem niet, " want die toeristen komen hier
toch niet weer". Het geld zat dan immers al in de gietijzeren behuizing en er kon
eigenlijk niks vernield worden aan de kijkers zelf zodat hij daar totaal geen probleem in
zag. Hij deed altijd heel geheimzinnig over de opbrengsten, en niemand mocht mee om
ze leeg te halen. Maar ook dit kunstje verveelde uiteindelijk en de kijkers werden
verkocht aan eilandbewoner en kameraad Pietepiet de Jong in Buren. Maar ook hier
was weer iets wat eigenlijk toebehoort tot de categorie "streken", want wat was n.l. het
geval? Hij had de kijkers al enige tijd te koop toen zich een koper aandiende. En
natuurlijk wil zo iemand omzetcijfers zien. Maar dat was natuurlijk niet mogelijk want
alles verdween in de kontbroekzak. De koper had een voorstel: hij wilde mee om te zien
wat de opbrengst was na een aantal dagen. Om zeker te zijn dat er toch een behoorlijke
omzet in de kijkers zat, reed hij de avond daarvoor bij alle verrekijkers langs, en vulde
die met kwartjes! Zo kon de aspirant koper zelf zien hoe lucratief deze handel was! Of
dit Pietepiet betrof of iemand anders, is niet meer na te gaan.

Een bootje op het droge.
Begin jaren tachtig had ikzelf een aardig bijhandeltje: de verkoop van gebruikte
roeibootjes, buitenboordmotoren en boottrailers. Op een dag komt mijn vader bij ons
met de mededeling dat hij onderweg een houten roeibootje had gekocht. Ik moest het
bootje maar even bekijken, en dan konden we er wel even over onderhandelen. Het
houten geval lag in het Buitenveld onder Veenwouden, vlak bij een betonnen bruggetje.
Hij had het bootje op de gok gekocht, en kon mij er werkelijk helemaal niks over
vertellen. Hij wist niet eens of er nog roeispanen bij zaten. Toen ik ter plekke kwam
begreep ik waarom hij er niet was wezen kijken: het lag aan de andere kant van een
sloot, direct naast het talud van het bruggetje. Het gras en riet stonden bijna op
ooghoogte, en om er te komen was nog een behoorlijke lichamelijke inspanning. Teveel
voor hem in ieder geval want hij was er niet bij geweest. Dat was overigens ook heel
duidelijk te zien want er waren geen sporen te zien en het bootje was compleet
overwoekerd door gras, riet en bodembedekkers. Het bootje lag er al jaren en was door
weer en wind compleet vernield. Door de droogte was alles gescheurd en er hadden aan
de voetafdrukken te zien mensen op de onderkant van de boot rondgelopen. Kortom het
was een zootje half verrot geteerd hout. Toen hij de volgende dag langskwam hield hij
zijn hand op, en vroeg triomfantelijk wat hij kon vangen voor het bootje. Met de
mededeling dat een kinderhand gauw gevuld is, gaf ik hem een gulden.

Hij keek ernaar, en vroeg ons vloekend of wij ons verstand niet hadden. Vervolgens
gooide hij de gulden met een boog door de lucht, en deze kwam terecht in het
naastgelegen weiland. Hij dacht eerst nog dat het een grapje was, maar meer was het
hoopje ellende echt niet waard. Maar ja, hij wist niet beter of het was een prachtig mooi
bootje. Gekscherend zeiden we nog dat het perceel weiland altijd nog minimaal 1 gulden
waard was. Op 13 mei 2015 werd het weiland omgeploegd, en verscheen er iemand met
een mijndetector. Ik kende de man, en vertelde hem het verhaal van de boot en de
gulden. Ook wees ik hem zo’n beetje de plek aan waar de gulden zo’n beetje terecht was
gekomen. Maar de gulden kwam niet boven water. Jammer, want ik had hem graag
willen hebben. Nu heb ik nog wel wat oud geld uit de periode van de gulden, en ook nog
wel wat guldens, maar die hebben voor mij niet die emotionele waarde van de gulden
van het bootje.

Hoofdweg 18.
In 1975 wordt het terreintje op de hoek Willemstraat-Hoofdweg in Damwoude
aangekocht door mijn vader. Het was in eigendom bij Pier Sinnema die van plan was om
er een woning te bouwen. Het perceel was al zodanig met bomen beplant dat daar een
woning tussen gebouwd kon worden. Maar dat is er nooit van gekomen omdat het
terrein simpelweg een andere bestemming had. Het laaggelegen gedeelte werd
opgehoogd en voorzien van asfalt zodat daar de caravanhandel voortgezet kon worden.
Er kwam een rood-wit geverfde slagboom voor, en een caravan deed dienst als
kantoortje. Maar de omwonenden deden hun beklag bij het gemeentebestuur, en
uiteindelijk belandde dit vraagstuk op de raadsagenda. Het was een verloren zaak, en
mijn vader moest omzien naar een ander terrein. Die mogelijkheid deed zich al heel snel
voor, want er kwam een woning
met erf te koop aan de Hoofdweg
nr. 18 in Broeksterwoude. Zoals
gebruikelijk in die tijd werd het
een veiling, en het terreintje
werd voor ruim f 46.000,00
aangekocht van de
fam. van Hijum.
Het was een waar lustoord, ruim
100 meter verwijderd van de
Hoofdweg. Het hele erf stond vol
met vruchtbomen en struiken:
diverse soorten appels en peren,
wichters, gele en blauwe
pruimen, rode bessen,
kruisbessen, zwarte bessen,
frambozen en bramen etc etc.
Het bijbehorende weiland was
nog nooit met een tractor
bewerkt. Maar de rigoureuze
aanpak vernielde in een paar uur
waar de natuur vele jaren tijd
voor nodig had. Alles ging plat,
zelfs de originele stookhut.
Hokjes werden gesloopt, en er
werd een oude directiekeet
bijgebouwd. Rond de woning
werd asfalt aangelegd, en in het
weiland werd een zeer grote
vijver gegraven met in het
midden een zeer royaal eiland.
De paar caravans werden
verhuisd naar de nieuwe locatie,
en Pier Sinnema kocht het
perceeltje grond in Damwoude
weer terug. En ondanks alle
geruchten en vergaderingen is er
Hoofdweg 18 te Broeksterwoude
nooit een woning gebouwd. Maar

de caravanhandel veranderde al heel snel in een tegelhandel, die in maart 1978 werd
voortgezet door mijn broer en mijzelf. Maar het gedeelte aan de zuidkant van de opslag
bleef gereserveerd voor de aanleg van een klein dierenparadijsje. En kosten nog moeite
werden gespaard, want het gehele stuk werd beplant met bomen, en er kwam een hoog
gazen hekwerk omheen. Natuurlijk weer allemaal "mannetjes" die het werk moesten
doen. Aan de westzijde kwamen zeer royale gazen verblijven voor fazanten e.d. De
hokken waren 2 meter hoog, en 2 meter breed, en ongeveer 4 meter diep. Ook aan de
bovenkant kwam gaas zodat niets er in of uit kon komen. Van zware staven betonijzer
werden draaideuren gemaakt, en in ieder verblijf kwam een nachthokje voor de beesten.
Maar ook op het eiland zelf werd een gazen kooi gebouwd die doorliep tot in het water

de "eendenkooi"
zodat de eenden e.d. zo het water in konden komen. Het eiland zelf kreeg een brug die
gemaakt was van 2 zeer grote houten gebinten.

De "vijver" met de brug van gebinten

Ook kwam er nog een grote vogelkooi voor de valkparkieten. En er werd grof geld
uitgegeven aan dit hele verhaal, want het was zijn eigen speeltje, en dat moest natuurlijk
weer in de overtreffende trap. Maar het werd een langdurig drama, want moedertje
natuur had het heel anders voor ogen! Iedere dag waren er wel dieren verdwenen, of we
vonden ze met afgebeten koppen en opengescheurde buikholtes. Eerst werd nog gedacht
aan ratten, maar al snel bleken er meer mogelijkheden te zijn: bunzings, hermelijnen,
wezelingen en steenmarters. Er werd van alles en nog wat bedacht om dit drama te
beëindigen. Zo werden er vallen gezet, werd er vergif gezet, en stond er een buks klaar.
Er werd glas in de gaten gestopt en wat al niet meer. Maandenlang kocht hij iedere week
weer nieuwe en vooral dure beesten. Ook dat mocht wat kosten: zilverfazanten,
goudfazanten en andere prachtige beesten. En ook in de vijver zelf liepen de mooiste
talingen en eenden. Hij was iedere week een fortuin kwijt aan voer en nieuwe beesten.
Hij was werkelijk iedere week wel éèn keer te vinden bij Krol in Oudwoude om nieuwe
beesten aan te kopen. Maar hij werd de grote verliezer, want werkelijk alles ging dood.
De hokken hebben er nog geruime tijd leeg bij gestaan, en zijn later gesloopt. Omdat de
bestratingsmarkt een grote vlucht nam, en omdat er steeds meer soorten op voorraad
gehouden moesten worden, werd de vijver gedempt, werden de bomen verwijderd, en
werd het gehele stuk voorzien van verharding zodat het een verdubbeling werd van de
opslagcapaciteit. En ondanks dat het niet meer zijn eigendom was, bleef het zijn
favoriete plekje. Hij had echt wat met dit perceel. Soms liep hij fluitend met zijn handen
in de zakken over het terrein, en struinde hij lange tijd rond. Omdat hij zelf ook nog wat
opslagruimte nodig had kwam er een houten containerkeet achter onze loods te staan
waar hij nog wat handel e.d. in kwijt kon. Het woninkje was eerst nog in gebruik als
kantoortje en voor opslag. Pas later kwamen wij er achter dat hij er ook wel eens sliep
als het thuis weer eens helemaal fout ging. Het was vlak voor de eerste scheiding, en het
was een mooi schuilplekje. Maar wij hebben dit toen nooit gezien of geweten! Later
werd de woning gebruikt voor de opslag en verkoop van antiek en curiosa. En hoewel dit
van mijn broer en mij was, vond hij dit prachtig omdat dit precies bij hem paste.

De houten containerkeet als opslagplaats voor zijn handeltjes.
Op de achtergrond de vijverpartij.

