444-14-444 gd ~-37000át

Herinneringen uit mijn leven.
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'k Was nog maar twee jaar dat ik me nog herinner dat we 'n klein
broertje verloren hebben. 't Kind zelf kan 'k me niet voorstellen,
maar dat er mannen bij ons waren en dat ze met 't kistje weg gingen
en dat Us Mem (onze moeder) zat te huilen.
('t Was vroeger altijd de gewoonte dat de kleine kinderen 's avonds
begraven werden). 't Was rond kersttijd 1876.
't Volgende jaar in Augustus kregen we een zusje. 'k Weet ook nog
dat mensen tegen me zeiden: wat hebben jullie gekregen. Ik was
toen 3 jaar.
In mijn eerste jaren heb ik zowat alle kinderziekten gehad. Maar
toen 'k 6 jaar was ben ik o zo ziek geweest. Het overkwam me op
een zondagmorgen.
Dan gingen we gewoonlijk met alle meisjes uit de buurt met elkaar
kuieren op de dijk. Ik kon haast niet meer thuis komen zo'n pijn in
mijn lijf had ik. Op alle stoepen even zitten. Toen ik thuis was, even
met het lijf op een warme stoof, maar het hielp niet.
'k Ben op bed geraakt en heb een lange ernstige ziekte gehad.
Ingewandsziekte.
Van de ziekte zelf weet ik niets meer dan dat ik weer aan de
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beterende hand was.
(Sint* woonde al bij de boer en ik zag tegen hem op alsof hij een
grote man was. Hij was 12 jaar. Dan moest hij elke zondagmorgen
mijn pols omklemmen om te zien of ik alweer wat groeide.) 't Was
bijna Sint Pieter** toen ik weer zowat beter was. Toen kreeg ik van
onze buurvrouw (Djoke, ze was nog een meisje en woonde bij haar
vader) een mooie pop. Nou dat was wat, want speelgoed daar had
is Mem geen centen voor. Tegenover ons woonden Sjoerd en
Hiltsje en een dochter die sukkelde en daar kwam ik vaak. Trientsje,
zo heette de dochter.
Zij en Djo kwamen op een dag bij ons om de poppen aan te kleden.
Dat ging niet zo vlug als nu want er waren nog geen naaimachines.
Och och wat was ik rijk, maar ik mocht er niet mee in de zon, want
de pop had een wassen kop.
Toen ik weer helemaal beter was, moest ik boodschappen doen voor
Trientsje en haar mensen, voor een dubbeltje in de week.
Later kreeg ik nog een boodschaphuis en dat was bij juffrouw Idske
Visser. Die woonde met haar moeder en die was een beetje kinds.
Ik had twee beste huizen, want ik kreeg wel eens iets dat je thuis
nooit kreeg.
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En 's zondagsmorgens als juffrouw Idske naar de kerk was, moest ik
bij het oude mensje oppassen. Juffrouw was nog maar op de stoep
of de oude vrouw zei: zullen we weer eens in het trommeltje kijken,
Jeltsje? Nou, eerst ging ik daar tegenin, maar dat hielp niet. We aten
samen het trommeltje leeg.. Ik zat er over in voor als de Juffrouw
thuis kwam, maar ik had al gauw in de gaten dat het voor ons klaar
stond.
Dan uit de kerk moest ik mee koffie drinken en dan kregen we nog
een stuk koek en een krakeling en drie stuivers in de week. Maar ik
had het er druk mee. 's Morgens voor negenen moest ik al naar
beiden toe. Van 9-11. naar school en dan weer naar beiden toe. Van
half twee tot half vier weer naar school en als we 8 jaar waren dan
van 5-7 uur naar handwerken. Na 7 uur moest ik nog wel eens een
boodschapje doen, maar niet altijd.
Juffrouw Idske was heel zorgzaam. want ze woonden aan de
Waechshaven (waar nu v.d. Veer woont) en als het donker was stond
ze zo lang in de deur tot ik 't water voorbij was..
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Op een zaterdag zei Juffrouw: Wel Jeltsje, je kunt morgen de hele
dag wel komen, want dan komt er volk en kun je me mooi wat
helpen. Ik was, denk ik, 9 of 10 jaar. Nou ik wilde graag. En ik er al
gauw naar toe op zondagmorgen. Er kwam een hele familie,
allemaal met paard-en-wagen. Nou, ik keek een beetje beteuterd,
want ik kon nog niet veel. Juffrouw deed me een wit schortje van
haarzelf voor en ik moest de hele dag helpen en brengen.
Ik at alleen in de keuken en 't was me een drukte-van-komsa, maar
allemaal aardige mensen. 't Was allemaal familie van haar.
