De timmerlui
Onder timmerlui versta ik timmerlieden, aannemers en bouwkundigen. Vanaf 1813 tot heden zijn er
minstens 15 timmerbedrijven in Roordahuizum geweest.
De eerste "timmerbaas" die ik gevonden heb was Jacob Andries Smits, geboren in 1732 en
overleden in 1821. Hij was getrouwd met Trijntje Scheltes en samen kregen zij 9 kinderen. Zij
woonden in wat nu Haedstrjitte 30 is (fam.Hofstra).
In 1813 verkoopt hij "Een gedeelte huisinge en Erve cum annexis, bestaande uit kamer, voorhuis,
gang en achterhuis" aan Hermanus van Zandbergen, timmerbaas, en zijn vrouw Sjoukjen Dirks.
Hermanus verkoopt in 1820 dit huis, aan Pieter Geerts Bleeksma, timmerbaas te Rauwerd. Bij het
huis zit dan ook een timmerhuis. Deze Pieter Bleeksma is de vader van Geert Pieters Bleeksma, die
adverteerde in de Leeuwarder Courant van januari 1828.

Geert Bleeksma is in 1799 in Rauwerd geboren. In 1820 trouwt hij met Engeltje Hendriks Frankena.
Samen krijgen zij 4 kinderen. Twee zonen, Franke en Hendrik, zijn ook timmerman geworden.
Het is mij wat onduidelijk waar Geert Bleeksma gewoond heeft. In het kadaster van 1832 is hij
eigenaar van Haven 29. Het grote witte huis aan de Haven, met daarnaast drie woonkamers. (Deze
drie woonkamers heeft Gerrit Noordenbos later tot één huis verbouwd.)
Van 1839 tot 1845 was hij eigenaar van Haedstrjitte 9, het huis waar ik nu woon.
In 1946 koopt Geert een schiphuis achter de Oude Bakkerij (nu it Kaphûs).
Hij leende ook regelmatig geld: f 2000,- in 1843, f 2000,- in 1847 en f 1000,- in 1853. Wat in die tijd
fikse bedragen waren. ( f 2000,- zou nu een waarde hebben van ongeveer 19.000 euro.)
In 1857 wil Geert zijn huis, Haven 29, verkopen. Eerst wordt er te weinig geboden en trekt hij de koop
weer in. Maar eind 1857 wordt het toch verkocht.
Zoals uit zijn overlijdensadvertentie blijkt
wordt het timmerbedrijf wel voortgezet.
Het huis is gekocht door een boer, Lolke
de Groot. Maar misschien huurde familie
Bleeksma het huis wel na de verkoop.
Ik denk dat de oudste zoon Hendrik de
zaak heeft voortgezet na het overlijden
van zijn vader. Zijn broer Franke is dan al timmerman in Irnsum.
En dan was er ook nog een Hendrik Everts Bleeksma, die timmerman was in Roordahuizum. Maar
daar heb ik verder niets meer over gevonden.
Jan Sierks de Groot is in 1832
geboren in Warga. Wanneer hij trouwt
met Akke Sytzes Talsma is hij nog
timmerknecht te Warga. Wanneer in
1861 zoon Eelke geboren wordt
woont hij in Roordahuizum en dan
biedt hij ook zijn huis en timmerschuur te koop aan (zie advertentie). Dit huis is wat nu Haven 8 is.
In 1865 kopen de broers Durk Lolles de Klaver, landbouwer en olieslager en Tjisse Lolles de Klaver,
timmerman en olieslager een stuk grond aan de publieke landweg bij Zathe Anweg (rechts van het
Molenpad langs de Ayttawei) te Roordahuizum.
En vier jaar later, in 1869, laten zij bij notaris Wiersma vastleggen dat zij een windoliemolen, een
woonhuis met timmerwinkel en nog een woonhuis bezitten. De oliemolen is van hen beiden, het huis
met timmerwinkel van Durk en het andere huis van Tjisse.