Ook al omdat er een hele andere categorie handelaren op af kwam. Hij was veel en vaak
aanwezig en scharrelde zelf ook van alles bij elkaar. Daarnaast bleef het zijn dagelijkse
koffie plekje. Maar bij de aanschaf van dit perceel had hij één feit wat te licht ingeschat:
ook dit terrein had een woon-agrarische bestemming. Het duurde dan ook niet lang of
ook dit werd weer een lange weg van vergaderingen en besprekingen met raadsleden,
wethouders en ambtenaren. Hij had nogal wat steun binnen de raad van enkele
raadsleden, en er werd
voorgesteld om een soort
overgangsmaatregel in
te stellen omdat hij dit
terrein had aangekocht
om het terreintje op de
hoek van de Willemstraat
te verlaten. Maar het
werd een langslepende
zaak die meerdere malen
op de raadsagenda kwam.
Mijn vader gebruikte zelfs
zijn eenden en fazanten
als argument omdat het
dan allemaal wel heel
agrarisch zou zijn.
Ook deed hij een verzoek
om een grote kas te
bouwen, want dat was
immers ook agrarisch?
T.z.t. zouden dan alle
ruiten wel worden
ingegooid en worden
vervangen door hout o.i.d.
Maar ook dat lukte niet.
Uiteindelijk is het geheel
gelegaliseerd vanwege
het feit dat het allemaal
wel heel lang geduurd
had, en dat het de kostwinning was van drie personen. Maar in de tussentijd had hij een
probleem wat nog veel groter was, en wat uiteindelijk heel veel ruzie met zich
meebracht. Hij verkocht n.l. de woning aan twee stel mensen uit de Zaanstreek. Zij
wilden het woninkje gebruiken als 2e woning, en waren dan ook vrijwel ieder weekend
aanwezig. Maar dat kon natuurlijk nooit goed komen: mensen uit Noord-Holland die
hier voor hun rust komen, direct gelegen naast een druk bedrijf. Het ging dan ook mis.
Heel erg mis zelfs. De heren bleken advocaten te zijn, en wisten het bloed bij mijn vader
onder de nagels vandaan te halen. Hij plaatste een hoge schutting, en vanaf dat moment
gebeurden dingen die thuis horen bij een echte burenruzie. Extreem lawaai maken,
vroeg beginnen met werk, laat doorgaan, letterlijk met stront gooien enz. Tussenkomst
van de politie kon de boel een paar maal weer wat rustig krijgen, maar uiteindelijk
moest hij het onderspit delven. Er zat voor hem niets anders op om het woninkje véél te
duur weer terug te kopen, omdat het bedrijf letterlijk op slot raakte. Het enige voordeel
wat er aan deze hele affaire zat was het feit dat zij er behoorlijk wat aan verspijkert
hadden. In 1980 werd het ons woonhuis, maar verkochten het later weer aan mijn

vader. Daarna woonden zowel mijn vader er, mijn moeder en ook weer eventjes met hun
beiden. Daarna werd het de vaste woonplaats van mijzelf en Durkje, en werden onze
kinderen er geboren. Na ons vertrek naar de nieuwe woning aan de Westerlaan werd
Hoofdweg 18 een tweede kantoortje, en werd het achterste gedeelte gebruikt voor de
opslag van onze verzameling bouwmaterialen. Hij bleef dit doodzonde vinden. Hij was
enorm van dit woninkje gecharmeerd, en wilde er eigenlijk wel weer wonen. Gelukkig
voor hem heeft hij het niet meegemaakt dat het gesloopt werd om plaats te maken voor
een nieuwe woning.

Oud maakt plaats voor nieuw.

Op exact dezelfde plek, maar nu naar hedendaagse standaarden.

Plexiglas.
Zo rond 1976 begon hij ineens met de verkoop van plexiglas, een soort kunstglas. Hij
kocht in het begin vooral de zaagrestanten op bij Casolith in Leeuwarden (gevestigd aan
Achter de Hoven). Het waren grote pallets vol met vooral glashelder materiaal, in heel
veel maten en diktes. Het waren letterlijk de overgebleven stukken die bij het op maat
zagen van orders waren overgebleven. Soms best nog wel redelijk groot, maar soms ook
kleiner, en soms in hele grote aantallen. Maar heel vaak waren het ook platen glas met
gietfoutjes, zoals luchtbellen en dikteverschillen. Hoe hij ooit binnen is gekomen bij deze
vrij grote fabriek heb ik nooit geweten, maar hij had een vast aanspreekpunt bij
Casolith en deze had letterlijk de vrije hand bij de verkoop van deze restpartijen. Thuis
in Damwoude werd alles met de hand gelost en gesorteerd. Het materiaal werd letterlijk
overal voor gebruikt: als dubbele beglazing, crossauto’s, boten, tractoren, duivenhokken
en ga zo maar door. Het materiaal moest zo nu en dan ook op maat gezaagd worden, en
hij schafte daar een zaagmachine voor aan met een hoog toerental en een fijn getand
zaagblad om versmelting te voorkomen. Hij kreeg het er steeds drukker mee en kocht
steeds meer, en zo nu en dan ook gekleurd glas.

Maar zoals altijd wilde hij de klanten niet afwachten, en was veelvuldig onderweg zodat
klanten heel vaak niet geholpen konden worden. Mijn moeder was dan wel aanwezig,
maar zij wist niets van prijzen e.d. en kon natuurlijk ook geen materiaal op maat zagen.
Het heeft vaak tot boze reacties geleid, en mijn ouders hadden veelvuldig ruzie. Het was
dan ook in de periode vlak voor hun scheiding. Uiteindelijk hebben mijn broer en ik
deze handel overgenomen en behoorlijk uitgebreid. Mijn vader nam mij veelvuldig mee
naar de Casolith (het voormalige Knopenfabriek) om zo de inkoop te leren.

Het werd een behoorlijk onderdeel van ons bedrijf en uiteindelijk hadden wij een loods
vol met voorraadstellingen en heel veel gekleurd materiaal. Maar zelf bleef hij er ook
nog wat in handelen, niet in Damwoude, maar in een oud (huur)pandje aan de Zoutsloot
in Harlingen. Hij zag een markt in de verkoop aan scheepswerven en bootjesvolk. Maar
het liep niet zoals hij gedacht had, en vooral het gesleep met de grote platen
kunststofglas was voor hem een beperking. Ook de dagelijkse rit van Damwoude naar
Harlingen viel hem uiteindelijk heel zwaar. De huur van het pandje werd uiteindelijk
opgezegd, en de voorraad verhuisde naar onze opslag in Broeksterwoude. Uiteindelijk
zijn wij vele jaren later gestopt met deze tak vanwege de hoge milieu eisen, oplopende
prijzen en de afvalproblematiek. Maar hij had het destijds goed gezien: er lag een mooie
markt open!

De Friese klok.
Toen de nieuwe woning aan de Hoofdweg werd gebouwd moesten daar natuurlijk een
paar oude elementen in komen. Zo werden de vensterbanken gemaakt van werkelijk
puntgave geglazuurde estriken, en werd ook de vloer van de hal daarmee belegd. Ze
waren werkelijk in een onberispelijke staat, en hij was heel lang bezig geweest om zoiets
moois te realiseren. Maar die hal moest natuurlijk ook aangekleed worden. En daarom
kocht hij een zeer fraaie en grote spiegel. Het zilverlaagje aan de achterzijde was
dermate door schimmel aangetast dat dit gerestaureerd moest worden, en de spiegel
werd naar Leeuwarden gebracht: het mocht wat kosten want het was immers voor eigen
gebruik? Ook een oude roodkoperen melkbus moest teruggebracht worden in de
oorspronkelijke staat, en na heel veel soorten koperpoets was het geval in nieuwe staat.
Te mooi zelfs. Maar dat was nog niet genoeg, want er moest natuurlijk ook een Grote
Friese staartklok aan de wand komen. Dat was in die periode zo’n beetje het summum
van wat maar te krijgen was op antiek gebied, en ze waren in die tijd verschrikkelijk
duur. Maar natuurlijk kwam er eentje te hangen, met maan en datum aanduiding. En
die moest op de foto. Nu had mijn vader een hele vreemde tic met foto’s maken, want hij
drukte dermate hard op het knopje dat het hele toestel iets naar onderen drukte,
waardoor op heel veel van zijn foto's het bovenste stukje van het gefotografeerde
voorwerp ontbrak. Heel vaak foto's van personen zonder hoofd. Die foto's werden
natuurlijk weggegooid. Nu was dat destijds even anders dan nu, want het fotorolletje in
de camera moest eerst vol zijn, en dan worden ontwikkeld bij een fotograaf. Je zag dus
veel later pas hoe en of de foto's gelukt waren. In het geval van de Friese staartklok ging
het tot 3 maal toe mis, en gelukkig zijn deze foto's wèl bewaard gebleven zodat we nu 3
foto’s hebben van een klok zonder bovenkant. Bij mijn weten is er nooit een goede foto
gemaakt van deze klok!

Supervoordeel.
Midden jaren 70 ging het allemaal erg voor de wind: de nieuwe woning aan de
Hoofdweg was klaar, twee auto’s op de oprit, een nieuwe vrachtauto, een kruiser in de
Zwemmer etc. Maar geld besparen was natuurlijk nòg beter, en zo kwam hij ineens aan
met het idee om grootschalig huishoudelijke artikelen in te kopen bij Lucas Klamer in
Leeuwarden (nu MAKRO).

