
De winkel fan Frits en Geeske Bethlehem 

We ferkochten fan alles. Je soene sizze kinne: “Wat ferkochten we net.” We hiene kopkes en 
pantsjes, spûnzen en tutereagers, boartersguod, redens. It wie in winkel fan Sinkel. It wie net 
grut. In lyts winkeltsje. Mar as we wat net hiene dan fregen we it op. Der wiene wol mear fan 
dy winkels yn Grou. Sa as fan Pieter Ratsma. “Bazaar Ratsma” yn de Boochstrjitte. Dy 
winkel wie grutter. En dan wie der noch Douwe v.d. Zwaag.  

Us heit is begongen mei de winkel yn de krisistiid yn ’35. Us mem wie in Grouster. Se wie in 
dochter fan Hinne de Jong en ús heit is hjir yn 1922 kommen te wenjen út Terwispel wei. Hij 
wie arbeider en syn heit-en-dy wiene turftrapers.  

 

Grou wie wol wat in burgerlik doarp. Der wie al wat yndustry : “Halbertsma deuren.” Us heit 
en mem wiene beide al mei toalve jier fan skoalle ôfkommen en kamen bij de boer en yn de 
húshâlding. Mar ús heit woe wol wat oers. No hie in neef fan him , Rudolphi op de Gerdyk in 
grutte winkel. Doe tocht ús heit, ” Kin ik net in winkeltsje begjinne en it spul fan him krije.” 
Se koene in hús achter de tsjerke hiere. Dêr wie al in winkeltsje yn west mei comestibles. Sa 
is it begongen.  

We hiene in moaie grutte skou yn de Hellingshaven lizzen. Dêrmei gong er sylend en roeiend, 
ien kear yn’e wike, bij de boeren lâns. Sneons meastal. Je wiene altyd heel lang ûnderweis as 
je gjin moter hiene. Letter kaam der wol in moterke: in Penta. Doe koe der ek fierder en gong 
er hast oan Warten en Earnewâld ta. Der wiene noch al wat boeren en komelkerijen doe. Alles 
wat de boeren noadich hiene koene se bij ús heit krije sa as tou, biezums, bjinders, 
kowedekken, hekkels en klompen.  

Op sneon-te-middei kamen de boerefeinten mei in skou nei it doarp ta. Dy lieten har yn’e 
buorren skeare. Se diene dêrnei wat boadskippen en tsjin de jûn kamen se dan bij ús om noch 
wat op te heljen. It wie in húske fan hâld oan. Bij ús mem koene je altyd kofje krije of sop. It 
gong goed. Net dat se wat oerholden mar se koene der fan bestean. As der wat komme moest 
dan betellen se fuort oan de leveransiers. Us heit hie ek in fyts mei in koer foarop en dan 
fytste er helendal nei Terwispel om wer spul op te heljen. Sa gong er ek wol mei de trein en 



de bus nei Dokkum. Nei Wust. Dêr krige er klompen wei. Dan kaam er mei in hele bats 
klompen wer thús. De klompen kamen ek wol bij De Boer út Ljouwert wei. Yn klompen hie 
er in aardige hannel. Sa hat er wat troch skarrele oan de oarloch ta.  

 

Yn de oarloch wiene der gjin skuon mear te keap. Dus dan moesten se nei Frits en Geeske 
Bethlehem om klompen. Dy skildere er sels op mei tarre of taan en dan makke er der moaie 
krullen op yn goud en silver. We hiene in grutte solder en it rûkte dêr altyd sa lekker nei dy 
ferve.Yn de winter sloech er ek wol spikers ûnder de klompen as de minsken op it iis woene. 
Bijgelyks te piksjitten. Dan moesten der spikers ûnder. Of lear dan slieten se minder. De bern 
dy foetbalden doe op klompen en myn broer mocht net foetballe want dan koene syn klompen 
stikken gean. Mar doe krych ús heit yn’e gaten hoe mear bern oft der foetbalden hoe mear 
kappen der stikken gongen. Dus doe mocht er foetballe. Hannel! Sels krige ik yn de klompen 
altyd lêst fan de wreef. Dus hie ik learke klompen.  

 



Foar de oarloch hat er ek wol bij Halbertsma west. Dy sieten dan om minsken ferlegen om de 
skippen mei hout te lossen. Je seagen dy skippen op de mar al oan kommen. Dan kaam de 
wurkbaas, Wieger Otter, bij de minsken sûnder wurk en oaren dy’t op it plein stiene. Otter 
wiisde dan minsken oan en sei: “Do moast meikomme, do moast meikomme en do.” En ús 
heit wie der hast altyd bij. Dan koene se it skip losse en hiene se wer wat sinten.  

In soad klanten betellen net drekt. Dy seine dan: “Wolle jo it even bij it oare sette.” We hiene 
wol in buordtje: “Gelieve contant te betalen,” mar dat diene se net. Ien kear yn de trije, 
fjouwer wike moest ik dan nei dy minsken ta dy’t noch net betelle hiene om it jild op te 
heljen. Ik krige fan ús heit dan fan elk dy’t betelle hie in kwartsje. Fan dy kwartsjes koe ik 
dan bij Van Stralen nei de film.  

We hiene yn’e winkel ek stolpen mei knikkers en gleskes. As ik ferlear mei kûltsjeknikkerjen 
interesseerde mij dat net want de oare deis koe ik wol wer in pear knikkers bij ús út’e winkel 
pakke. Dy waarden gelukkich net teld. Dêr makke ús mem har net drok om. 
Jappie en Jeltsje de Vries begongen yn har krudenierswinkel, de eardere winkel fan Keidel, ek 
mei tou en boerespul. “Hotferdikky,” sei ús heit. “Ik ferkeapje toch ek gjin sûker.” Dêr wie er 
poer op tsjin.  

Yn dy tiid hat er ek noch mei de bakfyts nei Jirnsum, Akkrum, Raerd en sa fytst om it guod út 
de winkel te ferkeapjen. Dan gong er doar oan doar. Mar dat wie him eins te dreech. 
Yn 1951 binne se mei de winkel opholden en yn 1952 is er bij Halbertsma begongen. Doe 
fertsjinne er f 20,- yn’e wike. Dêr hat er noch 25 jier west.  
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