In 1872 verkoopt Tjisse de helft van de oliemolen en de
betimmerde knechtswoning aan Catharinus Hoekema.
In 1876 verkoopt Durk zijn helft van de molen en een huis (?)
ook aan Catharinus Hoekema.
(De verdere eigenaarsgeschiedenis van de molen komt aan
de orde bij timmerman Schaap.)
In 1876 verkoopt Tjisse ook het woonhuis met timmerwinkel
en erf naast de molen (Ayttawei 16) aan Johannes Gerrits Brouwer, timmerman te Franeker.
Tjisse vertrekt dan naar Irnsum. Daar overlijdt zijn vrouw Lipkje Spoelstra op de leeftijd van slechts 40
jaar. Tjisse overlijdt in 1888, pas 51 jaar oud.
Johannes Gerrits Brouwer, geboren in 1851, is maar kort timmerman geweest in Roordahuizum.
Eind mei 1876 komen hij en zijn vrouw Fokje wonen in Roordahuizum. Een half jaar later wordt hun
dochter Boukje geboren.

In 1881 is er "een verkoop bij boelgoed en afbraakgoederen" van Johannes Brouwer, vroeger Mr.
timmerman te Roordahuizum, nu wonend in Groningen. (De afbraakgoederen komen van Slot
Mariënburg, Achter de Hoven te Leeuwarden.)
Een oudere timmerman is Ype Hayes Hagedoorn, geboren in 1815 in Grouw. In 1844 trouwt hij met
Wytske de Groot. En in hetzelfde jaar krijgen zij een tweeling, Haye en Doeke, die beiden later ook
timmerman worden. In 1864 verklaart Ype dat de dienstplicht van zijn zoon Haye voldaan zal worden
door Johannes Talsma, boerenknecht te Wirdum. Dat kost Ype f 350,-.
Ype pachtte het huis dat nu Haven 4 is (fam. de Haan). Het huis was eigendom van de kerk van
Roordahuizum. In 1873 en 1878 plaatst hij advertenties waarin hij timmerknechten vraagt.
Zijn vrouw Wytske overlijdt al in 1871, 50 jaar oud. Daarna zoekt Ype een "meid" voor in de
huishouding. Volgens de Burgerlijke Stand woont Ype in 1891 met twee vrouwen, die geen familie
zijn, op een schip in Grou.
Ype overlijdt in 1905, 90 jaar oud.
Heeft de tweeling, Haye en Doeke, ruzie gekregen
met hun vader? Wat is de teleurstelling die in de
Bekendmaking van 1888 genoemd wordt?

Haye en Doeke Hagedoorn waren allebei timmerman.Zij zijn in
1888 voor zich zelf begonnen.
Haye trouwt in 1883 met Hiltje Sierks Boonstra, dienstmeid te
Roordahuizum.
Zeven dagen na de huwelijksdag wordt hun zoon Ype geboren.
Haye overlijdt in 1934. Hij woont dan nog steeds in Roordahuizum.
Doeke is in 1869 getrouwd met Elbrig Haaitsma. Elbrig overlijdt in
1889, kinderloos.
Haye Hagedoorn

In 1891 opent Doeke het "Volksbierhuis" in zijn huis op Legedyk 15. Daar stond vroeger een rijtje van
vier huizen, dwars langs de terp. In het achterste huis woonde zijn broer Haye. Deze vier huizen
waren het eigendom van Doeke.
In 1893 hertrouwt Doeke met Fransje Boomsma. In 1897 wordt er een levenloos dochtertje geboren.
Niet alleen de tweeling was timmerman, maar ook hun 4 jaar oudere broer Marten Ypes Hagedoorn.
Marten trouwt in 1883 met Akke Jacobs Oetsma, dienstmeid te Roordahuizum.
Helaas overlijdt Akke al 3 jaar na hun huwelijk, twee weken na de
geboorte van hun zoon Ype. Marten overlijdt in 1904, ook pas 57 jaar oud.
Jogchem Wopkes de Boer is in 1829 geboren in Warga. Wanneer hij in 1852 trouwt met Janke
Talsma is hij nog timmerknecht in Warga. Vanaf 1862 zijn zijn kinderen in Roordahuizum geboren.
Hij pachtte van de Kerk Haven 16 (nu Geert Mast) en Haven 14, wat nu de Loods is. Haven 16 is een
in 1865 gebouwd woonhuis en timmerwinkel.
Helaas gaat Jogchum in 1878 failliet.
In 1894 overlijdt hij. Hij is dan weer timmerknecht
in plaats van timmerman.
Van 1891 tot 1905 is Klaas Burenga zeer actief
geweest in ons dorp, als timmerman en aannemer.
Klaas is in 1870 geboren in Roordahuizum. In
1891 trouwt hij met Wimke Epema. Helaas sterft
Wimke in 1902, slechts 32 jaar oud.
In 1905 hertrouwt Klaas met Gerbrig de Vries.
Vanaf 1891 zoekt Klaas via advertenties in de Leeuwarder Courant regelmatig timmerknechten.
Klaas Burenga woont op Haven 2, dat hij in
1893 voor f 1300,- van de Kerk van
Roordahuizum gekocht heeft. Bovendien is hij
ook eigenaar van Haven 4. Burenga bezat veel
huizen in het dorp. Zo heeft hij het rijtje van vier
huizen bij het spoor (nu twee huizen) gebouwd. Daar moest hij wel veel geld voor lenen.
Bovendien was hij eigenaar van Trije Romers 3, van een deel van de herberg "De oude 3 Romers" op
Trije Romers 5 (nu familie van der Horst), van Trije Romers 11 en een "knechtswoning met erf" naast
de notaris. En ook van de helft van Haedstrjitte 27 (Bernewrald). Maar rond 1900 verkoopt hij deze
huizen ook weer. In 1903 verkoopt hij ook Haven 2 voor f 1200 aan de schilder Johannes Velstra.
In 1905 heeft Klaas Burenga, die dan in Nijmegen woont, aan Bouwe Tjitses Uilkema, timmerman te
Leeuwarden "een huis met timmer-winkel, schuur, arbeiderswoning en erf " (Haven 4) verkocht.
Ook al woont Klaas niet meer in Roordahuizum,
toch is het jammer om in een advertentie van
juni 1906 in de Leeuwarder Courant te lezen dat
het financieel niet goed met hem is afgelopen.

