De vervoerders
Onder "vervoerders" versta ik van alles: schippers, vrachtrijders, melkvervoer etc.. Het wordt dus een
beetje een rommeltje. Het lijkt of de vervoerders zelf ook nogal makkelijk van baan wisselden.
Hotze Everts Hiemstra is geboren in 1853 te Roordahuizum.
Hij woonde in Haedstrjitte 30 (fam. Hofstra). Dit huis had hij
gekocht van Arjen Renema, veerschipper te Wirdum.
De advertentie hiernaast is uit de Leeuwarder Courant van
1877. Toen werd er dus nog met een hondenkar gereden.
Om even te laten zien hoe dat er uit zag, bij deze een plaatje.
Helaas heb ik verder geen
gegevens kunnen vinden
over Hotze Hiemstra.

In 1885 is Marten J. Hiemstra eigenaar geworden van de
hondenkardienst Roordahuizum- Leeuwarden. Drie maanden
later wil hij dit alweer verkopen.
Ook over Marten Hiemstra heb ik geen gegevens kunnen vinden.

Naast de hondenkar werd er natuurlijk ook veel vervoerd over het water door veerschippers.
Zo vind ik een advertentie uit begin 1873 van Geert S. van der Schaaf.
Geert van der Schaaf is geboren in 1845 in Roordahuizum.
Hij trouwt met Trijntje Gabes Hoekstra. Zij krijgen geen
kinderen.
In 1873 koopt Geert van der Schaaf het veerschip "De
Goede Verwachting", varende van Roordahuizum naar
Leeuwarden en Sneek vice versa. Eigenaar was Ritske
Offer Bottinga, aanspreker te Leeuwarden. Het veerschip
werd bevaren door Gerrit Bottinga en Anne Wouters. Van
der Schaaf koopt dit schip voor f 1721,-.
Maar in 1877 draagt hij zijn schip alweer over en wordt hij koopman.
Hij was ook eigenaar van verschillende huizen. In 1916 was hij in ieder geval eigenaar van
Hoofdstraat 5 en 7.
De in de overname-advertentie genoemde
S.S.Sijtema moet S.A.Sijtema zijn.
Arjen Pieters Renema is in 1853 geboren in
Roordahuizum. In 1878 trouwt hij met Neeltje
Foppes Bergsma en daarna verhuizen zij naar
Wirdum. Arjen Renema is dan veerschipper, maar
handelt ook veel in de verkoop van huizen. Hij is
ook eigenaar van Hoofdstraat 30, waar zijn moeder
woont.
Sijbe Aukes Sijtema is in 1848 geboren in Grou.
Hij trouwt in 1872 met Rinske Foppes Bergsma, de
zuster van Neeltje, die later met Arjen Renema trouwt.

In 1878 verkoopt Arjen Renema voor f 1400,- de helft van veerschip "de Goede Verwachting" aan
Sijbe Sijtema, die dan de andere helft al in zijn bezit heeft. Sijbe moet dan nog wel de vergunning om
op Leeuwarden en Sneek te varen regelen bij de gemeente.
Het veerschip "de Goede Verwachting" is een overdekt veerschip en wordt ook wel "de Wylde Barch"
genoemd. Sijbe deed met dit skûtsje ook mee aan wedstrijden.
De oudste zoon van Sijbe, Foppe Sijtema, geboren in 1873 in Rauwerd, voer als jongen vaak mee.
Bij zwaar weer werd hij dan aan de mast vastgebonden en kon hij de fokkeschoot bedienen.
Toen Foppe ongeveer 11 jaar was werd hij van school gehaald, omdat hij op het paard moest passen
dat vader Sijbe had gekocht in plaats van de hondenkar.
Foppe trouwt in 1899 met Jantje Stellingwerf; hij is dan schippersknecht. Zij krijgen samen twee zoons
en één dochter.
Volgens de Kamer van Koophandel hebben de gebroeders Foppe en Auke Sijtema sinds 1913 een
vrachtrijderij. Auke is de 3 jaar jongere broer van Foppe, geboren in Oosterwierum.
Per 1 januari 1936 wordt de Vennootschap onder Firma,
expeditiebedrijf en kleinhandel in aardappelen en
brandstoffen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.
In 1942 is de VOF ontbonden en overgedragen aan en
voortgezet door Sijbe Foppes Sijtema, de oudste zoon
van Foppe Sijtema.
In 1927 koopt Foppe Sijtema voor zijn zoon Sijbe
Haedstrjitte 19 van de gebroeders Buitinga. Foppe woont
dan zelf op Haedstrjitte 37. (Nu de bungalow van Hofstra.)

