Herbergen, café ’s en koffiehuizen in Reduzum
Ook de café's kunnen we mijns inziens tot de middenstand rekenen.
Toen ik de geschiedenis van mijn huis en dat van mijn buren onderzocht, ontdekte ik dat de notaris
vroeger kantoor hield in de café’s en dat in de acten dan ook de naam van de kastelein vermeld werd.
Bv. “Op heden saturdag den twaalfden November des jaars 1864 des savonds zes uur, ten huize van
den kastelein Sybren Nijdam in de Gouden Leeuw te Roordahuizum…….heb ik Albertus Wiersma
(notaris) in koop aangeboden…..”
Dit maakte mij nieuwsgierig en dus heb ik de afgelopen jaren onderzocht welke café’s er in Reduzum
geweest zijn en welke kasteleins er woonden en werkten.
En dat waren er heel wat! In chronologische volgorde: De Witte Swaen (1681), De Drie Romers
(1731), De Grutte Trije Romers (1823), De Gouden Leeuw (1842), Het Wapen van Idaarderadeel
(1856 ?), het Bier- en Koffijhuis (1891), Stationskoffiehuis (1904) en de Blauwe Tent (1911).
De Witte Swaen
Stel je voor…... je komt met je skûtsje aanzeilen de haven van Reduzum in om een vrachtje aldaar af
te leveren. En dan zie je recht voor je, in de steeg naast wat nu Haedstrjitte 20 is, het uithangbord van
“de Witte Swaen”, waar al sinds 1681 “de nering van een vrije tapperij wordt gedreven”. De eigenaars
zijn dan Rienck en Jeltie Siouckes. Zij hebben voor 330 goudguldens 4/5 deel van huis, schuur en tuin
gekocht.
De herberg blijft heel lang in de familie Siouckes. In 1769 heet het niet meer "de Witte Swaen" maar “t
Wapen van Ydaarderadeel”. Tot haar dood in 1776 is Teuntje Clazes, weduwe van Mattheus
Siouckes, hospita of kasteleinsche. Aan de term “hospita” zien we dat "de Witte Swaen" niet alleen
een café, maar ook een herberg was.Wanneer in 1785 de herberg verkocht wordt aan Yede Pieters
en Hillie Reins wordt het bezit uitvoerig beschreven in de koopacte. Behalve een royale beneden en
bovenverdieping bezit de herberg ook een stalling voor 6 paarden, een waterput en een bleek achter
het huis.
Yede is de zoon van Pieter en Wopkjen Romer, eigenaars van de (Oude) Drie Romers, waarover ik
later zal vertellen.
Yede Pieters Romer en Hillie Reins Wiglema krijgen 6 kinderen. Hun dochter Wopkje Ydes Romer zet
de herberg voort. Zij trouwt in 1835, op 44-jarige leeftijd met Herre Gerbens Faber, 38 jaar oud.
Een maand voor zij trouwt verkoopt Wopkje voor f 1444,- de herberg aan Philip Vegelin van
Claerbergen, die dan aan de overkant woont op het huidige Haedstrjitte nr.9.
Maar wat moet een jonkheer met een herberg? Hij verhuurt hem dan ook onmiddellijk aan Jan Foppes
Snethlage, ontvanger van de Rijksbelastingen te Roordahuizum. De verhuring geldt gedurende 2 jaar
voor f 88,- per jaar.
Wanneer jonkheer Vegelin van Claerbergen in 1838 Haedstrjitte 9 verkoopt, verkoopt hij ook de
herberg.
Vanaf die tijd is het geen café meer. Maar nog tot 1888 wordt het rijtje huizen (later waren er 6
woningen en nog een losstaand gebouwtje) “de Oude Herberg” genoemd.
De straat die wij nu Trije Romers noemen heeft in het verleden vele namen gehad: de Hooge Dijk, de
groote Postweg, de Rijdweg en de Overijsselsestraatweg.
Op wat nu nummer 5 en 7 is wonen al vóór 1731 Pijter Haijes en Wopke Michiels Romer. Zij huren het
huis en dan heet het al “de drie Romers”. In 1731 kopen zij het voor f 525,- caroliguldens (die ieder 20
stuivers waard zijn). Hun dochter Lolkje is nooit getrouwd en heeft heel haar leven in dit huis gewoond. In
een later koopcontract wordt zij “Hospita” genoemd, wat aangeeft dat zij kamers verhuurde. Het café is dus
ook een herberg.