De eerste slager die ik bij de Slagers besproken heb was Hoite Herres Schaap. Zijn zoon Sjoerd
Hoites Schaap, geboren in 1814 te Roordahuizum, is geen slager geworden, maar timmerman.
In 1838 trouwt hij met Jeltje Hinnes van der Meer. Sjoerd Hoites en Jeltje hebben vier zoons en één
dochter gekregen. Zij woonden op de Buorren, naast wat nu nr. 15 is. In 1850 heeft vader Hoite dit
huis aan Sjoerd overgedragen.
Sjoerd Hoites overlijdt in 1866, 51 jaar oud, één dag na het overlijden van zijn zoon Evert. Jeltje is dan
al overleden.
Twee zoons, Hinne Sjoerds en Evert Sjoerds, worden ook timmerman. Alhoewel hij de jongste van
de twee is begin ik met Evert, omdat hij maar een kort leven heeft geleid.
Evert is geboren in 1843. In 1865 trouwt hij met Jannigje Andles Valkema. Deze naam kennen wij,
omdat zij de eerste steen heeft gelegd van de Tjerkepleats, Haedstrjitte 23.
Het is niet erg goed te lezen, maar als zij de eerste
steen in 1851 gelegd heeft, dan was zij toen 4 jaar oud.
Twee maanden na het huwelijk van Evert en Jannigje
wordt hun zoon Andle geboren, die helaas al heel jong
sterft.
Evert en Jannigje hebben veel bezittingen. Zij trouwen
dan ook op huwelijkse voorwaarden.
Een jaar na hun huwelijk kopen zij "een kalkfabriek met
3 ovens te Harlingen" en een hechte huizinge tegenover
deze kalkfabriek. De verkoper van deze kalkfabriek was
dominee Tjeerd Pyttersen in Roordahuizum, die deze
goederen beheerde voor zijn zoon Bauke, die
kalkbrander was.
Maar helaas sterft Evert in datzelfde jaar, juli 1866.
Everts twee jaar oudere broer Hinne
Sjoerds trouwt In 1868 met Jannigje, de
weduwe van Evert. Samen krijgen zij 4 zoons
en 4 dochters.
Hinne was Mr.timmerman, maar vaak ook
taxateur van inventarissen. Ook kocht hij
allerlei huizen. Zo kocht hij samen met
Hendrik Bleeksma Uniastate in Marssum.
Ik weet niet zeker waar Hinne en Jannigje woonden, maar zij bezaten in ieder geval Buorren 15 (fam.
Ebels) en Haven 25 (Gerrit Noordenbos).
In 1882 koopt Hinne Sjoerds samen met Alle Jans Smeding de Windoliemolen in Roordahuizum.
Ook koopt hij het woonhuis met nieuw wagenhuis bij deze molen, dat verhuurt wordt aan Jochum de
Boer. In 1889 verkoopt Alle Jans Smeding zijn deel van de molen aan Hinne Sjoerds.
Ook Hinne werd niet oud. Hij overlijdt in 1892, net
als zijn vader, 51 jaar oud.
Zoals uit de advertentie hier links blijkt heeft zoon
Evert Hinnes het timmervak in 1895 van zijn vader
overgenomen. Later noemt hij zich vaak bouwkundige in plaats van timmerman.
Evert Hinnes is geboren in 1869. In 1895 trouwt hij
met Sybranda Steenhuizen. Evert was eigenaar van
Buorren 7 en 9 en later (geërfd van zijn vader) van
Buorren 15 en 25. Ook erfde hij de windoliemolen
van zijn vader.
In 1910 kocht hij van zijn schoonvader, Dirk Steenhuizen, Haedstrjitte 9 (fam. van de Weg). Hij heeft
daar niet gewoond, maar verhuurde het huis aan
Zweitze Hoekema, die het later kocht.