'k Moest 's middags alles afwassen en Juffrouw prees me zeer.
's Avonds gaven ze me allemaal een kwartje. Zodoende kwam ik
met 6 kwartjes thuis, maar ik moest ze afgeven. I/Js Mem zou er
voor mij iets van kopen, maar ik weet niet of ik er ook iets voor
ihhekregen heb.
I k vond het heel fijn op school en s' avonds op bed was ik altijd in
gedachten aan het schooltje-spelen, net zo lang tot ik in slaap viel.
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Ik wilde graag schooljuffrouw worden, maar daar werd ik thuis om
uitgelachen. In mijn jongejaren kon dat niet, dat was niet onze
stand. Nou, dan maar naaien leren en uit naaien gaan, maar dat
mocht ook niet.
In de winter dat ik nog elf jaar was maar in april 12, toen kwamen
ze bij Mem of ze met mij eens bij Peter Halbertsma komen wilde.
Die moesten een kindermeid hebben.
Nou op een avond erheen en ik werd daar besteld voor 30 centen in
de week. Als 't goed voldeed 35 en als 't best voldeed 40 centen.
Nou ik had er geen zin in, maar je was geen eigen baas, dus
zodoende stapte ik er heen op 12 Mei.*
Het was al winter en 'k had nog nooit meer gehad dan 30 centen.
1.:Js Mem zei wel eens ze zijn vast niet tevreden.
Nou ik ook niet.
Rond Nieuwjaar was het weer besteltijd en Us Mem moest weer
komen. Toen ze er was vroegen ze of ik met Mei wel blijven wilde.
Ze wilden mij graag houden. Mem keek er raar van op en ze
herinnerde hen aan de afspraken in mei. Maar daar wisten ze niks
meer van.
* tussen 1 & 12 mei konden de deinstmeisjes ontslagen worden.
Maeijedei is de dag van 12 mei, als ze weer voor een jaar in dienst treden.
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Maar ik kreeg die zaterdagavond 40 centen en met Mei 45 in de
week.
De eerste dienstbode en ik konden goed met elkaar opschieten,
maar de Koopman en vrouw (dat zeiden we toen tegen hen) ik
mocht die mensen niet. Het tweede jaar moest ik met hen mee,
weg van huis naar Hurdegaryp (daar woonde hun familie).
Het was net Grouwster kermis, dus daar zag ik niks van en dat speet
me heel erg, want dat was voor ons alles, al hadden we weinig
zakgeld.
Nou in Hurdegaryp hadden we het goed en we zijn een middag met
de vader van de vrouw uit rijden geweest met paard en wagen. De
kindermeid van haar broer met twee jongens en ik met Trytsje. Dat
was een mooi reisje. In Burgummerdam zijn we er uit geweest en
kregen we wat.
Toen we weer in Grou kwamen ben 'k niet lang meer bij ze
gebleven. Bij Van Dorssen hadden ze in die tijd een klein meisje
gekregen. Toen besloten de vrouwen dat ik daar maar naar toe
moest als kindermeid.
Bij Halberstsma konden ze er wel een voor tussen de schooltijden
hebben, want Trytsje kon toen al naar de bewaarschool.
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Dus kwam ik toen bij bij Van Dorssen te wonen, 13 jaar oud.
Nou daar was ik wel graag, maar de eerste dienstbode was niet zo
goed voor mij als de vorige. Ik ben er zo lang gebleven tot ik in
April 15 werd. I:Js mem meende dat ik te groot werd voor
kindermeid. Ik moest leren werken.
Ik kwam toen bij Andries Andringa. Maar dat valt niet mee als je
nog niet veel kan. Had ik toen maar een vrouw gehad die het me
leerde maar ik moest alles vanuit mezelf doen.
De vrouw lag altijd te (kraam?)bed en had altijd een slecht humeur
en wilde 's morgens ook niet opstaan, dus ik moest me redden. 'k
Was daar helemaal niet graag.
De baas was een beste man en die zei wel eens wat ik moest doen,
maar leiding had ik niet. Us Heit ( onze vader) wist wel dat ik er
graag weg wilde en is Muoike (tante) Gerk ( de vrouw van Omke
Wibe, een halfbroer van onze Heit) die had griep gehad en ze
wilden mij graag hebben, zodoende kwam ik daar terecht.
Zij woonden op St Peters polle, waar Pake en Beppe altijd gewoond
hadden.

De winkel van Pieter Ratsma - hij sprak
zelf van 'Ratsma's Bazar' - in de Boogstraat. Er was van alles te koop. Ratsma
en zijn vrouw Jeltje staan met hun zes
kinderen voor de winkel.