In het linker huis is er nog een winkeltje. Rechts heeft Sijbe er garagedeuren in gezet.
Sijbe Sijtema is in 1902 geboren in Roordahuizum. In 1927 trouwt hij met Minke Landstra. Zij krijgen 2
dochters.
In de oorlog heeft Sijbe met zijn vrachtauto veel goed werk kunnen verrichten. Hij verstopte dan
belangrijke papieren of voedsel tussen het hooi dat hij vervoerde.
Hij is enkele keren verraden en moest in het laatste oorlogsjaar dan ook onderduiken met zijn gezin.
Zijn buren, Romke en Sytske van der Wal en Klaas de Jong, hebben toen alle huisraad uit huis
gehaald en opgeborgen, zodat de Duitsers het niet in beslag konden nemen.
Ook de vrachtauto's van Sijbe werden steeds gevorderd door de Duitsers. Na de oorlog heeft hij
f 900,- Marshal-hulp gekregen om een nieuwe auto te kunnen kopen.
In 1941 koopt Sijbe Haedstrjitte 10 en verhuurt dit aan Jouke
Gercama. Later koopt Gercama dit huis.
In 1955, pas 30 jaar nadat zijn vader het huis voor hem
gekocht heeft, koopt Sijbe Haedstrjitte 19 van zijn vader.
In 1959 draagt hij zijn bedrijf over aan Hendrik de Boer. In
1968 verdwijnt dit expeditiebedrijf naar Schettens.
Sijbe overlijdt in 1987.

Tamme Uiltje Velstra, is in 1839
geboren in Weidum. Hij is eerst arbeider en stalknecht en in 1877 is hij "besteller".
In 1864 trouwt hij met Dieuwkje Kasje en vanaf 1869, wanneer hun kinderen geboren worden, wonen
zij in ieder geval in Roordahuizum. (Zijn zoon Johannes Velstra is de schilder, die hiervoor heb
genoemd. )
In 1892, 53 jaar oud, overlijdt Tamme. Zijn beroep is dan voerman.
Catharinus Douma is geboren in 1866 in Goutum. Wanneer hij in 1894 trouwt met Bontje Namles
Waringa woont hij in Roordahuizum. Hun drie kinderen zijn daar ook geboren.
In 1897 staat Catharinus geregistreerd als vrachtrijder.
In 1908 verkoopt hij zijn vrachtwagen. Daarna heeft hij
als beroep "koemelker".
In 1911 koopt hij voor f 1009,- Buorren 15, "een
woonhuis met slagerij en stalling". Misschien heeft hij
daar wel gewoond.
Hij bezat ook Legedyk 9, "een huis bevattende twee
woningen", die waren verhuurd aan Jan Rauwerda en
Eentje van der Schaaf.
Zoals we lezen in de advertentie hiernaast neemt Klaas
Boersma in 1908 de vrachtwagen over van Catharinus
Douma. Klaas is geboren in 1880 te Roordahuizum en
in 1906 is hij getrouwd met Antje Poelstra.
Wanneer hij trouwt is hij in ieder geval vrachtrijder.
Maar bij een latere registratie is vrachtrijder doorgestreept en is hij "bode en meteropnemer".
Lolke Harmens Wytsma is geboren in 1882 in
Roordahuizum. In 1908 trouwt hij met Hendrikje
Hoeksma. (Lolke is de grootvader van Lolke en de ons
bekende Baukje Wytsma. Kleinzoon Lolke heeft mij
nog allerlei informatie kunnen geven.)
Lolke Harmens is geboren op "de Ronde Schoorsteen"
aan de Tzienserbuorren. Hij was als enige van de vier
zoons getrouwd. De andere drie zoons bleven bij hun
moeder, Hendrikje Andles Valkema, wonen.
Er waren ook nog drie dochters.
"De Ronde Schoorsteen" was het eigendom van Jonker Vegelin van Claerbergen. De jonker kwam in
het voorjaar en in het najaar naar de boerderij om te kijken of alles goed ging. In het voorjaar kreeg hij
dan 20 kievietseieren te eten en in het najaar een snoek.
Lolke heeft eerst op Ayttawei 21 gewoond en later in de helft van Haedstrjitte 8 (nu Heleen Kappers).
Lolke en zijn vrouw Hendrikje kregen twee zoons en één dochter.
De jongste zoon, Jacob Wytsma, ging bij zijn vader werken in het vervoersbedrijf. Hij kreeg geen
loon, maar wel kost en inwoning. Hij zou immers het bedrijf te zijner tijd overnemen van zijn vader.
Vader Lolke deed het vervoer met paard en wagen en Jacob met een transportfiets. Jacob reed dan
zingend of fluitend met de dozen hoog opgestapeld op zijn fiets door onze dorpen.
Behalve het vervoer van grote bestellingen bestond het werk van Lolke en Jacob uit het doen van
boodschappen in Leeuwarden. (Zie de bonnetjes hieronder.)