Dit is een foto van Trije Romers nr.7 toen fam.Velstra er woonde. Het voorste
woongedeelte is voor de aanleg van de Rijksstraatweg afgebroken.
In de tijd dat Lolkje kasteleinse is, bezit zij ook aan de overkant van de weg een stukje weiland met
daarop een houten zomerhuis. Dit zomerhuis blijft nog tot 1848 in het bezit van de Romers.
Na de dood van Lolkje Romer in 1811 heeft het café meerdere eigenaars en huurders gehad. De
eigenaars zijn niet zo interessant, want die gebruikten het café blijkbaar alleen als geldbelegging. De
huurders waren ook de kasteleins en dus de feitelijke bewoners van het café.
Tussen 1813 en 1887 (het einde van “de Drie Romers”) zijn dat achtereenvolgens :
Evert van der Wal, Wisse van der Meulen, Jelle Abrahams van der Meer (ook eigenaar), Lucas Nauta,
Anne Wenselaar en Marten Pieter Zwart.
Het bestuur van de Nieuwlandspolder, gelegen achter “de Drie Romers”, vergadert altijd in deze
herberg. Zij hebben in hun notulenboek vermeld bij welke kastelein zij steeds verblijven.
En er zijn ook regelmatig
advertenties in de Leeuwarder
Courant, zoals deze:
Het café is een belangrijke
pleisterplaats op de weg naar
Overijssel. Het bezit dan ook,
behalve diverse ruime
vertrekken en een grote zaal,
een stalling en een dubbele
doorreed. Er kan dus ook voor
de paarden gezorgd worden als de reiziger overnacht in de herberg.
Er worden ook allerlei festiviteiten gehouden, zoals dampartijen, toneelvoorstellingen van Aurora etc..
En toch moet er nog bij
verdiend worden, of ze
verveelden zich overdag.
Evert van der Wal heeft naast
het café een boerenbedrijf , want ik vind in de Leeuwarder Courant van 29 maart 1822 het bericht dat
de slager in Leeuwarden van plan is een koe te slachten “….en daar nog bij te slachten een extra
buitengewoon zwaar vet KALF, wiens weerga er in geen jaren te zien is geweest; het is geboren den
15 april 1821, en is gemest door de kastelein E. van der Wal, op de drie Romers onder
Roordahuizum….” Je kunt het kalf dan nog eerst bezichtigen op de hoek van de Peperstraat.
Ook fokken de kasteleins vaak paarden en dit levert dan ook weer leuke advertenties op.

In 1822 wordt aan de overkant van de weg
“de Nieuwe of Grote drie Romers” gebouwd
(waarover later meer) en sindsdien heet dit
café “de Oude drie Romers”.
De twee café’s liggen wel erg dicht bij elkaar
en dit doet de verhouding tussen beide
kasteleins geen goed, zoals uit het volgende
Proces Verbaal blijkt:
“In het jaar Een duizend acht honderd vijf
en zeventig, den zevenden dag van de
maand Augustus, compareerde voor mij Mr.Cornelis Bergsma, burgemeester der gemeente
Idaarderadeel, wonende te Idaard, Hulpofficier, Hessel Seekles, oud 47 jaren, logementhouder op de
drie Romers onder Roordahuizum
Te kennen gevende: dat hij op den 7 augustus, des namiddags omstreeks 3 uur, was rijdende in een
wagen met één paard, met de personen van Jochem Wopkes de Boer en Jacob Musch van de 3
Romers naar Irnsum, toen hij vóór de sneekerweg ontmoete een hooiwagen berden door Marten
Zwart, mede logementhouder op de drie Romers (van de Oude 3 Romers), die op verzoek van den
aangever eindelijk eenige ruimte gaf tot voorbijrijden, doch ziende dat hij zijn buurman, den aangever
voornoemd ontmoete telkens nevens hem bleef en wel zóó dat de aangever door het gedanig
slingeren van zijn wagen, onmogelijk kon passeren, terwijl hij bij gemis van een zweep, een hooivork
gebruikte en daarmee zijn eigen paard eenige steken gaf. Dat een en ander heeft zijn voorgang gehad
tot voor de Moezelbrug, toen het den aangever eindelijk gelukte hem voorbij te rijden.”