7,‘

Drie Jeltjes:
Jeltje Ratsma - de Jong , beppe van
Jel(tje) Ratsma (van Klaas & Janke/Akkrum)
&
op Zoom)
Jeltje Ratsma (van Piet Ali/Bergen
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Dat was voor mij een hele ommekeer. Uit de buurt weg naar het
boerenland. Us Omke (onze oom) was postbode en is Muoeike
moest de beesten verzorgen. Ze hadden een stuk of 6 ? op wat
schapen en meestal een of twee varkens.
In de winter maakten we van alle melk boter en verkochten die aan
kennissen in de omgeving. Maar in de zomer als de beesten veel
meer melk gaven, moest dat uitgevent worden bij de schippers die
aan land lagen. Us Muoeike deed dat meestal, maar ik moest ook
wel eens.
Eerst zag ik er erg tegenop, maar toen ik het een paar keer gedaan
had, kon ik me heel goed redden. 'k Had ook al eens geprobeerd te
melken, maar ik moest oppassen, als ik ertussen raakte moest ik
boerenmeid worden en dat leek me niks.
Us Muoeike, daar kon ik wel mee opschieten, maar het was een
ouderwets mensje. Ze geloofde nog aan hekserij en was bij donker
heel bang. Als de lamp op was, durfde ze niet alleen naar de plee die
buiten stond en moest ik mee. Us Omke kwam meestal laat thuis,
want ze moesten altijd 's avonds naar de elf-uur-trein.
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Daar ben ik zo ongeveer 5/4 jaar geweest. 'k Had er wel langer
kunnen blijven, maar toen kwam 1:is Heit vragen of ze mij ook
missen konden. De meid van Kees Bijlsma was niet goed en zou
naar huis om op te knappen en die wilden mij graag zolang hebben.
't Was vreemd hè, maar men had zelf niks te zeggen.
Dan daar heen. Toen heb ik het erg druk gehad. Een kroegje (dat
niks voor mij was) en een kruidenierswinkel. Twee kinderen,
waarvan het jongetje van 4 ook ziek was. En de vrouw ook niet
sterk.
De was durfde ik haast niet op de bleek te leggen bij die van een
ander, het stak er zo bij af En in huis van 't zelfde.
Daar heb ik wat gewerkt. Vaak de winkel er ook nog bij. En in de
winter, als er schutjassen (kaartspel) was, hield de baas me ook nog
voor het lapje.
Daar ben ik nogal lang geweest. De meid werd niet meer beter ('t
was een oomzegger) en 't jongetje werd ook minder. Na lang
sukkelen zijn ze beiden gestorven. Een jaar later kregen ze 'n meisje.
Toen waren er twee meisjes en de vrouw begon er ook niet beter op
te worden.
Ze begon te sukkelen en toen wilde Us Mem mij daar wel weg
hebben. Niet met ruzie hoor.
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Door een vriendinnetje kwam ik toen op de Schrans in
1,eeuwarden bij een bakker. 't Was een drukke bakkerij met 4 of 5
knechten. Maar die waren allemaal getrouwd of woonden
buitenshuis.
De baas was een heel beste man. Hij had twee kinderen, een meisje
van 13 en een jongen van 10. En een huishoudster.
Nou, die huishoudster, dat was me er n. Ik moest werken van 's
morgens 6 uur tot 's avonds koffietijd, dat was om een uur of
zeven. Was ik eerder klaar, dan werd er wel wat bedacht, Gebeurde
er eens 't een en 't ander, dan had ik het gedaan.
'k Weet nog best dat we eens aten en dat de baas een haar in de
soep had. Toen zei de baas: die is van jou (tegen de huishoudster)
want het is een lichte en jeltsje heeft donker haar. Och, och, wat
deed ze later lelijk tegen mij.
's Avonds na zevenen moest ik meestal de stad nog in,
boodschappen halen. Daarna dadelijk naar bed en was ik dood-op.
Maar om 6 uur ging er voor mij een belletje en dat hoefde geen twee
keer te gaan, want dan was het helemaal mis.
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't Gebeurde wel eens dat de mensen vroegen: woon je daar nog bij
Durke? En als ik vroeg: hoezo?
Nou, ze hebben iemand nooit langer dan 4 weken.
Het kwam hun vreemd voor dat ze zo'n beste meid kon houden. En
toen ik haar vertelde wat mij wel eens gevraagd werd, was het weer
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Nou, van de knechten hoorde ik het ook wel. Om de haverklap een
andere.
Van eten en drinken was het er best en ik dacht: ik moet het hier
een jaar uithouden.