Vandaag de dag is het allemaal wat anders, maar destijds kreeg je pasje als je
ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel, en kon je de artikelen alleen maar in
volle verpakkingen kopen. Dus alles per volle doos, of per tray. In principe was het
bedoeld voor de horeca, want die gebruikten immers grote aantallen? En dat vond hij
prachtig, want dat paste precies bij hem: veel voor weinig. Dus kwam er een pasje, en
hij reed voor de eerste keer naar de grootgrutter. Hij reed destijds in een zware Opel
Rekord diesel, en die was echt wel wat gewend, want die hing geregeld met de uitlaat
vlak boven de grond als deze weer eens was afgeladen met oude tegeltjes of estriken.
Toen hij terug kwam uit Leuwarden hing de auto ook weer eens zwaar in de veren:
afgeladen met voedsel. Op de overloop van de bungalow was een soort kast, een grote
loze ruimte. Deze ruimte werd ineens een soort voorraadkast, want alles kwam hier te
staan. Food en Non-food. En alles per volle doos. Het werd een miniwinkel aan huis,
alleen dan met grote aantallen per soort! De juiste aantallen weet ik echt niet meer,
maar zo hadden we ineens 5 volle trays met augurken, 5 dozen zilveruitjes, een tray met
Maggi, een tray Hollandse mosterd, enz. enz. Het was weer eens volledig over the top.
Want hoelang heb je werk om in een drie persoons huishouding een flesje Maggi leeg te
krijgen? Of een potje mosterd? Alles was natuurlijk lang houdbaar, maar ook aan die
houdbaarheid komt eens een einde. Ik weet dan ook nog heel goed dat de potjes mosterd
bij iedere maaltijd op tafel stonden, net als augurken en zilveruitjes: het moest immers
op, en het koste toch bijna niks. Het resultaat van dit hamsteren was uiteindelijk dat er
heel veel spulletjes weggegooid werden omdat het royaal over de uiterste
houdbaarheidsdatum was. Goedkoop werd dus duurkoop. Maar het was weer typisch
iets wat precies bij hem paste: Alles wat hij lekker vond voor een lage prijs.

Spanje en de Canarische Eilanden.
Ergens in het begin van de tachtiger jaren gingen mijn ouders voor het eerst naar
Spanje, naar de Costa Brava. En dat was natuurlijk heel wat, want hoewel ze altijd een
heel druk leven hadden gehad, waren de vakanties nooit verder geweest dan Ameland.
En ook dat was meestal een combinatie van vakantie en werken. Maar de Spaanse Costa
Brava is alleen in de zomermaanden echt warm, en in het najaar kan het er best nog wel
bewolkt en nat zijn. Maar de basis was gelegd. Dus na een paar keer Costa Brava werd
de grens letterlijk verlegd naar een ander deel van Spanje, n.l. de Canarische Eilanden.
En hoewel mijn moeder het hier veel minder mooi vond werd dit dé bestemming om de
winterperiode door te brengen. Hier is het ook in de winterperiode zeer aangenaam, en
het werd zeker na de scheiding de favoriete verblijfplaats van Pedro.
Hij werd een echte
Pensionado: zo lang
mogelijk in de warmte
en zo kort mogelijk in
Nederland. Maar er
waren een paar
praktische problemen,
en één ervan was zijn
uitkering. Iemand met
een uitkering mag niet
langer dan een half jaar
in het buitenland zijn,
want anders vervallen
alle rechten, en moet zo
iemand zich definitief
ergens anders vestigen.
En dat lukte niet, want zonder die uitkering had hij geen inkomsten. Hij is wel meerdere
malen op zoektocht geweest naar mogelijkheden maar er werd niets ondernomen. Hij
verbleef dan ook ieder jaar een half jaar in Nederland en een half jaar op de Canarische
Eilanden. Het half jaar in Nederland werd louter en alleen maar gebruikt om de
benodigde centjes bijeen te harken voor het verblijf in de warmte. Een ander probleem
waar hij tegenaan liep waren zijn medicijnen. Bij de apotheek kreeg hij te horen dat zij
geen grote hoeveelheden medicijnen mochten meegeven, en daar lagen meerdere
redenen aan ten grondslag. Er zat voor hem dan ook niets anders op dan medicijnen te
"sparen". Hij deed dit door langzaamaan de hoeveelheden op te voeren zonder ze echt
te gebruiken. Hij hield dus iedere week/maand tabletjes over voor zijn verblijf in het
buitenland. Waarschijnlijk heeft hij dit bekonkeld met zijn huisarts. Maar op die
manier slaagde hij er toch in om gedurende zijn verblijf in de warmte toch genoeg
medicijnen tot zijn beschikking te hebben. De eerste jaren was het nog niet echt een half
jaar, en huurden ze van verschillende personen een appartement. Maar om huurkosten
te besparen kocht hij een caravan op een camping in een dal. Dat bleek een regelrechte
miskoop te zijn, want de warmte bleef in het dal tussen de bergen hangen, en het was er
moordend heet. Dat heeft dan ook maar één seizoen geduurd. Later kwam hij in
aanraking met een stel homo's uit Amsterdam die zelf in de zomermaanden op Gran
Canaria verbleven en daarom hun appartement in de wintermaanden konden verhuren.
Wanneer zij weer vertrokken naar Nederland stopten zij al hun spulletjes in een grote
kast, en als mijn vader daar dan kwam gebruikte hij de gewone huishoudelijke
artikelen van het appartement. Maar hij kocht daar steeds meer eigen spulletjes, en zelfs

een snelkookpan verhuisde van Friesland naar Cran Canaria. Wanneer hij dan weer
vertrok gingen zijn eigen spulletjes weer in een kast, en zo wisselden zij elkaar af.
Dit ging jaren zo op deze manier.
Tijdens zijn verblijf stond zijn
auto meestal bij ons geparkeerd
zodat wij er een extra auto bij
hadden. Meestal stond er op de
achterbank een half jaar lang
een in dekens verpakt voorwerp:
zijn TV. Bang dat deze gestolen
zou worden uit zijn caravan, had
hij de TV royaal ingepakt in
dekens zodat deze niet damp zou
worden! Ook kwam het voor dat
zijn auto tijdens zijn afwezigheid
was geschorst voor de
wegenbelasting. Gedurende al
die jaren was hij natuurlijk
geregeld andere gasten tegen
gekomen, en na al die jaren
werden dit vrienden en ook
vriendinnen. Hij had het
hier overigens nooit over,
en als hij ergens NIET over
sprak wist ik wel dat er WEL
iets gaande was. Hij sprak
een enkele keer wel over
"een paar jongens uit
Denemarken" of over
"wat mensen uit Leeuwarden",
maar nimmer over het feit dat
hij daar wel degelijk vriendinnen
had, en zelfs een relatie! Maar
de foto's die we later vonden
laten niets te raden over, net
als de rouwadvertenties in de krant. Maar ja, wat zou hem ook tegenhouden? Hij was
vrij man, had geld op zak en was vrij gemakkelijk in de omgang. De groep kwam
natuurlijk op verschillende data aan, en niet iedereen was er een half jaar. Als iemand
van deze vriendengroep aankwam, nam die iets eetbaars mee van thuis wat op de
Canarische Eilanden niet verkrijgbaar was. Zo had mijn vader al een paar keer een
behoorlijk aantal droge worstjes meegenomen die hij hier vacuüm had laten verpakken,
zodat ze nog enige tijd houdbaar waren. Maar blijkbaar moest het weer eens iets anders
zijn, want hij kwam bij ons om te vertellen dat een dag vóór zijn vertrek er een partij
vacuüm verpakte zoute haringen zouden worden gebracht door een lokale visboer.
Toen hij op die bewuste dag zijn haringen bij ons op kwam halen stond hem een kleine
ramp te wachten, want ondanks dat de haringen keurig op tijd bij ons gebracht waren,
vertelden wij hem dat ze er nog NIET waren, en dat we de betreffende visboer ook al
hadden gebeld maar dat daar niet werd opgenomen! Nou, de wereld was even te klein.

Hij had waarschijnlijk al met zijn vriendengroep gesproken, en hen dit in het vooruit
gesteld. Maar nu
zou dat wel heel
erg tegenvallen als
hij zijn belofte niet
nakwam. Hij was
des duivels, en
vloekte alles bij
elkaar. Hij had ze
al betaald, en hij
rekende erop,
en hij vertrouwde
nooit weer iemand
enz. Al met al hebben
mijn broer en ik dit
toch wel zo’n beetje
een kwartier volgehouden, en het hem uiteindelijk toch maar verteld omdat hij van plan
was om er met zijn kwade kop naar toe te rijden! Hij kon dit grapje ècht niet
waarderen, want het ging immers om zijn vrienden! De laatste paar keren van zijn
verblijf was het allemaal wat minder, want hij was zijn vaste stekje bij de twee homo’s
kwijt. Zij hadden het appartement verkocht, en "hij stond op straat". Natuurlijk was er
wel weer iets te vinden, maar het viel nog niet mee om iets te vinden voor een verblijf
van ongeveer een half jaar. De laatste overwintering was er eentje met veel tegenslagen:
hij was overgeboekt. Hij stond letterlijk voor een gesloten deur, en hij moest uiteindelijk
genoegen nemen met een soort bezemhok van het personeel. Maar hij had geen andere
keuze dan te wachten, maar uiteindelijk vond hij plek in Puerto de Mogan. En vanaf het
begin klaagde hij al over zijn verblijfplaats. Die lag n.l. bovenaan een hele lange steile
trap. En dan niet even een paar treden, maar echt bij een berghelling op. Dat was
natuurlijk ook de reden dat dit appartement nog beschikbaar kwam. Hij had het er
letterlijk heel zwaar mee, en verkondigde meermalen "dat deze trap rechtstreeks naar
de hel ging". Hij kon toen nog niet weten dat hij dicht bij de waarheid zat.
Tijdens één van onze vakanties zijn we met een boot langs de haven van Puerto de
Mogan gevaren, en hebben we deze trap gezien. En hij had gelijk want de stenen trap
liep letterlijk bij de berghelling op, zonder tussenstops! Misschien is het deze trap
geweest die zijn leven bekort heeft, en misschien was er wel een andere oorzaak, maar
het moet echt een dagelijkse beproeving zijn geweest want conditioneel was hij werkelijk
helemaal niets meer. Een paar dagen voor zijn terugkeer naar Nederland werd hij dood
gevonden op de WC, overleden aan een hartstilstand. Zijn vrienden hebben ervoor
gezorgd dat alles in werking werd gezet, en dat zijn privé spulletjes werden
teruggestuurd naar Schiphol. Samen met mijn broer hebben we de koffer van Schiphol
gehaald want we waren zeer nieuwsgierig of er nog papieren e.d. waren. Maar dat werd
een teleurstelling, want behalve wat kleding en andere frutsels was er helemaal niks, nog
niet eens een portefeuille. Waarschijnlijk was die al "zoek geraakt" voordat zijn
kameraden zijn koffer hebben ingepakt. Ruim een week later kwam ook zijn lichaam
aan op Schiphol, en werd de transportkist naar Dokkum vervoerd, naar de
Fa. Kaspersma. Dat dit zolang moest duren had te maken met het feit dat er op
overledenen afkomstig uit het buitenland standaard een autopsie wordt uitgevoerd om
de doodsoorzaak vast te stellen. Omdat er zoveel tijd tussen zat werd ons door de
Fa. Kaspersma afgeraden om het stoffelijk overschot nog te zien. Maar omdat het voor
ons als nabestaanden toch wel een aparte gang van zaken was, hebben we nog gevraagd

of het hem echt wel was. En omdat zij hem persoonlijk wel kenden, werd ons verzekerd
dat het toch daadwerkelijk wel zijn lichaam was. Toen de kist later opgesteld stond in de
aula in Damwoude, met daarop een grote foto was het al met al toch wel een koude
bedoening: al het persoonlijke is verdwenen. Tijdens de crematie in Goutum heb ik dan
ook geen enkele persoonlijk binding gehad met dit geheel. En nog niet trouwens.
Achteraf bekeken ontbrak er nog wel wat, want hij heeft tientallen jaren geroepen dat
de Internationale gespeeld moest worden bij zijn crematie. Datzelfde riep hij trouwens
ook van het lied Poen, poen, poen, poen van Wim Zonneveld. Waarom dit toen niet is
gedaan zou ik echt niet weten. Wel heb ik de foto die destijds op de kist stond
opgehangen in ons kantoor, want Hoofdweg 18 was nu eenmaal zijn favoriet plekje.
Zijn as is verstrooid op één van de zgn. strooivelden bij het crematorium zodat er niets
meer terug te vinden is van een markant persoon uit de Dokkumer Wouden.