De tien jaar jongere broer van Evert, Sjoerd Hinnes, werd ook timmerman-architekt. Van hem weet ik
alleen dat hij in 1905 trouwde met Doetje Hoites Schaap. Zij trouwden tegelijk met Simon Okkinga en
Itte Schaap.
In 1917 verhuist Evert Hinnes naar Leeuwarden en draagt
zijn zaak over aan Simon Hofstra.
Simon is in 1890 geboren in Idaard. Behalve timmerman
noemt hij zich ook bouwkundige.
In 1917 trouwt hij met Aafke Minkes Beeksma. Zij krijgen
drie kinderen.
Simon woonde op Ayttawei 5 (fam. Fennema) en bezat ook
een schuur aan de overkant van de Ayttawei en één bij de
oliemolen.
In 1927 vertrekt het gezin naar Wonseradeel.

Wanneer precies weet ik niet, maar Jan Yntema, zoon van Gabe Yntema, de wagenmaker, heeft
deze timmerzaak voortgezet op hetzelfde adres, Ayttawei 5.
Jan Yntema is in 1905 geboren.( In 1903 was er ook een Jan geboren, maar die overleed een maand
later.) In 1929 trouwde Jan met Hendrika Gorter.
Hij heeft het vak geleerd bij Bauke Uilkema en is daarna voor zichzelf begonnen.

De rijke boeren gingen meestal naar Jan Yntema voor hun timmerwerk.
Begin 1968 bood hij zijn huis en werkplaats te koop aan en al het gereedschap werd "wegens
opheffing" geveild.
Jan en Hendrika verhuisden naar de door Jan
gebouwde bungalow op Haedstrjitte 4 (fam.
Jorna).
Een jaar later overleed Jan Yntema, 64 jaar
oud.
Nu gaan we weer terug in de tijd, nl. naar de
overdracht van het bedrijf van Burenga aan
Bauke Uilkema.

In 1905 neemt Bouwe Uilkema de timmerzaak over van Klaas
Burenga.
Bouwe, in 1879 geboren in Goutum, trouwt in hetzelfde jaar met
Janette Vrolijk. Janette overlijdt echter al in 1915, 34 jaar oud.
Bouwe en Janette hebben dan één zoon.
In 1919 trouwt Bouwe met de 14 jaar jongere Lamkje de Vries.
Zij krijgen een zoon, Fokke (waarover later meer) en een
dochter.

Bouwe heeft onder andere de 12 personeelswoningen van Eigen Haard gebouwd.