Maar dat liep anders af. Ik kwam niet vaak thuis maar huilde wel
eens en tls Heit kwam vrijdags wel eens even aanlopen, maar altijd
bij de deur want er werd nooit gezegd dat hij wel even in de keuken
mocht komen. Dan klaagde ik ook wel eens over die huishoudster
dat 't zo'n kreng was. Nou dat werd thuis ook overlegd. Onze Sint
was toen thuis want hijfitgeseij e * dat jaar en wat hij te deed, hij
schreef een brief naar de baas over die huishoudster. Nou dat was
wat. Ik moest bij de baas komen ( Baas Popke zat juist bij hem, dat
was een vriend van hem). Hij vertelde van die brief en dat het waar
was. Nou ik wist niet wat
wat er in stond dus kon 'k er niet op antwoorden Maar ik kon
't als ongehuwde bij een ander inwonen of dienen.
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hein wel vertellen dat die huishoudster niet al te best voor mij was.
I )e baas liet de huishoudster de brief lezen en toen werd ze zo
razend op mij.
Gelukkig kwam ûs Heit weer aan de deur, want die had wel in de
gaten dat het voor mij daar niet uit te houden was.
I lij zei: pak je boeltje maar in, dan stuur ik een man die het ophaalt
en naar de boot brengt en dan moet jij ook maar met de boot.
Ik had een houten koffer maar daar hadden ze het slot ook al eens
van opengebroken. Ze dachten vast dat ik niet eerlijk was.
Dus moest de koffer met een touw omwonden worden, anders viel
de boel er uit.
Nou, zo raakte ik daar ook weer weg, dat zinde me niks, alhoewel ik
blij was dat ik er weg was.
Toen ik thuis kwam zag ik wel aan Us Mems gezicht dat het haar
helemaal niet aanstond. Maar het hoefde gelukkig niet lang te duren.
Ik was nog maar een paar dagen thuis, toen kwam er bericht of ik
even bij Haaie Mautits wilde komen.
Nu eens horen wat die te zeggen hadden.

Onder: het muziekkorps 'Apollo' in
1905. Van links naar rechts, achter:
Arend Bergstra, Pieter Ratsma, Jelle de
Boer, Sjoerd Boerke, Holte Nijdam en
Rintje Bouma.
Midden: Sipke Sijbesma, Jan Deelstra,
Jacob Dijkstra, Sipke Visser, Sint de
Jong, Jan Stellingwerf, Marten Hoeneveld, Ate Sinnema, Jacob Peenstra,
Jan Gorter en Joh. Gorter.
Voor: Ecike van der Made, Klaas de
Haan, Binnert Bouma, Albertus Visser, Jochum Nieuwenhuis (directeur), Alle
kema, Willem de Haan en (met de kleine trom) Bartele Tjalkes Bouma.

50-jarige bruiloft van Pieter Ratsma & Jeltje Ratsma de Jong
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Beide mensen lagen op bed en waren er slecht aan toe door de
griep. Hun getrouwde dochter was er steeds geweest maar moest
nodig terug naar huis. Zij woonden in Winsum, hadden een winkel
en een bakkerij en twee kinderen.
Nou daar trad ik in dienst voor een gulden in de week. De dochter
bleef nog een paar dagen om mij het een en ander te zeggen.
De oude lui er alleen maar uit wanneer ik het bed opmaakte. Dus ik
was de hele tijd eigen baas.
Die dochter, Sibbel heette ze, was een best mens. Ze vertelde wat de
oude mensen nodig hadden en Jeltsje neem er zelf ook van. Goed
op jezelf passen. Nou het duurde nog een hele tijd voor die oude
mensen beter waren. Zodoende bleef ik daar.
Toen ze weer opgeknapt waren, begon het oude mensje al gauw de
baas te spelen. Nou, 't kwam haar toe, maar het werd Qr niet beter
op. Ze was ontzettend gierig, maar niet voor zichzelf. De baas was
een beste man, maar hij had niet veel in te brengen.
's Middags zei hij vaak: goed eten Jeltsje, maar dan zag ik wel aan
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haar gezicht dat hij dat niet moest zeggen.
Alles wat we van de bakker nodig hadden, kwam bij Bartele Bouma
vandaan. Dat was een broer van Sibbeltje 's man. Dat was Jentsje
Boumka.
Toen Bartele en Attsje 25 jaar getrouwd waren vierden ze de
bruiloft in Oostergo. Daar moest ik ook heen. Jentsje en Sibbel
kwamen natuurlijk ook. De zaal zat propvol en 't Corps (muziek)
was er ook.
Die avond ben ik voor het eerst met jullie Heit geweest 't Is ook wel
weer eens uit geweest, want we hadden niet altijd hetzelfde doel.
