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Bijeenkomst van de vereniging Aldfaers Erf

 

Een impressie van de bijeenkomst van de vereniging Aldfaers Erf vrijdag 26 oktober j.l.

 

Het bestuur v.l.n.r: Rinze Zwalua, Klaas Abe Kamstra, Auke Pieter Wassenaar, Matsje de Jong en Anna Kamstra.

 

Klaas Abe Kamstra, opent de avond. Dan wordt er kort verslag gedaan van de vorige, tevens de 100e bijeenkomst waarin Wieke de Haan
een avond heeft verzorgd over het thema eten. Zij bewerkte het boek ‘En wat der op en yn leit’ van Simke Kloosterman, in een moderne
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versie.

 

(Bron foto: site Aldfaers Erf) Groot Terhorne aan de Hoofdweg te Beetgumermolen omstreeks 1948)

Op de eerste echte koude avond in oktober met natte sneeuw, is het goed vertoeven  in Groot Terhorne te Bitgummole. Lekker warm, met
koffie en oranjekoek vanwege het 35 jarig bestaan van de vereniging.

 

Voordat Libbe Dijkstra het woord krijgt, wordt er afscheid genomen van Rinze Zwalua.
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In zijn afscheidswoord zegt Rinze te hopen dat er in de toekomst meer jonge mensen deel gaan uitmaken van de vereniging.

 

Libbe Dijkstra, over het oude slagersvak.

 

 Op een oude zwarte transportfiets met een grote rieten mand voorop, van de inmiddels overleden Jenne de Haan, komt Libbe gekleed in
witte slagersjas en pet, op klompen de zaal binnen gefietst. Hij wordt door de leden in de zaal lachend ontvangen. De inmiddels vuttende
slager,  schalt door de zaal: “mat der jir ek noch wat komme? Vleeswaren, as runderlappen en sa?”
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Met dit tafereel wordt ons een kort een kijkje in het verleden gegund. Met alle regels van tegenwoordig, kunnen wij veertigers en jonger,
ons niet meer voorstellen dat er vroeger deur aan deur vlees op de fiets werd verhandeld. Moet je voorstellen: dus ook in bloedhete
zomers….!  Volgens Libbe is de fiets met de tand des tijds nog wel geschikt om naar de kroeg toe te fietsen maar niet om er na een avond
borrelen weer mee naar huis te gaan.

 

(Bron foto: internet) Vroeger hielden de slagersknechten onder het toeziend oog van de wijkagent, fietsraces.
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Libbe denkt dat hij de slagersgenen van zijn pake Ulbe en mem Wijke heeft. Want mem "makke faak de hinnen of de fisk ta" en daar
mocht kleine Libbe dan bij helpen. Pake Ulbe slachtte wel eens een paard in het achterhuis van de latere winkel van S. Stienstra aan de
Buorren. Het  was daar zo klein, dat het soms allemaal wat vreemd ging. Als dier het dan geschoten werd, viel het paard soms bijna met
zijn hoofd in de kamer. Want in tegenstelling met een koe, die zijwaarts valt, valt een paard altijd voorover. Het paard werd dan later
aan de zolder opgehangen. “Wanneer de dochters van Ulbe en Liesbeth ’s avonds naar bed gingen, moesten zij eerst onder het dode
paard doorkruipen.”, aldus zus Lysbeth Hettema die ook deel uitmaakte van het publiek.

 

       De slachterij oan de Harnedyk om 1917 hinne. (Bron foto: site Aldfaers Erf)  

Jenne de Haan, zoon van een oud schoolhoofd, leerde het vak samen met Klaas Smit bij slagerij Smit in Berltsum.  Broer Ebbing Smit
begon zijn zaak in Ingelum aan de Harnedyk. Al snel nam  Jenne de Haan deze zaak over omdat Ebbing blind werd, en trouwde hij later
met Janny Oosterhof, het mooiste meisje van de stad. Zij kregen het ziekenhuis in Leeuwarden ook als klant. Omdat er dan in een andere
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gemeente werd geleverd, moest al het vlees worden gestempeld. En let wel, ook dit soort grote bestellingen werden op de fiets geleverd!!!