Vreemde feiten.
Na zijn overlijden hebben wij zijn bezittingen opgeruimd en gesorteerd, omdat de
caravan waarin hij tot zijn vertrek woonde, verkocht moest worden. Wij hadden al zo’n
vermoeden dat we hier niet al teveel zouden vinden, maar toch kwamen er nog een paar
interessante papieren boven water, waaronder deze handgeschreven brief aan het
College van B en W.

Omdat het bijna een dokters handschrift is heb ik deze maar even opnieuw op papier
gezet:

Oudwoude, juli 1998
B en W
Ondergetekende P. Kooistra, Trekweg 23 , Oudwoude
zou graag vergunning van U hebben voor de verkoop
vleeswaren

van ijs, frisdrank, frikadel, braadworst en zoute
haring, met mijn verkoopwagen, op de plaats
waar voorheen Cornel uit Harlingen stond met
zijn ijskokar (Kimwerdhoekje) ongeveer tegenover
de trap naar de zee, deze aanvraag is bedoeld voor
1999 van 1 April - 1 Oct.

In eerste instantie lijkt daar niks vreemd aan, maar toch is het wèl een beetje vreemd.
Zo staat er duidelijk "met mijn verkoopwagen", maar die had hij helemaal niet!
Mogelijk dat hij eerst vergunning wilde hebben, en daarna een wagen wilde kopen.
Daarnaast had hij vele jaren daarvoor al eens een verkooppunt gehad voor plexiglas aan
de Zoutsloot in Harlingen, en die is uiteindelijk opgedoekt omdat hij spuugzat werd van
die dagelijkse rit van 50 kilometer heen en 50 terug. Bovendien heeft hij nimmer met ons
over dit initiatief gesproken!
Maar wat nog vreemder is, is een krantenadvertentie
uit de Zwaagwesteinder van 4 juli 1962. Blijkbaar is
er een weddenschap geweest en is die verloren door K.
Is die P. mijn vader? En wie is dan die K.?
Kees Dijkstra ( Kees ût ’t Blok) van de Willemstraat
was in die jaren een (zeer) vaste klant, en het zou dus
best kunnen dat er tussen die twee een weddenschap
is geweest. En dat die P. nu wel lol heeft, maar geen
alcohol schenkt zou betrekking kunnen hebben op
het verbod om nog langer alcoholische dranken te
schenken. In het najaar van 2015 heeft dezelfde
advertentie nogmaals in de Westereender gestaan,
nu als een oproep om gegevens boven water te halen.
Maar zoals we wel verwacht hadden, kwam er geen
enkele reactie.
Maar in 2017 komt er geheel onverwacht nog zo’n vreemde advertentie boven water:

Nog eentje: een briefje van de INSPECTIE DER INVOERRECHTEN EN
ACCIJNZEN TE LEEUWARDEN, gedateerd 4 febr. 1971, met de volgende
mededeling: Bij deze deel ik u mede dat u met ingang van 29 jan 1971 voor de
omzetbelasting bent afgevoerd als ondernemer. Dat is natuurlijk prachtig, want vanaf
die datum hoeft er dus geen omzetbelasting meer betaald te worden.

Alleen, het briefje is gericht aan Mevr. S. Kooistra-De Vries, Voorweg 104 in
Murmerwoude! Dat zou inhouden dat mijn moeder tot die tijd ingeschreven stond als
omzetplichtige ondernemer. Nou, als dat ooit zo was, dan was het wel een idee van mijn
vader geweest, want zij was absoluut niet geschikt voor de handel, en had ook geen weet
van belastingen. Het zou ook best zo kunnen zijn dat zij geen weet heeft gehad van deze
inschrijving! Hij regelde immers alles, en hij deed alle afwikkelingen met instanties e.d.
Maar zoals wel meer feiten: we weten het niet.
Zo rond het einde van 1995 werd mijn vader zeer geregeld gebeld door iemand, die
verder niks zei, en gewoon aan de lijn bleef. Dit duurde voort tot in 1996. En dat sloeg
wel eens een dag over, maar soms was het ook wel eens meerdere malen op één dag. Ook
’s avonds en een enkele keer ook midden in de nacht. Omdat hij dit telefoonnummer ook
gebruikte in zijn advertenties was hij wel "verplicht" om de telefoon aan te nemen.
Maar het was altijd hetzelfde liedje: wel een verbinding maar nooit iemand aan de lijn.

Wel was er een klok te horen op de achtergrond, en hij had al vrij snel het vermoeden
dat het om zijn ex ging. Maar omdat zoiets niet te bewijzen viel, nam hij contact op met
PTT telecom (nu KPN). Er werd een controle uitgevoerd gedurende één maand, en
degene die de telefoontjes pleegde heeft destijds een brief gekregen met daarin de
mededeling dat dit niet weer voor mocht komen, en dat anders de vaste aansluiting
opgeheven zou worden. Na deze brief is er nooit weer een dergelijk telefoontje geweest,
en was de telefonische overlast verdwenen. De PTT werknemer wilde destijds alleen
maar kwijt dat het iemand uit Zwaagwesteinde was. En dat was destijds de woonplaats
van mijn moeder!

Wel of geen adressenboekje?
Na zijn dood kreeg ik al snel de vraag van een paar collega handelaren of wij het
adressenboekje van mijn vader ook hadden gevonden. Zij waren van mening dat hij een
notitieboekje had waar heel veel gegevens in zouden staan van handeltjes en transacties
die nooit tot stand waren gekomen. Het ging hen voornamelijk om oude wandtegeltjes
en tegeltableaus. Die waren destijds ruim te verkrijgen, en er was veel vraag. Vandaag
de dag is er weinig vraag, maar vrijwel ook geen aanbod meer. Er is dus nog altijd een
bepaalde speelruimte.
Zelf heb ik grote twijfel aan het bestaan van dit boekje. Wèl weet ik dat hij ieder jaar
opnieuw een Succes agenda kocht. Dit was een agenda met voor iedere dag één bladzijde
schrijfruimte. Maar die gebruikte hij ook echt als agenda voor zijn afspraken, zijn
bezigheden en adressen. Die agenda werd ieder jaar vervangen en de oude agenda
verdween zoals vrijwel al zijn papieren in de vuilnisbak. Maar de collega handelaren
dachten zeker te weten dat hij een adressenboekje had met allemaal adressen waar hij
wel was wezen kijken, maar waar hij geen handel had gedaan. Adressen met een
omschrijving van de aangeboden tegeltjes e.d, compleet met datum, de vraagprijs, en
ook zijn biedingen. Het klinkt allemaal heel spannend, maar het is heel ongeloofwaardig.
Naast de telefoon lag altijd een gewoon kladblok, en als er dan materialen werden
aangeboden kwam dit op een kladbriefje te staan en die briefjes nam hij dan vervolgens
mee in zijn vrachtauto. Hij had destijds een paar magneten op het dashboard om te
voorkomen dat ze wegwaaiden of zoek raakten. Maar na bezoek aan een klant was het
altijd hetzelfde ritueel, want of hij nu wel of geen handel had gedaan, het briefje werd
verfrommeld en uit het raam gegooid. Had hij goede handel gedaan dan gebeurde dit
meestal fluitend, en anders ging dit gepaard met een scheld en vloekkanonnade waar de
muizen geen brood van lustten. Hij bewaarde deze briefjes nooit, en het zou heel vreemd
zijn dat hij naderhand deze adressen nog eens zou overschrijven in een boekje met de
bedoeling om daar later nog eens naartoe te gaan. In dit soort gevallen stuurde hij daar
meestal een ander naartoe om het nogmaals te proberen. Dit was meestal Nutte Cuperus
uit Stiens maar ook wel anderen. Er werd dan vooraf afgesproken welke benadering
men zou toepassen. Of deze persoon zou minder bieden zodat deze mensen wel weer
terug zouden komen bij mijn vader, of er zou bijvoorbeeld f 50,00 of f 100,00 meer
worden geboden. Al naar gelang de waarde en zeldzaamheid. Dit laatste was vaak reden
genoeg om de tegeltjes maar van de hand te doen. Op die manier kreeg hij de handel
toch thuis, weliswaar duurder dan in eerste instantie maar meestal toch nog heel
lucratief. Van zijn generatie zijn bijna geen handelaren meer in leven, dus dit verhaal
loopt hier echt ten einde. Want na zijn dood zijn we zoals wijzelf wel hadden verwacht
niks tegengekomen. Hij heeft dit ook altijd tegen ons gezegd: "Jullie hebben de erfenis
bij het leven, verwacht verder maar niks meer". Hij doelde hierbij op de overname van
de tegelhandel en later de handel in plexiglas. Dat was onze erfenis. En het klopte, want
na zijn overlijden lag er alleen wat recente post, en verder helemaal niks!