Men leerde elkaar ook niet zo goed kennen als nu, de mensen, want
ze zijn nu altijd dadelijk bij elkaar.
'k Had zowat anderhalf jaar verkering met jullie Heit gehad toen
zijn Mem aan de griep stierf. Ze waren er slecht aan toe: drie
mannen, want omke Johan was ook nog thuis. Toen wilden ze
hebben dat jullie Heit trouwde.
Zij hadden een winkel aan huis en meenden dat een vreemde daar
niks mee te maken had.
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Nou daar moest ik me eerst eens over beraden. Drie mannen, daar
zag ik nogal tegenop. Ik dacht Us Mem moet mij maar raad geven.
Maar daar had ik geen baat bij: "Je moet het zelf weten."
"Nou, wat zouden jullie gedaan hebben in mijn geval?"
"Daar kan ik niet over oordelen."
Dus stond ik er helemaal alleen voor en omdat jullie Heit en de
anderen het mij zo mooi voorpraatten, zijn we dan maar getrouwd.
'k Was net 22 jaar. Maar o, wat is het mij eerst zwaar gevallen. Niet
één heel kledingstuk en niet één paar hele kousen of sokken.
Alles lag in de laden van het kabinet, maar toen ik de hele zaak
nakeek, bleek alles kapot. Ik dacht jel wat ben je begonnen.
Maar de kop ervoor en proberen het in orde te krijgen. Het duurde
de hele zomer wel, want men had ook geen naaimachine.
Later ontdekte ik dat Jouke (broer van Heit) en Akke er wel bij in
hadden willen trekken. Maar dat had jullie Heit geen goed idee
gevonden, want Akke was een ruziezoeker en daarom was jullie Heit
bang dat de zaken niet goed zouden gaan
jullie Pake had zo'n 500 gulden aan spullen en daar moesten we
hem voor in de kost nemen. Wat een dure centen hè.
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Toen begonnen Jouke en Akke ons dadelijk dwars te zitten. Ze
gingen naar Boom. Daar woonden Jacob en Marie. Of eerst nog in
't potschip en daar schilderen ze mij zo slecht af: van Pake zijn 500
gulden zou wel niet veel over blijven.
Jullie Pake ging op een keer naar Boomn en hij kwam met die
verhalen thuis. Akke haalde al gauw Johan (de broer van Heit) bij
ons weg. Die kon wel bij haar in de kost. Nou, daar was ik niks
rouwig om, want daar kregen we ook niet veel kostgeld van en dat
verlichtte mijn handen wat.
Maar dat heeft niet lang geduurd, want ze kregen soms zo'n ruzie.
En Jouke maaide toen en was soms een hele week op het land. Toen
wilde .Akke hem weer kwijt. Ze was bang voor hem, zei ze.
Naast ons woonden oude mensen en daar was Johan in zijn
kinderjaren veel verwend.
Dat mensje riep mij en vroeg of Johan wel weer naar ons kon..
Nou ik zei, hij is vrijwillig bij ons weg gegaan, dus nu wil 'k
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hem ook niet meer hebben.
In de nazomer kwamen Jacob en Marie met 't potschip in Grou en
's avonds ging ik even naar mijn familie en toen moet Jacob bij ons
geweest zijn en heeft lelijk opgespeeld tegen jullie Heit.
't Is er hard aan toe gegaan heb ik later wel vernomen. Maar de
oude man hield ons er aan. (?)
De gevolgen hiervan waren dat jullie Heit 500 gulden gekregen
heeft van meester Wielsma tegen 41/2 / procent en een jaarlijkse
aflossing van f100,-.
Toen stonden wij vrij tegenover die familie. Maar toen we tegen de
oude man zeiden dat we nu recht op kostgeld hadden, toen was hij
niet te spreken.
Wij moesten ontzettend zuinig zijn om het hoofd boven water te
houden, En 't ongeluk ging ook niet aan ons voorbij.
't Eerste jaar kregen we een prachtig gaaf meisje. Maar dat is maar
vier weken geworden. 't Andere jaar kregen we Jou en toen 's
zaterdagsavonds smeet de oude man een daalder op de tafel, dat
was kostgeld en wij hebben nooit meer gehad. Hij is 15 jaar bij ons
geweest.
't Was geen lastige man maar hij ging dagelijks drie keer naar
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herberg en kwam dan met een rode kop thuis. Daar kon ik slecht
tegen, want ik was erg tegen drank. Maar de Ratsma's lusten 'in
graag.
Ik deed mijn best wel om hem dat onder ogen te brengen, maar
hij mocht het veel te graag en hij was een gezelligheidsmens.