Bouwe Uilkema heeft ook vijf boerderijen in Reduzum gebouwd: Haedstrjitte 70, de boerderij van
Posthumus (nu Stapensea), Haedstrjitte 35, de boerderij van van Es (nu Vellinga) en als kopie
daarvan de boerderij van Hofstra, Overijsselsestraatweg 20, Ayttawei 11, de boerderij van Statema
(nu Willem Hofstra) en Ayttawei 35, de boerderij van Wytsma (nu Wijnstra).
Bouwe overlijdt in 1953, 73 jaar oud.
De familie Uilkema is in de 2e WO "fout" geweest en moest gestraft worden. Zoals uit een advertentie
van juli 1945 blijkt werden zij onder curatele gesteld.
"Opr. Ieder, die gelden versch.is aan-, of vorderingen heeft op- of hoederen onder zich heeft van de
vermogens van JAN J. VAN DER KLOET en BOUWE UILKEMA te ROORDAHUIZUM of in het
alg.inl.kan verstr.omtr.deze vermogens, wordt verzocht daarv.opg. te doen vóór 4 Aug. 1945
a.s.beheerder I.J.Boersma te Roordahuizum."
In oktober 1946 wordt Lamkje de Vries, huisvrouw van B.Uilkema, door het Tribunaal te Leeuwarden
veroordeeld tot internering en detentie in het kamp voor collaborateurs. Bovendien werd hun het
kiesrecht gedurende 10 jaar ontnomen.
"Fokke Uilkema, timmerman, Roordahuizum, gewapend NSB-er en zwarthandelaar: 2 jaar en 3
maanden, internering tot 17-8-1947, kiesrechtenverlies voor 10 jaar."
"Sytske Jannetje Uilkema, kantoorbediende, wonende te Roordahuizum, komt 23 oct. a.s.(1946) vrij.
Zij wordt ontzet uit het recht om openbare ambten te bekleeden en uit de kiesrechten voor den tijd van
10 jaar."
Volgens de mensen in Roordahuizum, die de familie Uilkema hebben gekend, waren zij inderdaad
"fout"in de oorlog, maar verder waren zij "goed", zo wordt gezegd..
Fokke Uilkema, geboren in 1919, neemt in 1948 het bedrijf van zijn vader over. Aanvankelijk samen
met Pieter Hallema. Maar dat vennootschap wordt na een jaar
weer opgeheven.
Fokke stort zich vanaf 1950 op de bouw van Woonschepen, te
koop vanaf f 3000,-.
In de Leeuwarder Courant van 3 september 1951 lezen we:
In de oorlog had men aan boord van de zeeschepen grote
reddingvlotten en de idee, die deze redding vlotten boven water
hield, is nu ook toegepast in de arkbouw. Die vlotten werden
namelijk drijvende gehouden door vaten en deze gedachte heeft
ook een Friese woonarkenbouwer aangegrepen. In
Roordahuizum zetten de heer F.Uilkema een huis van 3.60 bij
9.60 m op 33 tonnen, die een onderstel van 12.65 bij 4.25 m schoren. Het is goedkoper dan de
andere wijze van arkenbouw vertelde de heer Uilkema ons. Dertien tonnen zouden voldoende zijn
voor de draagkracht, maar er zijn voor de zekerheid nog twintig bij gedaan. Iedere ton is van
gegalvaniseerd ijzer, dat geregeld in de teer moet worden gezet. Dit
kan de bewoner zelf doen, want elke ton kan gemakkelijk afzonderlijk onder het huis vandaan gehaald
en er weer onder gezet worden."

Leeuwarder Courant 1959:
"F.Uilkema uit Roordahuizum maakt
opvouwbare roeiboot
Met 'plank' onder arm naar het water
en dan in veertig tellen een bootje.
De heer F.Uilkema uit Roordahuizum
heeft deze boot uitgekiend, maar een
heel klein beetje van de eer komt ook
toe aan een onbekende Brit, die enkele
jaren geleden met zijn zeejacht vastliep
op de Wadden.
De timmerman is ook een verwoed
zeezeiler. Met zijn botterjacht kruiste hij
toen de Waddenzee en het was natuurlijk heel vanzelfsprekend dat hij de
collega in moeilijkhedente hulp kwam.
Hij heeft de Brit losgetrokken nadat deze met een vletje een lijn had overgebracht. Over dat vletje gaat
het nu....... De belangstelling van de heer Uilkema ging vooral uit naar dat vreemde vletje. Hij had zich
namelijk al lang afgevraagd hoe hij het probleem kon oplossen van een reservebootje in geval van
nood.......Van hecht hout en sterk canvas maakte de heer Uilkema toen een bootje van 2.50 bij 1.40
meter. Hij nam het mee op zijn botter en waar hij ook kwam, zijn vinding had alle aandacht.
In de afgelopen winter heeft de man, die heel wat woonruimte-zoekenden aan een woonboot op vaten
heeft geholpen,een hele serie van deze bootjes gebouwd. Hij is er nu weer doorheen en voorlopig
heeft hij ook weinig tijd om bootjes te bouwen, want het timmerbedrijf eist weer alle aandacht."
In 1961 staat er weer een artikel in de Leeuwarder Courant:
In 40 sec. van plank tot boot.
.....Wilde de verkoop de eerste tijd moeilijk op gang komen, daarna ontstond er in brede kring
belangstelling voor dit product van Friese bodem. Ook het buitenland toonde al interesse: er gingen
scheepjes naar Amerika en Afrika.
In opgevouwen toestand is het bootje niet meer dan een brede en 10 cm dikke plan, die men in zijn
woning desnoods onder een bed of achter een kast kan opbergen. De verbindingen tussen de
planken van zijkant en bodem bestaan uit canvas, waarvan het aanbrengen (lijmen) zeer intensief is.
Momenteel worden er in de werkplaats te Roordahuizum drie of vier bootjes per week gemaakt en
onder de afnemers bevindt zich een van de bekendste sportzaken van Nederland.
....De prijzen variëren van f 295,- tot f 695,-."
Fokke had in die tijd nog een sloot achter zijn huis en de haven vóór zijn huis. Dus water genoeg voor
zijn uitvindingen.
Helaas gaat het, in ieder geval financiëel gezien, toch niet
zo goed met Fokke. Begin 1968 zet hij zijn huis en het
kleine huis er naast (Haven 4) te koop. Een zenuwarts te
Amsterdam (ik denk een vriend van Fokke) koopt Haven 2
en 4. Fokke blijft er wel wonen tot zijn dood in 2004. Hij is
begraven in Friens.