Losse feitjes
* Ik weet niet beter, of mijn vader had iedere maand een paar loten voor de
Staatsloterij. Meestal 2 maar soms ook wel een compleet "straatje" van 10 loten.
En soms, als hij in de eerste en tweede trekking nog geen prijzen had gewonnen,
verkocht hij de beide loten aan mij omdat er volgens hem dan toch geen prijzen
meer op vielen in de derde trekking. En het werd iedere keer weer een onderhandeling
over wat nu de waarde was van die laatste trekking.
* Net als veel handelsgenoten droeg hij vaak een blauwe stofjas. Er zijn heel veel foto’s
waar hij te zien is met zo’n jas. En standaard had hij altijd vrij veel kleingeld op zak:
meestal los in de broekzak, maar ook vaak in een jaszak. En geregeld verkocht hij de
hele hap kleingeld op de gok aan mij. Hij wist de waarde niet, en ik ook niet! En het
was natuurlijk altijd weer leuk om dan de boel even uit te tellen en te zien wie er nu
weer aan het kortste eind had getrokken. En ach, uiteindelijk gaat de wet van de grote
getallen op, want de ene keer was ik de klos, en de andere keer ging hij het schip in.
Het was gewoon leuk om te doen.

* Tijdens hun verblijf op Klein Vaarwater liep geregeld een stel mensen langs de
caravan van mijn ouders. De betreffende vrouw had een kunstgebit, maar dan niet
met een vleeskleurige bovenkant, maar met een diep bruine kleur. Waarom weet ik nu
nog niet, maar het was gewoon geen gezicht. Ook mijn vader vond het een aanfluiting,
en noemde haar steevast "dat wijf met het chocoladekleurige gebit". Hij gebruikte
deze uitspraak zo vaak dat mijn moeder bang was dat hij het per ongeluk nog eens
tegen de betreffende vrouw zou zeggen.
* Soms, als de handel te rustig was, en er helemaal geen inkomsten waren, boekte hij
geld over van zijn giro rekening naar zijn RABO rekening (of andersom). Dan had hij
toch nog het gevoel dat hij inkomsten had!

* In zijn "wilde" jaren kwam hij zeer geregeld in aanraking met de politie. De in
Zwaagwesteinde bekende agent Van der Meulen (is ook een straat naar genoemd)
schonk hem ooit een hele serie wetboeken. Het waren dikke zwarte boeken met een
hard kaft. Waarom hij dit destijds heeft gedaan is onbekend. Misschien omdat hij
mijn vader op het rechte pad wilde helpen, of misschien dat mijn vader er ooit naar
gevraagd heeft, want hij was beslist leergierig, en wist ook altijd heel veel over recht.
Hij las vaak in de boeken, en de boeken zelf zijn nog heel lang in zijn bezit geweest.
* Ooit werd de grote 6 pits gasbrander uit de kermisperiode eens gebruikt voor het
bakken van enorme hoeveelheden oliebollen. Dit gebeurde in het hok waar ooit de
kalkoenen in zaten (eigendom van overbuurman Zwart), en het bakken zelf werd
gedaan door overbuurman Klaas Kok. Het was een drukte van belang, want naast
mijn moeder waren er vele vrijwilligers aanwezig om het beslag te maken, en de
oliebollen in te pakken. Voor welke vereniging of goed doel dit was is onbekend.
* In de krant van 07-12-1968 vinden we ook weer een opmerkelijk verhaaltje: in dat
jaar is men bezig met het maken van een film, en de buitenopnamen zijn bij Thialf in
Heerenveen. Daar zit men met de handen in het haar omdat men niet aan een
draaimolen kan komen met een doorsnede van 6 meter. Vreemd genoeg wordt dan
zijn naam genoemd, zie het artikel:

* Hij stond bekend als goedgebekt, maar het omgekeerde was ook heel vaak het geval.
Als iemand hem dan ergens een vraag over stelde, was hij bijzonder kortaf: "Ik doe
niet in ….. ". Dan was het ook direct einde verhaal want het was een regelrechte
dooddoener. Gewoon geen zin in het geven van een antwoord.

Ontspoort
Na afloop van een avondje stappen kwam hij eens midden in de nacht bij onze
overburen de familie Egbert en Aaltje Jongsma aan. Deze garagehouder en
fietsenhandelaar lag samen met zijn gezin in een diepe slaap, toen er zo hard op de
achterdeur werd gebonsd dat de deur zowat uit de hengsels vloog. Egbert vloog uit
bed en deed de deur open. Zwaar beschonken stond daar zijn overbuur Pietje Bel.
"Je moet mij helpen was het eerste wat hij zei". Wat bleek? Waarschijnlijk uit
Dokkum komende was hij de Achterweg ingereden waar men overdag druk bezig
was met herstelwerkzaamheden aan de weg. Flinke bulten modder lagen er, maar
deze heeft mijn vader zeer waarschijnlijk "over het hoofd gezien". Nadat Egbert
zijn auto heeft gestart zijn ze er samen naar toe gereden. Op de plaats van bestemming
aangekomen bescheen Egbert er, met de verlichting op groot de bulten, en kon de auto
niet zien. Nadien zei Egbert eens, hoe in de wereld jouw vader dit voor elkaar heeft
gekregen is mij nog steeds een raadsel. Het kon niet anders aldus Egbert of hij is met
grote snelheid de bult op gereden en gelanceerd tegen de verderop liggende bult modder.
Op zijn vraag aan mijn vader hoe heb je dit gehad, antwoordde deze: "dat doet er niet
toe, hij moet hier zo snel mogelijk vandaan". De klus is door Egbert geklaard en er is
maar één keer over gesproken en dat blijf je dan onthouden.

Gemakkelijk in de omgang
Tekort aan eigen materiaal dus maar even schuin over de weg naar Egbert toe. Hij
haalde een grote bacosleutel uit de garage en liep naar Egbert toe met de vraag wat deze
moest kosten, want wanneer ik ‘m leen vergeet ik toch om hem terug te brengen.

Voedsel en eetgewoontes.
Zoals met alles, was het altijd veel,
en vooral veel vlees. Waarschijnlijk
kwam dat vanwege de connecties
in de slagerij wereld, en ook omdat
het daarna via de patattent en de
horecawereld ook allemaal dicht
bij was. Hazen van stropers,
wilde konijnen (duinkonijnen) van
jagers en stropers, en ga zo maar
door. Het kwam ook veelvuldig
voor dat hij jonge kalveren en
doodgeboren kalfjes moest slachten
voor een boer, omdat ze dat zelf niet
durfden of konden doen. Dat leverde
ook altijd weer een bepaald percentage
vlees op. En omdat het een thuisslachting
was, ging het er niet al te professioneel aan toe, en werd het beest met de achterpoten
omhoog aan een ladder gebonden.
Ook werd er wel eens een heel of half varken gekocht wat hij dan uitbeende en verpakte
in kleinere porties, en werd er gehakt van gedraaid. Er was gewoon altijd vlees, wild en
gevogelte. Maar het veranderde allemaal wat toen hij lichamelijk af begon te takelen en
noodgedwongen een aantal operaties moest ondergaan. De maag en andere ingewanden
moesten weer langzaam aan op gang worden gebracht met rijst en vla. Willens en
wetens propte hij net zoveel voedsel naar binnen tot hij ervan moest kosten. Hij wilde
gewoon zijn maag weer oprekken zodat hij weer stevig kon eten. En het duurde niet lang
of het ging dezelfde kant weer op. Maar na de scheiding veranderde het echt. Hij at
wanneer het hem uitkwam, en dronk weer als vanouds. Nu was hij altijd een liefhebber
van koude (oude) koffie, en daar veranderde niet veel aan, maar hij kreeg ook heel veel
cola binnen, en dat was echt niet bevorderlijk met zijn ene nier. Wat hij ook veelvuldig
deed was onderweg bij een winkel of slagerij gesneden vleeswaren en droge worst
kopen, en dat onderweg tijdens het autorijden op te eten! En natuurlijk de gebakken
aardappeltjes met uien en spek. Veel en vet. En de laatste jaren voor zijn dood werd dat
allemaal alleen maar erger, en ook het drinken van bier nam weer stevige vormen aan.
Wat wel gelijk bleef was het zoeken en eten van bramen op ons opslagterrein. Hij was er
dol op, en was soms zelfs boos als ik hem weer eens voor was, en de rijpe exemplaren zelf
al had gezocht. Waar hij ook dol op was, en zijn hele leven heeft gedronken was
karnemelk: ijskoude karnemelk. En hoe kinderachtig het ook was, hij dronk ook heel
veel koude ranja. Maar hoe dan ook, het was altijd veel. Als hij witte rijst at, ging daar
vrijwel een heel pakje Bleu Band bovenop, in dikke stroken over het hele bord. En ook
bij de nieuwe aardappeltjes werd enorm veel gesmolten boter gebruikt. Weliswaar met
een gefruit uitje, maar toch weer heel veel boter.