Zo zijn we 15 jaar met elkaar omgegaan. De laatste keer kwam hij
dronken thuis. Dat was toen Juliaantje geboren is. Dat moesten ze
vieren vanzelf. Wij lagen al op bed en de grote jongens op de zolder
Er was nog geen elektriciteit dus hadden we een klein
petroleumlampje op de zolder staan. We hadden hem niet thuis
horen komen, maar werden wakker van een plof. Daar lag hij op de
zolder, het lampje kapot en overal peterolie. Gelukkig dat het lampje
dadelijk uit ging, anders had het raar kunnen aflopen. Nou, de
andere dag was hij wel wat beschaamd, maar 't was al gauw weer
vergeten. Toen destijds klaagde hij ook al over zijn keel. En of ik al
zei: drank is daar verkeerd voor, het hielp niet. Wat weet jij daar nou
van.
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Maar 't werd langzamerhand minder, zodat we de dokter er eens
bijhaalden. Toen die hem in de mond keek, zei hij tegen mij: zie je
dat wel? Er zit een zwelling in zijn keel. Nou je krijgt een drankje
om te gorgelen, maar dat is alleen om het wat te verzachten. Hij
heeft misschien zowat een jaar gesukkeld en toen nog drie weken
gelegen en toen was 't afgelopen met de oude.
Dat jaar betekende nog een heleboel verzorging. Dokter zei wel het
is niet besmettelijk, maar het was toch vies. Altijd van dat lange
gladde slijm.
Onze Klaas was misschien zo'n jaar of 9 maar die paste altijd heel
goed op: Mem, Pake heeft uit de theepot gedronken of Pake droogt
zijn zakdoek op de pannen, die ik met eten op het vuur had staan.
Of hij pakte een van onze kopjes om leeg te drinken in plaats van
zijn eigen. Raar hè, hij deed ander nooit lelijk. Maar met dat al, ging
hij nog lang naar de herberg. Zo lang hij op de been bleef. Op 't
laatst ging het nogal hard en een week of drie heeft hij gelegen en
toen was 't gebeurd. We hebben dadelijk bericht
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naar Oldeboorn gestuurd waar Jacob woonde en die kwam 's
middags. Hij speelde meteen op waarom we niet eerder een
berichtje gestuurd hadden dat Pake minder was. Ik zei tegen hem: je
moet je schamen dat je niet vaker naar die man hebt omgekeken. Je
wist best wat hem scheelde en dat het niet beter zou worden. Dus
kon je ook wel weten dat het slechter ging, daar hoefden wij geen
bericht van te sturen.
Er was in de tussentijd ook al vrij veel gebeurd. Jacob en Marie
kwamen in Ooldeboorn aan de wal wonen en Jouke en Akke kregen
hun schip. In die tijd spraken wij nooit met elkaar vanwege die ruzie
die ze hadden gemaakt. Maar Jouke en Akke hebben niet lang
gepotschipperd. Misschien een jaar of 4 en Jouke is noodlottig aan
zijn eind gekomen. Verdronken tijdens de Grouwster kermis met
hardzeilen. Hoe dat kon, geen mens die het kon begrijpen want het
was prachtig weer met een matig briesje. Toen is het voor Akke een
moeilijke tijd geweest, want de schuld was veel hoger dan de
voorraad.
Naar ons wel eens verteld is, kwam er zo nu en dan ook wel een
deurwaarder bij hen.
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'h)en moest de hele boel verkocht worden. Dus stond t er slecht voor.' Zij
pinest toch verder en haar zwager Durk v.d. Veer had wel geld.
hij de verkoping kocht hij haast alles terug en zodoende kreeg ze een winkeltje
in huis en ging ze de boer op. Durk v.d. Veer kwam bij ons vragen of Akke
Is ze iets verkopen kon wat ze niet had, of ze dat bij ons kon halen.
1_1, met het overlijden van Jouke had ze haast gesmeekt om weer bij ons te
omen, maar dat had vanzelf al een bedoeling.
ou er ging geen dag voorbij dat ze niet iets nodig had.
• (iji was dat niet erg, we wilden haar er ook wel wat mee helpen. Maar het was
en raar mensje. Jullie Heit had er al gauw genoeg van. Alles wat ze op zicht bij
int.; weg haalde, bracht ze nooit meer terug.. Of jullie Heit al zei: wat je niet
etkoopt mag je terug brengen, het kost je niks, ze deed het niet en dan de
'enten, daar moesten we ook lang op wachten.