 

Tijdens de pauze worden de losgemaakte herinneringen aan vroeger, met elkaar gedeeld.

 

Rechts op de foto de Tramdyk waar nog een schimp van het huis naast de slachterij te zien is. (Bron foto: site Aldfaers Erf)

Later heeft Jenne de Haan  de zaak van Jap Vonk in Bitgum overgenomen. Libbe vertelt: “Jap rookte regelmatig pijp, ook in de
slachtplaats. Hoe meer as er in de pijp zat, des te schever hij zijn pijp liet hangen en dus as morste. Niet echt hygiënisch dus.”  Hier is
Libbe op 15 jarige leeftijd gaan schoonmaken en helpen. Libbe over het voorjaar na de winter van ’63: “Doe stiene yn april de blommen
fan de kjeld noch altyd op’e rúten fan de slachtpleats en der hie ik wol sa skjin myn nocht fan!” Hij is daarna als chauffeur gaan werken
bij Wassenaar. Dit beviel erg goed, maar hij werd na een maagzweer door de huisarts geadviseerd om rust en regelmaat te creëren in zijn
leven. Hij keerde daarom terug naar zijn voormalige baas Jenne de Haan. Hier heeft hij zich het vak uiteindelijk helemaal eigen
gemaakt. Libbe kon het vakmanschap en de werkdrive van Jenne erg waarderen.

 "Tiden binne tiden"

Vroeger waren de knechten vaak inwonend bij de baas. Dit vanwege de afstanden die met de fiets niet te doen waren. In het slagersvak is
er in de loop der jaren natuurlijk veel veranderd.
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(Bron foto: Internet Wikipedia)

Zo waren de koeien vroeger veel makker en konden nog met een touw aan één van de hoorns en eventueel in ‘moeilijkere gevallen’ met
een zak over de kop worden meegenomen.

 

   (Bron foto: Internet Wikipedia)

Nu staan de grote dikbil Piemontees tussen de hekken en worden ook middels hekken naar de wagen en slachtplaats geleid. Deze koeien
zijn letterlijk en figuurlijk niet meer te hanteren, aldus Libbe.

Vroeger kwam de slager bij de klant en moest de knecht op de fiets wel eens in de stromende regen voor de deur blijven wachten, totdat
de vrouw des huizes klaar was met het soppen van de was in een teil en het dan ook nog een door een wringer haalde. En als dan eindelijk
de deur open ging, vroeg de verzopen knecht: “had u ook nog vlees nodig?” dan vroeg de vrouw des huizes: “wat heeft u zoal?” De
knecht: “magere runderlappen, lendelappen, bieflappen en sucadelappen   mevrouw. Dan antwoordde de vrouw des huizes: “doet u mij
maar hetzelfde als de vorige keer, meneer…” De knecht beleeft: “Had u ook nog vleeswaren beliefd mevrouw?”.  “Wat heeft u zoal?”,
vroeg de vrouw des huizes dan nieuwsgierig. De knecht beleefd: “boterhamworst, ham, rosbief, leverworst, snijworst, mevrouw…”. “Tja,
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doet u mij dan maar hetzelfde als…… “.

Toen was geduld nog een schone zaak. Dat de klant tegenwoordig zelf zijn voorgesneden vlees(waren) uit de schappen kan halen, heeft
dus niet alleen voor de klant voordelen gehad. 

 

Ook deze gasten hebben het er nog even over….