Zij kochten in Leeuwarden wat iemand in Reduzum, Friens of Idaerd graag wilde hebben. Kregen een
bonnetje en kregen hun geld dan bij levering weer terug.
Helaas kwam in 1930 een droevig einde aan dit bedrijf:
In de Leeuwarder Courant van 10 juli 1930 lezen we het volgende bericht:
Roordahuizum. Woensdagavond j.l. ruim half acht had
hier wederom een ongeluk plaats. De vrachtrijder Lolke
H.Wijtsma die met zijn vrachtwagen van Idaard kwam
werd bij de onbewaakte overweg bij het station IdaardRoordahuizum door den sneltrein, van Leeuwarden
komende, aangereden. Een wonder mag het genoemd
worden dat Wijtsma bijna ongedeerd bleef. Indien hij met
zijn wagen een ondeelbaar ogenblik later was geweest,
zou de ramp verschrikkelijk zijn geweest. De wagen werd
geheel verbrijzeld, stukken van de wagen liggen een 300
meter verder op de spoorlijn.
De trein welke onmiddellijk stopte had een kwartier vertraging.
Beide mannen zaten nu zonder werk, want geld voor een
nieuwe wagen was er niet. Lolke ging eerst bij Sybe Sytema
werken, die de klanten van Lolke had overgenomen. Maar het
boterde niet zo tussen hen. Sybe wilde teveel de baas spelen.
Toen ging Lolke bij Jan en Sweitze Hoekema werken. (Zowel
Sytema als de Hoekema's waren familie.)
In juni 1939 zet Lolke een advertentie waarin hij zijn vrachtdienst van de hand doet.
Ook in die tijd was er al stevige concurrentie. In 1928 stond het volgende bericht in de Leeuwarder
Courant:

BEKENDMAKING!
Ondergetekenden, allen vrachtrijders op Leeuwarden, verzoeken hunne geachte cliëntele, zoolang de Firma VROOM en
DREESMANN eigen bestelauto's door steden en dorpen laat
rijden, hun geen bestellingen of boodschappen voor genoemde
firma op te geven.
Geachte cliënteele, steunt in dezen uw vrachtrijder.
Leeuwarden, Zaailand, September 1928

Deze bekendmaking was
ondertekend door 50 bedrijven,
waaronder Gebr. Sijtema en H.
Smeding, Roordahuizum.

In januari 1929 vermeldt de Leeuwarder Courant dat een Vereeniging van Vrachtrijders is opgericht.
" Na een inleiding van een vrachtrijder is opgericht een Vereeniging van Vrachtrijders met aanvankelijk
70 leden. Het bestuur bestaat uit de heeren K. Thijsen te Jorwerd, voorzitter; Sj. de Vries te Marum,
secretaris; Sijtema te Roordahuizum, penningmeester; G.Huizinga te Jelsum, P.Dijkstra te Kooten,
v.d. Meulen te Buitenpost en F.v.Foeken te Sneek."
In het boek "Met beurtschippers en boderijders door Friesland" van Buursma en Mollema vond ik een
mooie foto van de Oldehove met daar bij een plattegrondje van de standplaatsnummers van de
vervoerders.