Geloof.
Mijn vader is opgegroeid in een gereformeerd gezin. Maar zelf heb ik mijn vader nooit
anders gekend dan een overtuigd atheïst die een godsgruwelijke hekel had aan alles wat
te maken had met geloof. Maar dat geloof werd er wel met de paplepel ingegoten, eerst
binnen het eigen gezin, en later ook op de christelijke lagere school. Maar in de Tweede
Wereldoorlog kwam er een kerkelijke scheuring, en werd vader Jan een aanhanger van
de Vrijgemaakte kerk, Artikel 31. En vanaf dat moment was er ineens een veel strengere
catechisatieles. Die strengere lessen vielen absoluut niet goed bij mijn vader, en
ontaarden uiteindelijk in een daverende ruzie met Ds. Jan Waagmeester. Vanaf dat
moment realiseerden zijn ouders dat hij nooit weer naar de kerk zou gaan. En dat
klopte voor de volle 100%, want hij werd atheïst. Hij had een gruwelijke hekel gekregen
aan alles wat met de kerk te maken had, en dat mocht iedereen weten en horen. En dat
is zijn hele leven zo gebleven. Er is zelfs een periode geweest dat hij geen handel wilde
doen met "fienen". En met "fienen" bedoelde hij iedereen die over de drempel kwam
bij welke kerk dan ook. Van hem mochten ze "allemaal naar de hel waaien", en dat was
een uitspraak die hij zijn hele leven zou gebruiken. Niet alleen als het om geloof ging,
maar bij alles wat hem tegenstond. Vanaf mijn geboorte heb ik nooit anders geweten dat
ons gezin behoorde tot de "openbaren": de onkerkelijken. Ook weet ik nog heel goed
dat hij zich iedere zondag wezenlijk ergerde aan de kerkgangers die met een
uitgestreken gezicht voor onze woning langs liepen richting kerk, en ons absoluut niet
wilden groeten. "Kijk ze nu lopen, daar gaan ze weer om les te krijgen hoe ze een ander
moeten bedonderen". Hij bedacht van alles om ze maar te kleineren. Zijn moeder deed
op latere leeftijd alsnog belijdenis, en was zeer betrokken met alles wat met de kerk te
maken had. Daarnaast doneerde zij bovengemiddeld veel geld aan de kerk. Mijn moeder
was overigens niet kerkelijk, maar was wel in de veronderstelling dat er iets moest zijn.
Na hun scheiding viel ze geestelijk in een behoorlijk gat, en toen ze na een verblijf in het
Jelgershuis in Leeuwarden de boel weer wat op de rit kreeg, sloot ze zich toch aan bij de
Gereformeerde kerk in Noardburgum. Zij stond ook altijd heel lang te spreken met
Jehova getuigen die de deuren langs liepen om zieltjes te winnen. Ik heb het ooit eens
meegemaakt dat zij weer eens met een paar Jehova’s in de deurpost stond te praten, en
mijn vader toevallig thuis kwam. Hij zag onmiddellijk wat er gaande was, en maakte de
Jehova’s uit voor alles wat maar mogelijk was, en schold en vloekte als een bezetene.
Na hun overhaaste vertrek hadden mijn vader en moeder nog heel veel en ook heel lang
ruzie. Dit was overigens vlak voor hun eerste scheiding, een periode waarin heel veel
ruzies voorkwamen.

Jan Kooistra, mijn opa, was een
godvrezend man met een rotsvast
vertrouwen in de verzoening.
Hij was de rust zelve, en een
hardwerkende kleine zelfstandige.

Twee maal 500 is 1000.
Goed bekeken zegt dit verhaaltje meer over Freerk Reitsma dan over mijn vader,
maar toch. Freerk Reitsma was destijds eigenaar van bouwmaterialenhandel 'De Draei'
in Broeksterwoude. Mijn vader had hier destijds materialen gekocht, en wilde dit zoals
gebruikelijk contant betalen. Hij haalde een briefje van duizend gulden uit zijn
portemonnee (nu € 450,00) en vroeg aan Freerk: "Kist dizze ek stikken meitsje?"

Hij bedoelde of Freerk genoeg wisselgeld had om terug te betalen, maar Freerk bedacht
zich geen moment en scheurde het briefje van duizend doormidden! Mijn vader speelde
het spel mooi mee, pakte het halve briefje van de toonbank, stak dit in zijn broekzak en
liep de winkel uit. Toen dit voorval zich afspeelde stonden er nog een aantal klanten in
de winkel, en deze wisten werkelijk niet wat zich voor hun neus afspeelde! Maar Freerk
deed er heel normaal over, en mijn vader liep nonchalant de winkel uit! Natuurlijk is
later alles gewoon afgehandeld, maar dit was gewoon even iets om de aanwezigen in de
winkel even mee te verbazen.

En dan nog dit……….
Het voorafgaande is mede mogelijk gemaakt door mijn broer Jan, zowel m.b.t. de foto’s
als ook het aanleveren van heel veel gegevens en achtergrond informatie. Maar zelf had
hij ook al een paar keer een verhaal aan het papier toevertrouwd. Het eerste artikel met
de titel "Handelsgeest" is destijds geplaatst in "de Ikkerwâldster", de dorpskrant van
Akkerwoude. Het ging om een beknopt overzicht over de handel en wandel van mijn
vader zonder verder in details te treden.
Een tweede artikel heeft de titel "Muzikaal onthaal" meegekregen, en behandelt de
periode van het patathokje. Ook dit artikel stond in "de Ikkerwaldster". Dit artikel
geeft een inkijkje in de sfeer van weleer, en is een leuke aanvulling.
Daarnaast verscheen er in het najaar van 2012 een beknopt artikeltje in de serie "Oud
Zwaagwesteinde", over het leven van Jan en Ymkje gebonden.

Handelsgeest
PIETJE BEL
door Jan Kooistra
In de wijde omgeving een begrip maar slechts bij enkelen is het bekend hoe mijn vader,
Pieter Kooistra aan deze bijnaam kwam. Na zijn schooltijd ging hij werken bij slagerij
Gerben Dijkstra aan de Voorweg te Murmerwoude, thans Jitta de Haan. Achter het
winkelpand stond de noodslachtplaats en daarachter was de slachterij gevestigd.
Mijn vader leerde het vak van slager/slachter en moest daarnaast ook vaak met
bestellingen naar de klanten, gebracht op de transportfiets. Een onsje boterhamworst
hier, een half pond gehakt daar. De eerste jaren na de 2e wereldoorlog waren mager,
zoals soms gehakt. Honderden kilometers heeft hij zo in weer en wind in de regio
afgelegd. Voor de mensen die een bestelling hadden geplaatst, was de komst van mijn
vader reeds van verre te horen. Zijn transportfiets was voorzien van een bel op het
stuur, welke zonder deze aan te raken ook zijn plicht deed. Na een aantal jaren had hij
het wel bekeken, leende F1000.= van zijn vader voor de aanschaf van een ruime
bestelauto. Hier liet hij de zijkant uitzagen en liet er een toonbank in maken voor de
verkoop van patates frites. De wagen werd geplaatst op het terreintje tegenover het
Volksgebouw waar thans een bungalow staat.
Enige tijd later liet hij op het erf van Voorweg 68 een hok bouwen voorzien van een
"bar", voor de verkoop van patates frites en niet alcoholische dranken.
Over het laatste kan ik bij wijze van spreken een boek schrijven, maar zal mij beperken
tot enige regels. Wanneer Wieger v.d. Weg zaterdagavond om 12 uur
's avonds de deur op slot deed van zijn café aan de Hoofdweg, dan konden wij rekening
houden met een "invasie'naar het hokje aan de Voorweg. Alles werd vooraf in
gereedheid gebracht om de gasten niet lang te laten wachten. Ook het bier behoorde

hiertoe. Zodra de "meute"binnen was, kwamen de grendels op de deur. "Nu is het een
besloten club" zei mijn vader dan voor het geval we controle krijgen. En gecontroleerd
werd er. Vooral wanneer het koud en guur weer was. Dan kwamen er meestal 2 agenten
"controle uitoefenen", achterom in de keuken waar het warm was. Na de genoten
warmte en snacks vertrokken de ambtenaren in functie weer. Intussen ging de verkoop
van "niet alcoholische dranken" gewoon door, waarna het "De hoogste tijd" klonk en
voor een ieder duidelijk was dat men verzocht werd te vertrekken.
De Gemeente Dantumadeel was toentertijd van mening, dat het hok verplaatsbaar
moest zijn en dus voorzien moest zijn van wielen (wat de reden hiervan is geweest, is mij
tot vandaag de dag nog steeds niet helemaal duidelijk). Over de af te leggen meters werd
niet gesproken. Hiervoor werd door mijn vader een wel simpele oplossing gevonden. Hij
liet op een as lijkend voorwerp maken met aan elke kant een wieltje. Plaatste deze onder
het hok en klaar. Toen er later een opzichter van de gemeente kwam om te kijken of
alles voldeed zoals men het graag zag, had mijn vader eerst de wieltjes weer "op en vrij
gegraven". Het hok wilde voor- en achteruit, de opzichter was tevreden met wat hij zag.
Naar ik meen is er in diezelfde week beton gestort in het gehele hok.
In dezelfde periode werd er een kleiner hokje schuin naast gebouwd . Hier werden
aardappels geschild, "gepit", in stukje geperst en hierna voorgebakken en vervolgens
in dozen verpakt en door hem zelf gebracht naar de café's en cafetaria's in de wijde
omgeving. Hierdoor kwam hij ook op het idee om gokkasten te verhuren, hij was er
immers toch? Het bleek een lucratieve handel te zijn, want er werden veel kasten
aangeschaft. Toen hij eens met de bestelauto afgeladen met voorgebakken friet,
kroketten enz. in de stad Groningen zijn ronde deed werd hij, terwijl hij aan het lossen
was, aangesproken door een agent op de fiets. Deze zag dat de wagen veel te zwaar was
beladen. Om te voorkomen dat mijn vader weg zou rijden, plaatste hij zijn fiets tegen de
voorkant van de auto, en sommeerde mijn vader de auto uit te laden, tot deze in de ogen
van de agent het gewenste gewicht had bereikt. Toen mijn vader op zijn beurt de agent
sommeerde om dan zolang de wacht te houden bij de goederen totdat hij zijn ronde had
gedaan i.v.m. eventuele diefstal, ging bij oom agent er ook niet in. Hij mocht zijn weg
vervolgen. Snel ingestapt en wegrijden. "Mijn fiets, mijn fiets" hoorde hij roepen
terwijl hij wegreed. Op de rem. "Is er iets?" vroeg mijn vader aan die agent.
"Je bent over mijn fiets gereden". "Waar stond die dan?"
"Voor tegen de auto!" aldus oom agent. "Ik heb geen fiets gezien en trouwens welke
idioot plaatst er nu ook een fiets voor tegen een auto die weg wil rijden" was mijn vader
zijn antwoord en reed weer verder. Hij heeft hier nooit weer iets van gehoord.