Vroeger was men gek op kaantjes (greauwen). Tegenwoordig zit er bijna geen vet meer aan de koe. Men ziet zelden nog de ouderwetse
juspan met een centimeter vet er op. Sommige veranderingen in de tijd zijn goed en sommigen onafwendbaar. In de tijd van toen was men
meer werkzaam in eigen dorpen. Iedereen kende iedereen. Dit is ook merkbaar in de zaal waar inmiddels een frisje of een borrel wordt
genuttigd. Als Libbe zich per ongeluk vergist in een naam, valt het publiek hem meteen bij. Namen, bijnamen en anekdotes worden door
het publiek aangehaald.  En als je als knecht langs de deuren gaat, kom je natuurlijk wel bij verschillende types en in situaties terecht:

Muoike Anne (weduwe van Libbe Bosch, waar Libbe naar genoemd is), wachtte knecht Libbe altijd al op en zat dan klaar met een bakje
thee. Ze vond het altijd prachtig en zei dan “Su, dan is myn dag oek weer begonnen nou?!”

Libbe vertelt dat hij zijn voorlichting vroeger ook in het dorp heeft gekregen: “Ik fietste door het dorp en kwam een meneer tegen die
zijn zaakje uit zijn broek had hangen.” Menigeen zou hiervan geschrokken zijn maar Libbe wilde de ‘beste’ man graag helpen en fietste
terug en riep: “meneer, meneer, uw zaakje hangt er uit!”

En dan was er nog het hondje van Stapert. Tijdens de koffie zagen de mannen  bij de Haan, het hondje voor de ramen langs rennen met
een joekel van een rollade tussen de tanden. Na het koken van de rollades, stonden deze vaak in bakken op de grond af te koelen. Het
hondje bleek zelf de deurkruk naar beneden te krijgen en griste zodanig een rollade mee. Broer Kees Dijkstra, die destijds bij Stapert
aan het timmeren was, vertelde later dat het hondje de rollade met zijn leven verdedigde. En het oog bleek groter dan de maag te zijn.
Het dier had de hele dag het erf eronder gekotst, aldus Libbe.
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Libbe kwam als knecht na een frisse fietstocht door de buitenlucht vaak bij Bauke Maai. Ook wel zwarte Maai genoemd, omdat het er zo
vies was. Het was er altijd verschrikkelijk heet en het stonk er. Uit het publiek vult Durk van der Schaaf het verhaal van Libbe aan:
“Dan kreeg je er een kopje koffie en dan zocht ik stiekem zorgvuldig het schoonste stukje uit op de rand van het kopje. En als ik dan een
slok nam, zei Bauke ineens: “Je hebt precies het goede plekje, daar drink ik ook altijd van dat kopje”.

En bij omke Geart (Wassenaar in Ingelum) kon je in de winter altijd je voeten opwarmen. Hij zat altijd voor de kachel en er was in het
kleine tochtige huisje nog maar ruimte voor één stoel extra. Hier kon Libbe dan op zijn ronde op zitten, met de voeten lekker warm op de
kachel. Omke Geart bestelde altijd één pond vet vlees en één ons boterhamworst.

Tante Ine (familie van de Haan) was een klein dik vrouwtje met baard op haar kin. Tante Ine was gek op spek. Wanneer tante Ine spek
at, vrát ze spek en droop het vet langs haar baardharen van haar kin.

 

Dorpsstraat, te Beetgum.  (Bron foto: fotoalbum Noordnl.nl )

Andries Wassenaar heeft vroeger meegemaakt, dat ze te paard naar de slagerij waren geweest om gerookt spek te halen en daarna het
paard ‘gek’ werd, aldus Oeke Wassenaar. Ze vraagt daarom aan Libbe of dieren een slagerij kunnen herkennen aan de geur. Libbe
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vertelt: “ koeien hebben dit eigenlijk niet in de gaten. Varkens en paarden zijn wat dat betreft veel pienterder. Als jonge knaap was ik
eens op de fiets met een paard onderweg naar huis en kwamen we voorbij de slagerij. Toen ik die kant op keek om te groeten, bleef het
paard opeens staan omdat hij waarschijnlijk de slagerij rook. Maar ik fietste door, tussen de benen van het paard en mijn neus zowaar
onder de staart.”