De gebroeders Sytema hadden standplaats 63, Lolke Wytsma stond op nr. 109 en Harm Smeding, die
ik nu ga bespreken, op standplaats 59.
Harm Smeding is in 1868 geboren in Jorwerd en in 1899 getrouwd met Trijntje Westerhuis.
In 1921 leent hij f 800,- met als onderpand
zijn huis op de Trije Romers, wat vroeger de
herberg "de Drie Romers" was.
Rechts van het voorhuis, waar familie Velstra
woonde, waren onder hetzelfde dak nog een
paar huisjes. In één daarvan woonde Harm
Smeding.
Zijn zoon Geert (links op de foto) is geboren
in 1904 te Deinum. Hij was volgens de
registratie van de Burgerlijke Stand in
Roordahuizum eerst kleermaker. Na 1922
was hij voerman.
Harmen is in 1958 overleden.
Catharinus Hoekema en zijn vrouw Houkje
Andles Valkema (een tante van de
vrachtrijder Lolke Wytsma ) kregen 8 kinderen. De oudste zoon was Andle Hoekema, geboren in
1870 in Roordahuizum. In 1892 trouwt hij met Geertje Piersma. In Roordahuizum wonen zij op
Buorren 8 (nu fam.Fopma-van Gorkum).
Zij krijgen zeven kinderen, waarvan er één op 3-jarige leeftijd overlijdt.
Volgens de registratie van de Burgerlijke Stand is Andle in
ieder geval van 1892 tot rond 1896 slager in Roordahuizum.
Daarna is hij tot ongeveer 1908 voerman. Hij wordt daarna
veehouder in Wommels. In 1931 verhuist hij met Geertje
naar de Huizumerlaan 98 in Leeuwarden.
In 1945 overlijdt hij.
Advertentie Leeuwarder Courant
September 1902

Twee broers van Andle, Jan en Sweitse Hoekema zijn meer bekend als vrachtrijders
Sweitse was het zesde kind van Catharinus en Houkje
Hoekema, geboren in 1879 te Roordahuizum.
Sweitse trouwt in 1909 met Neeltje Speerstra; zij krijgen vier
kinderen. Eerst woonden zij in een huis dat achter Haedstrjitte
20 stond (nu Zus Brinksma).
Dirk Steenhuizen, een oom van Neeltje Speerstra bood hen in
1910 Haedstrjitte 9 voor f 2000,- te koop aan. Maar dat
durfden zij niet aan. Evert Schaap, de bouwkundige, heeft het
toen gekocht en aan hen verhuurd. Pas in 1917 hebben zij

Haedstrjitte 9 gekocht, maar nu voor f 3000,-.
Jan is de jongste zoon van Catharinus en Houkje Hoekema, geboren in 1886 te Roordahuizum. In
1913 trouwt hij met Feikje Epema. Zij krijgen één dochter. Zij woonden op Ayttawei 10 (nu fam.
Fennema).
In 1908 hadden Jan en Sweitse al f 2500,- geleend van Dirk Steenhuizen. Met als onderpand "Een
veestalling met wagenhuis, hooiberg, verdere getimmerten (de huidige loods op Haedstrjitte 12), erf,
stuk weiland met daarop een watermolentje (de terp)".
De gebroeders Sweitse en Jan Hoekema staan als Stalhouders sinds 1907 ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. In 1936 wordt de rechtsvorm gewijzigd in "vennootschap onder firma".
In 1912 schaffen zij zich een nieuwe Lijkwagen aan.
In het boek "Ferlinepraet" lezen we over Sweitse:
"Letter kaam de skoalbus. Sweitse Hoekema wie de
earste sjauffeur. Mar dy man hie ek noch oare affearen,
û.o. hie hy in lykwein. As hy in begraffenis hie, koe hy de
skoalbus net dwaam, de bern moasten dan fytse, de
grutte jongens de lytse bern op'e stang of se moaste
rinne, dat barde ek wol."
De gebroeders verloren onderweg ook nog wel eens wat, zoals blijkt uit een advertentie van 1948:
Zij hadden hun wagens in de Loods op Haedstrjitte 12 staan.
Achter de loods was toen ook nog een paardenstal. De terp was
in die tijd ook van hen.
Lolke Wytsma vertelde mij dat Sweitse absoluut niet wilde
hebben dat zij als kinderen op de terp speelden. Als je dat toch
deed moest je heel erg oppassen, want Sweitse kon heel hard
lopen.
Eind 1951 wordt de vennootschap van de gebroeders Hoekema ontbonden door het overlijden van
Sweitse, 71 jaar oud.
Op 1 januari 1952 draagt Jan de zaak over aan Kamminga en Smeding te Wirdum. De loods op
Haedstrjitte 12 wordt dan ook aan hen verkocht.
Wanneer Geert Smeding met Kamminga is gaan samenwerken is mij onduidelijk. Ik heb ook geen
dossier in de Kamer van Koophandel van hen kunnen vinden.
Later werd Kamminga & Smeding "Transportbedrijf Combinatie Roordahuizum, Wirdum en
omstreken".