Mummies
Schuin tegenover onze woning aan de Voorweg mocht buurvrouw bij mooi weer graag
buiten zitten, kon ze ook eens wat zien. Wat buurvrouw op een dag te zien zou krijgen
deed haar lijkbleek en vol emoties huiswaarts keren. Wat bleek, mijn vader had
"ergens" van "iemand" twee mummies gekocht, een jongen en een meisje, keurig
afzonderlijk gekist en met een glasplaat afgedekt. Toen mijn vader hiermee thuiskwam,
vroeg buurvrouw: "wot hast der Piet?", "sjoch mar even", was daarop zijn antwoord.
Toen buurvrouw bij de auto was aangekomen deed mijn vader met een ruk de deuren
open. Ogen werkelijk zo groot als schoteltje en luidkeels "Oe Piet, Oe Piet", vertrok

ze zo snel als de benen haar dragen konden. Nadien heeft zij nooit meer gevraagd
" …….?", juist ja. Het mummieverhaal ging als een lopend vuurtje door de Wâlden en
het duurde dan ook niet lang of politie, justitie en zelfs een radio omroep kwamen aan
de deur. Maar er waren geen strafbare feiten gepleegd. Later zijn de mummies verkocht
op de kermis in Elburg aan een werkstudent. Deze zag wel brood in de mummies als
kermisattractie. Hij betaalde hiervoor een vermogen. Lang heeft hij hiervan geen plezier
gehad, want enkele dagen later zijn de mummies door de overheid in beslag genomen.
Een mooie en tevens uitneembare kermiskraam werd gemaakt voor de verkoop van
patat en worst. Hiermee werd toen half Nederland afgereisd naar diverse kermissen.
Hierdoor werd ook het contact gelegd met de werkstudent i.v.m. de mummies.
Ook hadden we eens zeer weinig leefruimte in onze woning toen er plotseling tientallen
gebruikte T.V.’s arriveerden. Van voor na achteren en van onder tot boven stonden
dezen opgestapeld. Mijn moeder was hier op z’n zachts gezegd niet zo blij mee. Maar
handel is handel. Het was in de jaren dat de jeugd naar anderen gingen t.v. kijken die
wel in de financiële positie verkeerden zo’n toestel aan schaffen. Bijna net zo snel als ze
kwamen, gingen de t.v.’s weer. Weigerde een toestel het, dan deed een tik met een hamer
of een klap met de vlakke hand vaak wonderen.
Weer later werden door hem op Ameland een 40 tal stacaravans gekocht voor de
verhuur. Ook hieraan geroken en geproefd hebbende verkocht hij die aan een
projectontwikkelaar in Damwoude die nog lang erna de lusten maar ook de lasten
hiervan heeft ondervonden. Intussen was hij er achter gekomen, dat men bij de
Domeinen van Het Rijk kon inschrijven op goederen welke door ambtenaren om welke
reden ook in beslag waren genomen. Veel handel werd op deze wijze verkregen,
naar de Voorweg getransporteerd en weer doorverkocht. Terug in het vlees. Hij kocht
een oude streekbus, liet er een toonbank in zetten, vroeg overal verkoopvergunningen
aan en ging zich toeleggen op het verkopen van verpakt vlees en gehakt in de Friese
Wâlden. Waar gaat het afgedankt vet uit de café's en cafetaria's naar toe zal hij zich
ongetwijfeld afgevraagd hebben. Een afnemer werd door hem gevonden. Tonnen en
tonnen van dat spul werd verhandeld. Later heeft iemand uit Broeksterwoude deze
handel overgenomen en is hier nog een aantal jaren mee doorgegaan. Ook kwam hij op
het idee (kunst) bloemstukken aan cafetaria's en café's te verhuren. Zo heeft hij heel wat
uurtjes staan bloemschikken. Het patathok naast de woning was inmiddels allang
verhuurd aan iemand uit Damwoude en Drachten en later aan dezen verkocht. Nadien
hebben diverse andere gegadigden het geprobeerd, maar tijden hebben tijden. Begin
jaren 70 van de vorige eeuw werd het hok waar ooit op de vier ramen geschilderd stond
"Hier woont Piet Patat" gesloopt.
In de tussentijd werd gestart met de in- en verkoop van oude plavuizen (estriken), oude
steen, wandtegeltjes en andere antieke bouwmaterialen. Er werd een loods achter de
woning neergezet en het land erachter werd gebruikt voor opslag van deze goederen.
Een spoorlijntje van de Voorweg tot ruim achter de woning diende voor het vervoer van
deze goederen. Ik kan mij nog herinneren dat hij o.a. Willem Duys en
Pim Jacobs tot zijn klantenkring kon rekenen. Er werd grof geld betaald voor goederen
en transport naar het westen des land. Vrachtwagens reden af en aan, 180.000 gebruikte
betontegels van het voormalige fietspad van Buitenpost naar Groningen waren door
mijn vader gekocht en achter op het land gedumpt. Hierbij werden iets later 2e keus
beton- en grindtegels toegevoegd. De tegelhandel was geboren.

De loods achter de woning werd verhuisd naar de Hoofdweg alwaar een nieuwe
bungalow was gebouwd. Hier ging de verkoop van plavuizen en wandtegels door.
Door de goede verdiensten van de afgelopen jaren werden hier en daar woningen
gekocht en weer verkocht. Ook landerijen werden gekocht, verruild en/of weer
doorverkocht. Onroerend goed legde hem geen windeieren. Ook de belastingdienst was
dit niet ontgaan, want er vielen op één dag een handvol aanslagen in de bus.
Ik zal u zijn reactie (maar vooral zijn uitspraken) besparen, maar dat die er niet om
logen zal u duidelijk zijn. Tevens werd het terrein met opstal aan de Hoofdweg 18
aangeschaft en geschikt gemaakt voor de verkoop van betontegels e.d.
Hij kon het niet laten. Het terreintje liggende aan de Hoofdweg - Willemstraat werd
door hem gekocht voor de verkoop van gebruikte stacaravans. Door ingrijpen van de
Gemeente Dantumadeel heeft dit echter niet lang mogen duren.
Thuis kon er nog wel een bedrijfstak bij n.l. de verkoop van Plexiglas toen de prijs van
gas naar recordhoogten steeg. Wederom een komen en gaan van mensen die dubbele
beglazing wensten. Ook deze handel is later verhuisd naar Hoofdweg 18 te
Broeksterwoude.
Hier hoef je weinig voor te doen zal zijn volgende gedachte geweest zijn. Verrekijkers.
Hiervan werden een aantal aangeschaft, vergunningen aangevraagd en overal waar veel
mensen kwamen, werden deze geplaatst. Met name op de Afsluitdijk en op Ameland.
Guldentje erin, even over het water turen en klik weg gulden.
Die gedachte was voor hem zaligmakend.
Er werd op Ameland een grote stacaravan gekocht om aldaar de zomermaanden te
verblijven. Natuurlijk had hij vooraf op bijna iedere verhoogde duin al een
"guldenautomaat staan", die 's ochtends vroeg door hem werden leeggegoten.
Intussen kocht hij op de camping, meestal voordat er een bordje met "Te Koop" op
kwam, de caravans van mensen die, om welke reden dan ook, gingen vertrekken van de
camping.
Zoveel water alleen voor die paar visjes o.i.d. zouden zijn gedachten geweest kunnen
zijn, toen hij op Ameland bij de Vleien was. Bij de Gemeente Ameland kwam een
aanvraag binnen voor de verhuur van waterfietsen en tevens voor de verkoop van ijs en
snoep. Actie!! De vergunning werd aan hem verleend. De verrekijkers werden aan een
eilandbewoner verkocht. Het duurde dan ook niet lang, of men fietste op het water of
hun leven er vanaf hing, meestal met een ijsje in de hand. Ook deze goeddraaiende zaak
werd verkocht aan een eilandbewoner.
Na op diverse plaatsen op Ameland gewoond te hebben werd besloten terug te keren
naar de vaste wal.
De laatste jaren van zijn leven bestond uit de in- en verkoop van gebruikte stacaravans
voor tijdelijke bewoning.
6 februari 2000 is mijn vader, op 69 jarige leeftijd, overleden op zijn favoriete
vakantieadres in Puerto Rico, Gran Canaria.

Muzikaal onthaal
Door Jan Kooistra

In een eerder door mij geschreven stuk voor "De Ikkerwâldster" met de titel "Pietje
Bel" heeft u al het een en ander kunnen lezen. Het volgende zou er aan toegevoegd
kunnen worden;
Het zal ongeveer in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest, dat
er een kentering kwam in de muziekstroom. Ik kon dat afmeten aan het geluid uit de
jukebox naast onze woning aan de Voorweg thans nr. 68 toen nr. 104 in Murmerwoude.
Vaak heb ik er nadien over nagedacht, dat er verder in de regio ook weinig was te
beleven. Aan de Hoofdweg had je het café van Wieger van der Weg op de Kruisweg en
dat was het wel. Later heeft iemand nog geprobeerd om op het succes van het patathok
mee te liften, door op het erf van zuivelhandel Hendrik Miedema iets verderop, in
Akkerwoude (inmiddels helaas gesloopt) een kleiner hokje neer te zetten, maar dat was
van korte duur.

Bij ons drie stoeptegels vanaf de erker gemeten naast de woning stond zoals gezegd het
patathok gemeten tussen de 2 zijraampjes, die eens de gang van de woning van enig licht
voorzag tot iets voorbij de keukenraampjes van de buren op nr. 70. Breed zal het 3
meter zijn geweest. Het was een adres waar niet alleen fris werd geschonken. Er was
geen vergunning voor het schenken van alcoholische dranken, maar daar werd zeer
sterk van afgeweken. In de weekenden was het er ontzettend druk. Overal kwam men
vandaan voor het halen van patat e.d. Men kreeg ook waar voor zijn of haar geld. Was
er een vraag om voor zes personen patat, dan kreeg men dat ook, afmeten in een zakje
was er niet bij. De periode voor de bouwvak was voor mij als kleine jongen telkens weer
een belevenis want dan werden n.l. de vakantiegelden toen nog contant in een loonzakje
meegegeven. Het begon meestal te lopen zoals dat heet in de namiddag en eindigde ver in
de nacht. Dan zat ik boven voor het raampje te kijken en te luisteren hoe men van plan
was naar huis te gaan, slapen lukte niet door de combinatie van warmte of het lawaai
door de keiharde muziek, brommers en pratende of lallende mensen die buiten stonden.
Films hebben zich erbinnen maar ook buiten het hok afgespeeld. Maar goed, op de
muziek terugkomende. In het begin, toen het hok er net stond, en de toonbank er nog
overdwars in stond, was het veelal de Zangeres Zonder Naam met een aantal
smartlappen, en Jonnie Jordaan, Tante Leen, Tony Bass en anderen met de hits van
toen. Pas met Ria Valk en het lied Rocking Billy kwam er enige verandering. Men ging
al helemaal uit het dak toen de hit Ramona van de Blue Diamonds in 1960 op de markt
kwam. Iets later de zangers Roy Orbison en Buddy Holly en de hit Brandend zand in
1962 van Anneke Grohnlo.