In Haedstrjitte 28, waar nu Dirk v.d.Goot woont, was vroeger
een post- en telegraafkantoor, beheerd door Sytze Zwart. Hij
verkocht dit pand rond 1924 aan Arend van Randen,
timmerman.
Arend van Randen is in 1894 geboren in Wier. Hij trouwde

met Anna Kalsbeek. Samen kregen zij 6 kinderen, waarvan één al na een week overleed.
Arend had ook een werkplaats op Haedstrjitte 32, achter Klaas Hofstra. Die is afgebroken.
En zijn houtopslag had hij in de werkplaats bij de Haven die nu van Noordenbos is.

Gerrit Noordenbos, die later de zaak van van Randen overnam, heeft eerst drie maanden bij hem
gewerkt en is toen ook bij het gezin van Randen in de kost geweest.
Hij vertelde mij dat van
Randen heel erg zuinig
was. Hij timmerde ook
bijna altijd met oud hout.
Van Randen was volgens
Noordenbos niet makkelijk
in de omgang.
Hij was heel principieel
tegen het gebruik van alcohol. Ook rumbonen kwamen het huis niet
in! De Blauwe Tent stond 's winters dan ook bij hem in de werkplaats
opgeslagen.
Na 40 jaar timmerman in Roordahuizum geweest te zijn, vertrekt van
Randen naar zijn zuster in Leeuwarden. Zijn vrouw is in
1959 al overleden.
Gerrit Noordenbos, geboren in 1931, is in 1949 begonnen met een
uurloon van f 2,50 per week en hij moest dan 54 uur werken. Hij
stond om half 7 op en ging om 10 uur naar bed. Later werd het
uurloon wel meer, maar dan moest hij om vier uur 's ochtends alles
klaar zetten.
Eind 1963 neemt hij de zaak en het huis van van Randen over.
Noordenbos heeft 14 jaar op Haedstrjitte 28 gewoond. Als iemand
hem nodig had, dan nam buurman Smit, de kapper de telefoon aan.
Maar Noordenbos, op een boerderij geboren, vond het wonen in een straat maar niks. Het huis waar
hij nu woont, Haven 25, bestond eerst uit drie kamers. En achter het huis op de bleek stonden nog
vier huizen. In en achter de werkplaats waren nog driehuizen. Noordenbos kocht al die huizen en
sloopte ze. Nu heeft hij een ruim huis en een grote tuin met het uitzicht dat hij graag wilde. In 1997 is
hij getrouwd met Hillie de Ruijter.
Noordenbos had altijd zo'n drie à vier personeelsleden. Heel wat mensen hebben door de jaren heen
bij hem gewerkt, waarvan 6 mensen uit ons dorp:
Fokke Uilkema (is vier jaar uitvoerder geweest), Tabe Fennema, Geert Spijkstra, Ale Visser, Karel
van Huizen en Fetze Tigchelaar.
Noordenbos had geen werk in Reduzum, omdat hij geen lid was van de Partij van de Arbeid, van de
Kerk etc.. Hij heeft in Reduzum dus geen huizen gebouwd, maar wel in Jirnsum, Wytgaard, etc.. In
Oudkerk was zijn laatste klus.
Er was geen contact tussen de timmerbedrijven in Reduzum in die tijd, Stelwagen en van Gorkum en
Jan Yntema. Er was veel concurrentie.
Noordenbos is nooit officieel gestopt met de timmerzaak, maar is toen hij 58 jaar was gestopt met
werken vanwege rugklachten.
In zijn vrije tijd was Noordenbos een verwoed accordeonspeler. Eens in de maand speelde sinds 1989
een groep echte accordeonliefhebbers, bekende en minder bekende spelers, bij Noordenbos thuis.
Helaas speelt hij nu niet meer op de accordeon.
En als laatste van de timmerlui nu het Aannemersbedrijf Stelwagen en van Gorkum (verder S&vG
genoemd).
Jan Stelwagen, geboren in 1911, trouwt in 1936 met Sjoerdtje Tuinstra. Jan is al in 1978 plotseling
overleden.
Oebele van Gorkum is geboren in 1910 te Roordahuizum. In 1936 trouwt hij met Janke Boersma.