Transportbedrijf Combinatie werd in eerste instantie dus geleid door Age Kamminga, geboren in 1914
te Mantgum, en Geert Smeding, geboren in 1904 te Deinum.
Age staat rond 1930 geregistreerd als bakker in Warga.
Geert staat eerst geregistreerd als kleermaker.
Vlak nadat Jan Hoekema zijn zaak aan de Combinatie heeft verkocht heeft Fokke Reitsma, toen hij
teruggekomen was uit Indonesië, zich ingekocht in de zaak. Fokke heeft er ongeveer 20 jaar gewerkt.
Doordat de beurtdiensten werden opgeheven ging het slecht met de zaak. De bedrijven vervoerden
nu zelf hun spullen en maakten geen gebruik meer van de bodediensten. Fokke heeft zich toen
uitgekocht.
Niet veel later kwam ook Arnoldus Jorna bij Kamminga werken. Hij woonde toen met zijn gezin in
Haedstrjitte 9.
Arnoldus en Fokke deden samen veel veevervoer. En er was ook regelmatig een melkrit van de
boeren van Domwier naar de melkfabriek in Roordahuizum.
Ook was er een brandstofopslag in Wirdum en daar moesten wagons geleegd worden.

Rond 1965 deden zij het veetransport op dinsdag naar Sneek en vrijdag naar Leeuwarden, en daarna
moesten ze nog naar de brandstofopslag. Dan waren de mannen wel 24 uur aan het werk.
En dan was er nog een Bodedienst, maar daar ging het slecht mee.
Als de Eisikersclub uit ging werden ze door een veewagen weggebracht en zondags weer opgehaald.
Rond 1970 werd het werk Jorna lichamelijk te zwaar en is hij er uitgestapt. Ongeveer 2 jaar later is
ook Fokke Reitsma er mee opgehouden.
In augustus 1972 heeft Age Kamminga zichzelf verdronken in het Bergumermeer. Hij dacht dat hij
longkanker had en wilde niet meer verder leven.
Melle Bakker heeft eerst als chauffeur bij de Combinatie gewerkt en heeft in 1972 de zaak samen met
de zoon van Age, Jan Kamminga voortgezet. Eerst hadden zij een bodedienst en deden zij
veevervoer.
Dat laatste was heel stressvol werk. Zij moesten bij nacht en ontij het vee ophalen bij de boeren om
maar zo vroeg mogelijk op de veemarkt te zijn. Zodat het vee vooraan kon staan. En het betaalde ook
nog heel slecht.
In 1977 zijn Melle Bakker en Jan Kamminga uit elkaar gegaan. Jan Kamminga is met een
internationale bodedienst doorgegaan.
In 1982 staat er een artikel in de Leeuwarder Courant met de titel "Pompen of verzuipen, het is op, het
is voorbij", de woorden van Melle Bakker. Hij is in moeilijkheden geraakt door de teruggang in het
beroepsgoederenvervoer. Het veevervoer in de regio was
ingezakt en zijn contract met een Leeuwarder
bouwmaterialenhandel werd ook niet voortgezet. Het ging
een tijdlang heel erg slecht.
Werk bij de Spoorwegen en bij Structon hielpen hem er
weer bovenop. Later kwam er ook de gladheidsbestrijding
voor de Provincie bij. Dan reden er wel 17 auto's bij
onderaannemers.
In 2002 kreeg Melle de sleutel van de eerste Scania 8x8 in
Nederland. Bij deze wagen worden alle acht wielen
aangedreven, waardoor het extra veel kracht kan
overbrengen. Op
dat moment heeft
het bedrijf vijf vrachtauto's, waarvan er vier van het merk
Scania.
In 2006 heeft Wilfred Janssen het bedrijf over-genomen. De
naam Bakker blijft behouden omdat dit bedrijf zo'n goede
naamsbekendheid heeft.
In 2016 vierde familiebedrijf van der Werff Logistics zijn
honderdjarig bestaan. Wat is hier aan vooraf gegaan?
Van der Werff Logistics begon ooit met een
melkrit door Jouke van der Werff, een friese
boerenzoon uit Dearsum. Jouke is geboren in
1874. In 1902 trouwt hij met Wilhelmina
(Weltsje) Jorritsma, geboren in 1879. Zij krijgen 8
dochters en 4 zoons.
Jouke heeft eerst geprobeerd een handel in
fourage (voer voor dieren) in Franeker op te
zetten, maar dat lukte niet. Toen heeft hij het in
Sneek geprobeerd, maar dat lukte ook niet.
In 1910 verhuist hij daarom met vrouw en vijf
dochters naar Duitsland, waar een oom van hem woont.
Door de Eerste Wereldoorlog moest hij weer terug naar Friesland. Het gezin is in drie etappes
teruggekeerd naar Friesland. Eerst de oudste meisjes, die door familie werden opgevangen. Daarna
moeder Weltsje met de kleine kinderen en daarna vader Jouke met de jongens.
Uiteindelijk kwam het hele gezin in Wytgaard terecht.
Eind 1916 kan Jouke een melkrit overnemen voor de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Wirdum. Hij
krijgt daarvoor 27 gulden per week voor het ophalen en vervoeren van de melkbussen van acht
boeren. Het overige vrachtvervoer, nu nog met paard en wagen, voornamelijk van stro, aardappelen

