De schoenmakers
Tussen ongeveer 1800 en 1960 zijn er 10 schoenmakers werkzaam geweest in Roordahuizum.
De oudste schoenmaker die ik gevonden heb is Eise Hermanus van Zandbergen geboren in 1770 te
Roordahuizum.

Inschrijving Naamsaanneming 1811:
Voor ons Maire der Gemeente van Roordahuizum, Canton Rauwerd, Arrondissement Sneek,
Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Eise Hermanis wonende te Roordahuizum heeft
verklaart dat hij aanneemt den naam van Zandbergen voor Familie-naam en dat hij heeft het
volgende getal zoonen en dochters te weten Hermanis oud twaalf jaar, Andries oud agt jaar,
Tietje oud 1 jaar en een moeder alle wonende te Roordahuizum.
Het is natuurlijk raden waarom hij deze naam heeft gekozen. Omdat hij bij de Terp woonde?
Op 24 juni 1798 is hij is getrouwd met Martijntje Andries. Zij woonden in wat nu Haedstrjitte 20 is
(Zus Brinksma).
In 1849 is Eise overleden en 4 jaar later zijn vrouw Martijntje.
Een maand voordat Martijntje overlijdt koopt haar zoon Andries Eizes van Zandbergen Haedstrjitte
20 van zijn moeder, broer en zuster. Er wordt vermeld dat hij ook schoenmaker was.
In 1872 koopt hij ook het huis dat vroeger achter Haedstr.20 lag.
In 1869 trouwt Andries, 65 jaar oud met Jantje Reinders Boonstra, 68 jaar. Krap een jaar later overlijdt
Jantje. Andries overlijdt in 1873. Als zijn beroep wordt dan koopman genoemd.
Lykle Jacobs Bonstra, geboren in 1810 in Roordahuizum, is eerst getrouwd met Hendrikje
Hoogeveen. Hendrikje is helaas al in 1846 overleden. Samen hadden zij vijf kinderen, waarvan er
twee jong zijn overleden. In die tijd was hij veerschipper.
In 1848 hertrouwt hij met Antje Ploeg, die dienstmeid was in Roordahuizum. Samen krijgen zij nog vier
kinderen. Ze verhuizen naar Haulerwijk waar Antje geboren is. Maar, tien jaar later, in 1858 wordt hij
als schoenmaker weer ingeschreven in Reduzum.
Zoon Sytze Lykles Bonstra, óók schoenmaker, is in 1856
geboren in Haulerwijk. In 1880 vestigt hij zich in
Roordahuizum en twee maanden later trouwt hij met Geeske
Minnes Modderman, geboren in Rotsterhaule. Hun zoon
Lykle wordt nog in Roordahuizum geboren. Maar hun dochter
Rinske wordt in 1883 in Leeuwarden geboren. Dus toen
waren ze alweer uit Roordahuizum vertrokken.
Rients Sybes Boetje is op 29 maart 1839 geboren in
Akkrum. Wanneer hij in 1865 trouwt met Jetske Jans van der Made is hij schoenmakersknecht in
Terherne. Hun 2 kinderen worden
geboren in Roordahuizum. Rients
Boetje overlijdt in mei 1921.

LC 1868

Rinze Jiskes Drijver, in 1858 geboren te Grou,
is rond 1880 ook schoenmaker te
Roordahuizum.
In 1882 trouwt hij met Janke Baukes Scheffer.
Zij krijgen samen 5 kinderen. Janke sterft
helaas jong, 42 jaar oud. Rinze overlijdt in 1922, 64 jaar oud.
Hun zoon Jisk neemt het schoenmakersbedrijf over. Jisk is in 1883 geboren in Roordahuizum.
Hij woonde met zijn vader in het huis waar ook kleermaker Gooitsen van der Hei woonde, Buorren 21
(naast Sjoerd de Boer).
Hij blijft ongehuwd. Wanneer hij in 1943, 60 jaar oud, overlijdt is hij geen schoenmaker meer.

Symen Broersma is geboren op 23 oktober
1852 te IJlst. In 1874 wordt hij vanuit Irnsum in
Roordahuizum ingeschreven als schoenmaker.
Dan zoekt hij ook gelijk een schoenmakersknecht.
Verder helaas niets kunnen vinden over Symen, behalve dat hij in 1877 alweer vertrekt als
schoenmaker.

Sjoerd Annes de Vries is in 1849 in
Akkrum geboren als zoon van een schoenmaker. In
1874 trouwt hij met Antje Sijbes Kleefstra,
geboren in Roordahuizum. In 1875 vestigt
hij zich als schoenmaker in
Roordahuizum. Sjoerd en Antje krijgen
negen kinderen, waarvan er vier voor het eerste levensjaar overlijden.
Hij heeft in ieder geval tot 1888 in Roordahuizum gewoond te zien aan de geboorteplaats van zijn
kinderen. Maar in een advertentie in de Leeuwarder Courant wil hij zijn zaak al in 1884 verkopen.
Zijn jongste twee kinderen worden in 1891 en 1898 in Leeuwarden geboren.
Klaas Durks Rauwerda is mij een raadsel! Hij is geboren in Rauwerd; als hij in 1882 trouwt is hij
schoenmaker in Rauwerd. In 1883 vertrekt hij naar Rinsmageest. Daarna woont hij tot 1889 in
Terzool, daarna in Sneek en vanaf 1891 is hij schoenmaker in Leeuwarden. Wat betekent dan de
volgende advertentie in de Leeuwarder Courant van maart 1881?
Zijn voornemen heeft blijkbaar geen praktisch vervolg gehad, want ik heb nergens kunnen vinden dat
hij in Roordahuizum heeft gewoond.
Hermanus Gerrits Weenings is in 1861 in Akkrum
geboren, Hij woonde op Haven 8 (waar vroeger
mevrouw Tigchelaar woonde). Hij trouwt met Maike

Arjens Prins en zij krijgen 2 dochters.
In mei 1887 vestigt hij zich in Roordahuizum.
Het gezin Weenings verhuist in 1937 naar Zwolle.
En tot slot Albert de Vries, geboren in 1924 en
getrouwd met Gerritje van der Schaaf. In 1956
kochten zij Haedstrjitte 5 (Henk Schaafsma) en
woonden daar tot 1962.

In de Linepraat adverteerde hij in die tijd als volgt:
Voor al Uw schoen en leerreparaties is en blijft Uw adres:
A.DE VRIES,
Roordahuizum

Als U ons de maat en kleur opgeeft, halen wij de nieuwe schoenen
ook voor U uit Leeuwarden.
Moatte Jo nije learzens of pantoffels ha?
Gean dan nei de doarpsskuonmakker ta.
Ek klompsokken kinne wy Jo yn alle mjitten leverje.
Sjoch mar'ris yn us útstalkast.