De gokautomaat (Rotamint) aan de oostelijke wand in het hok heeft voor heel wat
plezier gezorgd. Er boven draaide een ventilator voor de afzuiging van de rook en
andere geurtjes. Eens stak iemand per ongeluk zijn vinger in de ventilator. Hij zag enig
bloed en poef, daar lag hij met een spierwit vertrokken gezicht. Op de toonbank stond
eerst een dubbeltjes gokautomaat maar dat was niet zo’n succes. Ernaast stond een
grote glazen pot met boterhamworst in het zuur. Het was de beginperiode ook van de

frikadel. Ik weet nog toen mijn vader er mee thuis kwam. Iedereen moest het proberen
en men was verkocht en verknocht aan dit product. Een antieke kassa stond bij
binnenkomst links achter op een plateautje tegen de westelijke wand. In het midden van
dezelfde wand was ook een ventilator geplaatst. Ook was er een ijzeren asemmer, maar
wanneer het druk was, gooide men alles op de vloer. Wat ik daar niet ben tegengekomen
tijdens het opruimen en schoonmaken. Achter de toonbank was een mechanisme
geplaatst om, wanneer de muziek uit de jukebox, die bij binnenkomst gelijk aan de
rechterkant stond te hard stond zachter te zetten of wanneer dit ongewenst was, d.m.v.
een druk op het knopje deze te verwijderen. Wanneer het flink druk was, werd er
meermalen op een avond op dat knopje gedrukt. Ieder kwartje was er tenslotte 1. Aan
de presentatie van wat men kreeg voorgeschoteld had men niet klagen. Wanneer men
b.v. een braadworst bestelde, toen een heel gangbaar product, kreeg men deze op een
witkartonnen schaaltje schuin in stukjes gesneden en voorzien van een wit houten
prikkertje voorgezet. Een toen veel gegeten artikel, een karbonade, kreeg men ruim van
speciale kruiden voorzien ook in stukjes aangeleverd.

Stille momenten heb ik daar in dat hok weinig of nooit gekend. Ook niet toen eens de
"wereldberoemde" zanger Jan de Roos vlak voor ons huis een serenade bracht. Mijn
vader deed de deur van het patathok wijd open en zocht een plaatje uit in de jukebox die

veel herrie bezat en draaide de knop op het hardst. Volgehangen met wat moest lijken
op de hoogst onderscheidingen die men zich maar kon wensen en de stok die hij altijd
bij zich droeg omhoog geheven zou hij dit en zou hij dat, maar daar bleef het bij, want
hij werd in het gezicht uitgelachen. Jan de Roos vervolgde zijn weg onder de nodige
verwensingen aan het adres van mijn vader.

Vlak voor de bouw van het hok
Eens in de zoveel tijd werd het platenbestand van de jukebox gedeeltelijk ververst en
het technische gedeelte nagekeken door een persoon uit de stad Groningen en daarna
werden de centjes geteld. De grijsgedraaide platen gingen dan tegelijk met de centje mee
naar binnen. Ik mocht dan een keuze maken uit die platen om mijn eigen "verzameling"
aan te vullen. De volgende dag om 4 uur 's middags werd de deur van het hok
wagenwijd opengezet en de voor die tijd nieuwste muziek schalde dan over straat. Het
duurde dan niet zo lang of de eerste klanten dienden zich aan. Tegen de oostelijke wand
waren twee lange zitbanken geplaatst. Hierop namen de dames altijd plaats en de heren
op de krukken die langs de toonbank stonden opgesteld. De ruimte achter de toonbank
was zo breed, dat men zich moest inhouden om elkaar zijdelings te passeren. De oude
Seeburg, de naam van de jukebox, heeft er heel wat draaiuren gemaakt. Op het laatst
kun je aan de basloop, die boven alles uitdreunt horen welke plaat er werd gedraaid.
Ook de buren zullen hier last en overlast van hebben gehad, maar zullen hun wijselijk
stil hebben gehouden. Ze konden soms ook meegenieten van de vechtpartijen die er
buiten plaatsvonden Het latere singeltje van Procol Harum, "a whiter shade of pale" uit
1967 hoor ik bij wijze van spreken nu nog. Onvoorstelbaar vaak werd die gedraaid.
Maar toen was het al niet meer "zoals vroeger". Het hok was toen al in diverse andere
handen overgegaan. Hedzer Talma en Kees de Vries, de gebr. Sjoerd en Fije Feenstra,
de familie Bruinsma en wellicht nog anderen. Kort nadat de schrijver dezes met zijn
vrouw Aeltsje de woning in bezit kregen is het hok gesloopt. Alles onder het motto van
gezelligheid kent geen tijd. Er is veel gelachen maar ook gehuild. Sommige heren hebben
er ontzettend veel meegemaakt. Veel vrouwen zullen het hok toen manlief soms zwaar
beschonken thuis kwam tot in de verste uithoeken van deze aardbol hebben verwenst.
Maar ook velen zullen het in gedachten nog zien staan en menigeen zal tijdens het
passeren van de oprit behorende bij het pand Voorweg 68 die het thans is het zijne of
het hare er van denken.

Nawoord.
Achteraf conclusies trekken is natuurlijk altijd gemakkelijk. In het geval van mijn vader
zijn er achteraf bekeken toch een aantal feiten die heel erg in het oog springen en die
hem gemaakt hebben tot hetgeen hij was. In de eerste plaats het huwelijk met Sijke,
onze moeder. De verschillen tussen deze twee mensen waren voorzichtig gezegd wel heel
groot. Mijn vader rusteloos, vol temperament, een kort lontje met agressieve uitvallen en
aan de andere kant mijn moeder: zachtaardig, rustig en vrolijk. Bijna twee uitersten bij
elkaar. Veel mensen hebben nooit begrepen waarom die twee mensen in het
huwelijksbootje zijn gestapt. Maar misschien is juist mijn moeder de rem geweest op
zijn drankgebruik en zijn kwade uitspattingen en is zij de drijvende kracht geweest
achter de schermen, zodat hij nog redelijk op het goede pad bleef. Zij hield het
huishouden draaiende en stond altijd klaar. De echtscheiding had voor hem wèl tot
gevolg dat hij zijn hele bezit moest delen met haar.
Een hele grote misser was de aanvaring met de belastingdienst. Hij maakte de domme
fout om zijn belastingschuld in één keer te betalen, waardoor hij opnieuw in de
problemen raakte. Deze financiële aderlating maakte hem nog fanatieker om geld (lees:
zwart geld) te verdienen.
In de derde plaats de verkoop van de woning Hoofdweg 18 aan 2 advocaten uit de
Zaanstreek. Deze hele affaire maakte hem destijds woedend, en leidde er uiteindelijk toe
dat hij het pand héél duur terug moest kopen om nog meer ellende te voorkomen.
Opnieuw een financiële tegenvaller van grote orde.
Door opnieuw met Sijke te trouwen, en dan ook nog eens in gemeenschap van goederen,
maakte hij een "fout" die hij al eerder had gemaakt. Werkelijk niemand begreep
waarom er een tweede huwelijk nodig was. Er waren immers ook andere
samenlevingsvormen? Maar om dan opnieuw in gemeenschap van goederen te trouwen
was een stap die achteraf bekeken wel heel vreemd was. Hij kon op dat moment
natuurlijk ook niet weten wat de toekomst zou brengen, maar de tweede echtscheiding
halveerde opnieuw zijn hebben en houwen. En opnieuw moest hij zwaar aan de bak om
geld te verdienen.
In de vijfde plaats zijn gezondheid, of eigenlijk zijn ziektebeeld. Hij werd zwaar gestraft
voor zijn ongezonde levensstijl. Na alle operaties bleef er maar een fractie over van de
persoon die hij ooit was. Vooral de slijtage op latere leeftijd en opspelende reumatiek
werden een groot probleem. Fysiek was er niks meer mogelijk, en hij had steeds meer
hulp nodig bij zijn handel en wandel. Maar trotst als hij was heeft hij ons nooit om hulp
gevraagd. Misschien ook wel omdat wij dan een kijkje in zijn keuken zouden hebben.
Vooral de laatste jaren deed hij eigenlijk alles wat niet goed voor hem was: hij at
ongezond, dronk weer veel, rookte stug door, en rommelde met zijn medicijnen. Maar
het was voor hem geen probleem om dood te gaan: "Ik leef liever korter een goed leven,
dan dat ik mijn leven verleng in een gezonde(re) stijl" Hij heeft dit vaak gezegd, en het
paste eigenlijk ook wel bij hem.
Al met al was hij een markant persoon die zijn leven op zijn eigen manier een invulling
gaf. Een leven wat maar één groot doel had: geld verdienen. Materiële zaken gingen
voor de immateriële zaken. Maar aan het einde van zijn levensloop was er maar weinig
meer over van de eens zo goede handelsman. Om nu te zeggen dat hij zo arm als een
kerkrat was, gaat te ver. Maar door een aantal oorzaken was hij gezakt tot de onderkant
van de ladder, en van de selfmade handelsman uit de Dokkumer Wouden was weinig
meer over. Vreemde mensen hebben een vreemde dood wordt wel eens gezegd. In dit

geval is dat eigenlijk ook het geval. Hij werd dood gevonden op de WC. Maar wèl op
zijn favoriete plek: de Canarische Eilanden!

Kaft achterzijde.

Pieter Kooistra, handelaar in hart en nieren.
Geboren in een gereformeerd gezin en verworden tot overtuigd atheïst. Slagersknecht,
bokser, zeeman, patatboer, kermisexploitant en handelaar in antieke bouwmaterialen.
Het zijn slechts een paar trefwoorden van een hardwerkende man die op geheel eigen
wijze invulling gaf aan het leven. Hoge pieken en diepe dalen kenmerken zijn leven, een
leven vol handel, drank, en het grote geld. Dit boek geeft een overzicht van zijn leven,
van zijn topdagen en ook van zijn laatste dagen. "Wat hij aanraakt wordt goud", maar
zo arm als een kerkrat overleden op zijn favoriete eiland Gran Canaria. Een overzicht
van het turbulente leven van Pietje Bel. De koopman uit de Wouden.