en bieten, wordt steeds omvangrijker. Daarnaast houdt Jouke zelf ook koeien, wat ook aardig wat geld
opbrengt.
In 1924 schaft hij zijn eerste auto aan, een T-Ford. Wanneer zoon Theo in 1931, 18 jaar oud, van
school gaat, haalt hij meteen zijn rijbewijs. En dan kan er een tweede vrachtauto aangeschaft worden.
In 1939 besluit Jouke zijn zaak over te doen aan zijn zoons
Theo, geboren in 1913 en Sjoerd, geboren in 1919.
Zij hadden toen drie trucks. Eén daarvan werd door de Duitsers
gevorderd. Uit de tweede werd de motor gesloopt en werd er
een paard voorgezet. De derde werd uit elkaar gehaald en
verstopt. Maar toen deze in 1945 weer tevoorschijn werd
gehaald bleek hij door het vocht totaal vernield.
In 1941 trouwt Theo van der Werff met Marie van der Werf (met
één f !). Zij krijgen drie zoons en zeven dochters.
Met Amerikaanse en Canadese legertrucs zette Theo het
bedrijf voort. Het meest werden agrarische producten vervoerd, maar ook werden gezinnen naar de
Randstad en de mijnen in Zuid-Limburg vervoerd. In deze periode van wederopbouw is van der Werff
nog maar een bescheiden onderneming bestaande uit Theo en medewerker Jan de Ruiter.
(Sjoerd kocht een fouragehandel in Balk, maar die liep niet. Hij emigreerde uiteindelijk naar Australië.)
In 1970 telt het bedrijf 10 medewerkers.
De onderneming wordt te groot voor de loods in Wytgaard. Theo koopt in 1974 de voormalige
zuivelfabriek in Roordahuizum. Deze fabriek is in 1962 gesloten, waarbij van der Werff ook definitief
zijn melkrit kwijtraakte. Het gebouw werd tot 1965 door de Frico gebruikt voor opslag van kaas en
daarna heeft de Spar het in gebruik gehad voor de opslag van groente en fruit. Van der Werff
gebruikte de melkfabriek in eerste instantie voor de opslag van goederen.
Theo en zijn vrouw Marie verhuizen alvast naar de directeurswoning in Roordahuizum.
Zoon Jouke van der Werff, geboren op 10 oktober 1946, wordt op 1 januari 1969 firmant in de firma
Th.van der Werff en Zoon.
In 1973 trouwt Jouke met Gjetsje van der Hem.
Op 1 januari 1979 neemt Jouke van der Werff het familiebedrijf over. Het bedrijf heeft dan 11 vrachtwagens. Het vervoer van bouwmaterialen werd nu de specialiteit. Het bedrijf heeft onder andere een
goede relatie met NVB Vermeulen. Ook opslag hoorde tot de mogelijkheden.
Door een economische crisis komt het bedrijf in 1984 in de problemen en volgt er een faillissement.
Dan blijkt de kracht van een familiebedrijf: zowel familie, klanten als medewerkers gaan als een blok
achter de onderneming staan. De onderneming staat daardoor geen dag stil. Na 1984 krijgt het bedrijf
weer de wind in de zeilen.
Maar in 1985 besluit Neelie Smit-Kroes dat Leeuwarden aangesloten moet worden op het landelijke