Lil kwam ons in die tijd ook nog niet goed uit. Nou dat ging zo een jaar of
iti, maar op "t laatst begon het jullie Heit te vervelen en dan zei hij maar: ik
ih het niet.
ni dat begreep ze op "t laatst ook wel en toen was dat weer olie op het vuur.
liijit 't was haar eigen schuld.
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Nou begin ik weer over toen jullie Pake dood was.
Jullie Omke Jacob kwam de andere week al gauw weer terug. Hij
wilde kijken wat er nog was. Nou er was nog zowat 150 gulden op
de spaarbank, nog een zilveren horloge, een spel, een snuifdoosje en
een gouden slotje van Beppe.
Jullie oom had het spul al gauw getaxeerd op een briefje en dan wou
hij dat maar bij zijn part hebben.
Akke was er ook bij en die wilde het snuifdoosje graag hebben.
Ze had er een van haar Mem, dan had ze voor beide meisjes een. Zo
gebeurde. Toen deed Jacob het voorstel dat zij met zijn drieën, dat
waren Akke, Johan en hij, de centen namen en jij Piter krijgt het
gereedschap dat er nog is, dan kan je dat verkopen. Nou zo
gebeurde, want jullie Heit vond altijd alles goed en ik houd mij er
buiten.
Baas Doeke heeft toen dat beetje gereedschap gekocht, maar wat er
voor betaald werd, weet ik niet meer. Kan ook niet schelen.
Het andere jaar werd ons huis vertimmerd. Dat hadden wij indertijd
gekocht want de huisvrouw wilde het kwijt (Meester Wielsma was
altijd de man die ons hielp). Dat was toen Sint geboren werd, in dat
jaar. Jullie Heit ging toen bij het Corps weg, want wij kregen het
aardig druk en de winkel was altijd open.
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Dagelijks en 's Zondags en altijd van 's morgens 7 tot 's avonds 10
uur. Ik had het erg druk met mijn huishouding en hielp vaak ook
nog in de winkel en met het pakken en prijzen.
Wij hebben ons best gedaan zo goed als we kunnen en mijn wens
is altijd: 'k Hoop dat de Kinderen het beter krijgen als wij het gehad
hebben.
Wij kunnen tevreden wezen en de kinderen zijn allemaal goed
voor ons. De aangetrouwden ook.
'k Weet niet of jullie hier iets aan vinden maar 'k heb het gedaan
omdat Jacob (6,on) het mij eens gevraagd heeft.
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JOU RXTSMA SR, DE 1.,STE GROUSTER KDSKMAKKER
(1834 - 1910)
JOU Rátsma wie oan memme °nt femylje fán de Rádsma's, dy't
te Haarns en Bblsert (ik te Ade Biltsyl wie ..un klbkmakker fán
dy namme) ut klSkmaitsjen Utaffenen. Hij kwaam yn 1834 te
wráád yn Snits, derft syn fan ynskreon waard mai un t. Jou is
greutbrbcht bij un onike te Bólsert, troude yn 1858 mai Pytsje
Zylstra fán Snits, der't ur krokmakkersfaint waard; leard bie
ur ut fak bij syn omke, dy't un brfier wie fán syn mem. Te
Snits krygge ur twa bern, te Grou, der't ur yn 1864 hinneteach
en baas waard, noch fjouer, der' t Letter Willem Adema wenne;
se hienen ik de Serhaal; de wurkpleats wie op 'e souder. Syn
soan Pytter en oarehelte wennen as jongtroude ljooe earst fjouer
widner - en de jongste soan Jehán yn,
jier bij him Letter gong ur mai harren nai weet wij oant faal- k2art de
yn un loads
Basar kend
hawwe.
0 oan
0 o Hij hie de klbkmakkerij
o
0
de nardkant
fan 't hs. Ut kóstjild wie un daalder wyks. Ratsma
u
wie wol de earste fn syn namme dy't te Grou wenne het. Hij
makke staoltsjeklókken en slypb8erdklbk.ken; de kásten derfaar
kwamen uit de Joure. Dur wurdt fan him sain dat ur un earste
klás fakmán wie, dy't tygge maai en sekder wurk lewere. Mar
hij wie gin man om de keunst aer te bringen op ien 'of mear
fan syn fjouer saannen, der wie ur fjirstente idia"r anboon ta,
Dat is nammerste begrutleker omdat dur te Grou du %.1 gin oare
klókmakkers mear wienen. Yn 'e tachteger jirren hawwe de
gádkeape Schwarzwalder regulateurs (dy't acht dagen achten-mar
gean kfienen) de Frysse klbkken en har makkers derdtkonkereard.