Ongeveer in 1929 had Oebele van Gorkum de lagere school en de ambachtschool doorlopen. Maar
het was crisistijd en dus was er geen werk te vinden. Oebele mocht toen na de lagere school nog de
MTS volgen.
Door samen met Jan Stelwagen (en nog een kameraad die al snel afviel) allerlei klusjes te doen is
langzaam het Aannemersbedrijf Stelwagen en van Gorkum ontstaan.
In Roordahuizum waren er toen al drie timmerbedrijven: Arend van Randen, Jan Yntema en Bouwe
Uilkema. S&vG werden aanvankelijk, omdat ze nog zo jong waren, wat met de nek aangekeken
In het begin van hun huwelijk woonden van Gorkum en zijn vrouw Janke in een caravan op het terrein
waar Oebele op dat moment aan het werk was. Zo is hun oudste zoon Doede in St. Annaparochie
geboren, want daar waren ze in 1937 aan het werk.
Janke van Gorkum was onderwijzeres. Zij mocht na haar huwelijk wel werken, maar kreeg daar dan
niet voor betaald. Dat vertikte zij.
De vader en moeder van Janke woonden in wat nu het Aldershûs, Haedstrjitte 72 is. Stelwagen en
van Gorkum hebben in 1939 de dubbele woning ernaast gebouwd voor henzelf.
Oebele was een harde zakenman, maar sociaal kon hij boterzacht zijn. (Zo heeft hij door zijn
bemiddeling Sjoerdje Hoekema aan een nieuwbouwwoning geholpen en mij daarmee aan het
prachtige Haedstrjitte 9.)
Het echtpaar van Gorkum was zeer principieel tegen het nuttigen van alcohol.
De schuur waar het hout werd opgeslagen staat nog steeds achter hun huizen. Het nieuwbouwwijkje 't
Houtstek is hier naar vernoemd.
Werklijst
Van 1934 tot en met 1968, met uitzondering
van de oorlogsjaren, hebben S&vG 69
projecten gebouwd. In de oorlog hebben zij
veel gierkolken, kuilsilo's en betondammen
gebouwd; niet alleen in Roordahuizum, maar
overal in den lande.
S&vG hebben veel in Reduzum gebouwd: bungalow van Okkinga (Haedstrjitte 84, woon- en
winkelhuis van kruidenier Koelstra , Haedstr.72, 74 en 76 (Aldershus + 2 ernaast), Haedstr.78, Loods
aan de Haven, afbreken Pastorie en 9 woningen aan de
Haven en Buorren, Lagere school, de Lagere
Landbouwschool ( nu Greidhof), woning voor J. Fontein (?),
kleedkamers en kantine bij sportveld , 6 woningen Master
Gorterstrjitte, wei- en pekellokaal zuivelfabriek, 6
bejaardenwoningen Joksewei.
Maar ook van alles in de wijde omtrek van Reduzum.
Krantenartikel "Uit de Provincie"

Later werd bekend gemaakt dat deze inbraak door één van
de medewerkers was gepleegd.
Tot zover de timmerlui in Roordahuizum.
En nu alle huizen gebouwd zijn kan er begonnen worden met het schilderen.