wegennet. Jouke zag al aankomen dat Roordahuizum dan geen oprit naar deze weg zou krijgen.
In het boekje "Wij dogge it gewoan", dat in 2016 verscheen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van van der Werff, wordt dit probleem voor het bedrijf duidelijk beschreven.
" Als van der Werff zich in 1979 in Roordahuizum vestigt is de ligging vlak bij de afslag naar de
Rijksweg N32 (Leeuwarden-Heerenveen) bijzonder gunstig. De vrachtauto's zijn binnen een paar
minuten op de autoweg.
Als eind jaren tachtig wordt besloten de rijksweg om te bouwen tot een autosnelweg komt de voor van
der Werff zo gunstig gelegen afslag bij Idaard in 1995 te vervallen. Dichtstbijzijnde afslag is nu de
aansluiting op de weg naar Sneek. Dit stelt van der Werff voor grote problemen. Voortaan moeten de
vrachtwagens de smalle weg dwars door het dorp gebruiken, met alle gevolgen van dien.
Het is het begin van jarenlang onderhandelen tussen Jouke van der Werff, gemeente en
Rijkswaterstaat, terwijl door de overlast de druk vanuit het dorp alsmaar groter wordt.
(En bovendien is er voor het bedrijf geen toekomstperspectief en kan het niet groeien.)
Een kleine tien jaar duurt het gesteggel tussen overheden en van der Werff, maar uiteindelijk biedt de
overheid een acceptabele verhuisvergoeding aan de transportonderneming. Een nieuwe
vestigingsplaats is gevonden op een industrieterrein in Heerenveen."
Op 2 oktober 1999 is het dan zover.
Bij deze foto van Siep van Lingen staat in de
Leeuwarder Courant de volgende tekst:
Reduzum zwaait tientallen vrachtwagens uit
" Reduzum liep afgelopen zaterdag massaal
uit. Rond de klok van vier maakten de meeste

dorpelingen de gang naar buiten. Daar zwaaiden zij de chauffeurs van van der Werff Transport uit. Het
bedrijf gaat in Heerenveen verder en zaterdag werd het wagenpark naar het nieuwe onderkomen
overgebracht. Van de 55 vrachtwagens die het bedrijf telt, reden uiteindelijk een kleine veertig in een
kilomeers lange toeterende colonne door het dorp, via de A32 naar Heerenveen.
Er reden ook enkele opgeknapte oude wagens mee, zoals deze DAF. Tot op het akwadukt MidFryslân stonden de mensen te zwaaien naar de chauffeurs. "Machtich mooi", zei de ontroerde
eigenaar Jouke van der Werff. "Wat in show." Van der Werff nam met een beetje pijn in zijn hart
afscheid van Reduzum, waar het bedrijf 20 jaar zat. "Mar wy hiene der gjin mooglikheden mear."
Door de komst van de A32 verloor Reduzum in 1990 de rechtstreekse aansluiting op de grote weg. De
zware wagens van van der Werff moesten daarna dagelijks door het dorp.
In Heerenveen heeft het bedrijf volop ruimte voor uitbreiding."