Yn Ratsma syn loste jirren wie ut dán ik állinnech mar mear
reperaasjewurk. .Tustjes dier syn dea het ur de leste btlel dy't
ut. un 'e haás hie, ferkbcht oan de Jepkerna's fan Redtízzum.
len kear jiers gong ur steefest nai syn freon en áad-Snitser
Hinne fan Delden op 'e Joure. Se hienen yn har jonge jirren
licht bij deselde baas arbaide. Yn 1910 ferstoar dizze lOste
Grouster klbkmakker, dy't lykwols syn libben lang stedsfrys
d. Un Ingelsmán, dy't bij Tsjibbe Dbkter
praat het, 74 jier
thástai, mat him nochrus op 'e kyk set hawwe, sa't ur - nbch
oan 't Uerhaaispaad - oan 't wurk wie. Un moaie tekening, dy't
syn soan Jehán yn 1905 fan him makke het, fonen we bij Klaas
Pytters Rátsrna te Akkrum. Fan de laste stamt ik de maideling
fier wer't syn lest wurk beiáne is. X1 ut oare skrjode dbkter
S. A. Schoustraoyn 1965 op íit le rnákle fán frou Ratsma-de Jong,
skaandbchter fan Jou Rátsma Sr. Alle trije betankje we raar ut
part dat se oan dizze bijdrage lewere ha.
Ernest: JOU RATSMA
SR, TEKENE TROC H JEHXN RXTSMA, 1905
0

S'S

JOU RATSMA, DE LAATSTE GROUSTER KLOKKENMAKER
(1834- 1910)
Jou Ratsma was van moederszijde familie vande Radsma's, die in Haarns en Bolsward (ook in Ade Biltsyl was een
klokkenmaker van die naam) het klokkenmakersvak uitoefenden.Hij kwam in 1834 ter wereld in Sneek, waar zijn
achternaam ingeschreven werd met een t.
Jou is grootgebracht bij een oom in Bolsward, trouwde in 1858 met Pytsje Zylstra uit Sneek., waar hij
klokkenmakersknecht werd; hij leerde het vak bij zijn oom, die een broer was van zijn moeder.
In Sneek kreeg hij twee kinderen, in Grou, waar hij in 1864 heen toog en baas werd, nóg vier - waar later Willem
Adema woonde - ze hadden ook de overhaal(pontje): de werkplaats was op de zolder.
Zijn zoon Pyter en wederhelft woonden als jonggetrouwde lui eerst vier jaar bij hem - toen al weduwnaar - en de
jongste zoon Jehan in. (zie verslag Jeltsje).
Later ging hij met hun naar waar wij tot voor kort de Bazar gekend hebben.
Hij had de klokmakerij in een loods aan de noordkant van het huis. Het kostgeld was een daalder per week. Ratsma
vas wel de eerste van die naam die in Grou gewoond heeft. Hij maakte stoeltjesklokken en staartklokken: de kasten
daarvoor kwamen uit Joure. Er wordt van hem gezegd dat hij een eersteklas vakman was. die heel mooi en secuur
werk leverde. Maar hij was geen man om de kunst over te brengen op een of meer van zijn vier zonen, daar was hij
veel te kort aangebonden voor.
Dat is des te spijtiger omdat er in Grou toen al geen klokkenmakers meer waren. In de tachtiger jaren heben de
goedkope Schwarzwalder regulateurs (die acht dagen achter elkaar konden lopen) de Friese klokken en hun makers
eruit geconcureerd.
In Ratsma's laatste jaren was het dan ook alleen maar reparatiewerk. Kort voor zijn dood heeft hij de laatste boel
die hij in huis had, verkocht aan de Jepkema's van Reduzzum.
Eén keer per jaar ging hij steevast naar zijn vriend en oud-Sneker Hinne van Delden te Joure. Ze hadden in hun
jonge jaren bij dezelfde baas gewerkt.
In 1910 stierf deze laatste Grouster klokkenmaker, die zijn leven lang stadsfries gesproken heeft - 74 jaar oud. Een
Engelsman, die bij Tsjibbe Dokter in de kost lag, moet hem nog eens op de foto gezet hebben, zoals hij - nog aan
het overhaalspad - aan 't werk was. Een mooie tekening, die zijn zoon Johan in 1905 van hem maakte, vonden we
bij Klaas Pyters Ratsma te Akkrum. Van de laatste stamt ook de mededeling waar zijn laatste werk beland is.
Al het andere tekende dokter S.A. Schouwstra in 1965 op uit de mond van mevrouw Ratsma -de Jong,
schoondochter van Jou Ratsma Sr.
We danken alledrie voor het gedeelte dat ze aan deze bijdrage geleverd hebben.

tekst vertaald & boekje gemaakt door
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