Dit soort verhalen horen we niet meer zo vaak. Wat is het dan mooi dat er een vereniging is die materiaal veilig stelt en twee keer in het
jaar een bijeenkomst organiseert en het oude in ere houdt. Zodat ook jongeren letterlijk en figuurlijk nog een beeld kunnen krijgen, van
hoe het vroeger in zijn werk ging. En welke mensen en markante figuren er toen deel uitmaakten van de dorpen. Het was een gezellige en
inspirerende avond.

Zullen wij in de toekomst ook nog eens een avond terugkijken op die goede oude tijd, die tijd waarin wij bijna niet het huis uit hoefden en
niet rechtstreeks met elkaar hoefden te communiceren, omdat alles zo fijn bereikbaar was via het medium internet en alles thuis kon
worden geleverd? Of zullen we het vlees toch altijd liever zelf uit de schappen blijven halen? De tijd zal het ons leren….

Over de vereniging Aldfaers Erf

 

De Harnedyk, rondom 1910

In tegenstelling tot de ouderen onder ons, is de vereniging voor jongeren en jongere ouderen vaak nog onbekend. Aldfaers Erf is
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opgericht in 1978. De oprichters hadden het streven om origineel materiaal veilig te stellen voor latere generaties. Iedereen die nog foto’s
e.d. van vroeger heeft, kan dit laten toevoegen aan het archief. Het is tegenwoordig niet meer nodig om materiaal af te staan want met de
huidige technieken kan het materiaal gescand worden.

 

De smit rond 1928 te Engelum

Aldfaers Erf heeft tegenwoordig ook een site http://www.aldfaerserfbitgum.nl/ die het archief voor iedereen toegankelijk maakt. Het is
natuurlijk een hele klus om al het beschikbare materiaal te digitaliseren. En zolang er nieuw materiaal wordt aangeleverd, zal de site in
opbouw blijven. Daarnaast valt er in de toekomst te denken aan film- en geluidsmateriaal op de site. Het bestuur wil alle bezoekers van
de site laten weten dat alle materiaal welkom is.

 

            Goasse de Vries (resp. van Beetgumermolen) en Germ Postma (resp. van Engelum)

Engelum archiveert zelf foto’s e.d. van eertijds. Toch zijn er op de site van Aldfaers Erf nog prachtige foto’s van o.a. ansichtkaarten e.d.
van het dorp Engelum en oud Engelummers te vinden. Voor de jongere generatie een uitgelezen kans om een kijkje te nemen en een
indruk te krijgen van eigen dorp zoals dat destijds, in de periode van hun ouders of grootouders, er uit zag.  Zo zijn er op de site
categorieën te vinden zoals: ansichten Beetgumermolen, Beetgum en Engelum, gebouwen, scholen, verenigingen e.d. Hieronder nog
enkele voorbeelden van foto’s:

http://www.aldfaerserfbitgum.nl/
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    In de aardappelen 

Flnr: 1. Pyt S. Sinnema, Engelum, 2 Jappy Kl. De Haan, Beetgumermolen, 3 Sippe P. Sinnema , Engelum, 4 Meile de Jong, Menaldum? En 5
Anne de Jong, Engelum. De foto is aangeleverd door een oud Engelumer Djoke Schat-Sinnema, te St. Nyk

   

Meisjes vereniging / Naaivereniging

flnr: 1?, 1?, 3?,  4 Tryn de Vries, 5?, 6 Janke de Vries, 7 Jikke A. Durks, 8 Kuperus (Engelum), 9?, 10 Sijke Dykstra, 11 Nanke P. v.d. Schaaf,
12 Gryt Ts. Douwes v.d. Schaaf, 13 Maaike A. Durks v.d. Schaaf, 14 Aal Bruinsma, 15 Line de Vries en 16 Bauk P. v.d. Schaaf.

Met dank aan het internet, wat het mogelijk maakte om heerlijk rustig, tot in de late uurtjes voor het beeldscherm, deze prachtige foto’s
te achterhalen van o.a.  de site Aldfaers Erf…

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:

 



Aldfaers Erf

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Aldfaers%20Erf/Aldfaers%20Erf.htm[29-12-2012 12:05:58]

<<Terug
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