In 1887 wordt “de Oude drie Romers” in zes onderdelen verkocht, met in het koopcontract de
uitdrukkelijke vermelding dat noch in het gebouw noch op de verkochte grond ooit het bedrijf van
“kastelein, koffiehuishouder, koffieschenker, houder van een bierhuis of biertapper, bierhandelaar of
tapper of slijter van sterke dranken, noch het beroep van stalhouder…” mag worden uitgeoefend op
straffe van f 1000 per overtreding.
Folkert Idzerda en zijn vader Otto zijn rond 1817 belangrijke mensen in ons dorp. Otto Idzerda is 36
jaar lang onderwijzer en daarnaast ook “ontvanger der directe belastingen”.
Folkert was in die tijd veldwachter. Zij hebben samen het huidige Haedstrjitte 13 gekocht en daar
Haedstrjitte 9 aan vast gebouwd. Vader Otto bezit aan de Hoge Hereweg een stuk tuin en hierop wil
Folkert een herberg bouwen.
Eind 1822 is er een Publieke Besteding, en wel op grond van 34 bladzijden bestekaanwijzingen voor
huis, schuur en paardenstalling. (Helaas zit de bestektekening er niet meer bij.) In de herberg moeten
21 schuifkozijnen komen met in ieder kozijn 2
ramen.
De herberg is in 1823 klaar, want dan heeft Folkert
meteen al een procesverbaal aan zijn broek. In die
tijd mag je niet na 10 uur (!) ’s avonds tappen.
Folkert ging echter meermalen door met tappen tot
diep in de nacht.
Persoonlijk heeft hij een zwaar leven gehad: in
1827 overlijdt zijn zoon Tiete, 7 jaar oud; in 1831
overlijdt zijn zoon Otte, 17 jaar oud en zijn oudste
zoon is krankzinnig, zoals te lezen valt in “Kroniek
van een friese boer” van D.w.Hellema..
Folkert Idzerda is tot 1843 kastelein gebleven op
“de Drie Roemers”.
Tot de afbraak van de herberg in 1962 zijn er 16

kasteleins geweest. Niet allen zijn ook eigenaar van de herberg. Enkele kasteleins wil ik hier noemen.
Maar eerst moet vermeld worden dat op 12 februari 1857 in "de Grote Drie Romers" de
oprichtingsvergadering van de IJscklub “De Eendracht” wordt gehouden, met als voorzitter Mr. van
Scheltinga Bergsma. Burgemeester Mr. Cornelis Bergsma wordt benoemd tot Beschermheer. Van de
70 personen die toegezegd hadden lid te worden van de IJsclub waren er 39 op de oprichtingsvergadering aanwezig.
In 1870 koopt Hessel Jogchums Seekles de “Nieuwe drie
Romers” van Herre Wartena, die in 1869 gestorven is, voor f
4400,-.
Seekles is een actief man. In die tijd is er begin september
ook al een Merke, toen nog Kermis geheten. En dan is er
vaak op maandagavond in de herberg een concert of een
“Groote Soirée Amusante”. Ook op andere momenten in het
jaar laat hij in de krant weten dat er in de Concertzaal van de
Heer Seekles een concert wordt gegeven.
Hij organiseert ook billardpartijen.
In 1871 heeft hij een gedeelte van de oude schuur
afgebroken en een nieuwe “doorreed” laten bouwen
Naast zijn werk als kastelein houdt Seekles ook paarden.
Hij biedt in de Leeuwarder Courant dekhengsten aan.
Zijn kasteleinsknechten moeten dan ook goed met paarden
om kunnen gaan.
Behalve paarden heeft hij ook een wagendienst van Rauwerd
naar Sneek en verhuurt hij “twintigmans WAGENS, voor
gezelschappen, met of zonder Paarden”.
Een bijzondere gebeurtenis tijdens zijn kasteleinsschap is
natuurlijk de oprichting van het Fries Rundvee Stamboek op
1 mei 1879. De vaststelling dat het Friese vee een bijzonder
ras is ligt hieraan ten grondslag. Uit alle hoeken van Friesland

komen 22 heren en boeren samen in
de herberg de Grote drie Romers.
Een ieder is van mening dat er een
eigen Fries Rundvee Stamboek moet
komen.
Op 12 Mei 1885 verhuurt Seekles “de
Nieuwe Drie Romers”, omdat hij door
aankoop eigenaar is geworden van
het Logement SPOORZIGT in de
Schrans bij Leeuwarden.
Op 1 februari verkoopt Seekles huis
en herberg aan Marten Pieters
Zwart, de kastelein van “de Oude drie
Romers” aan de overkant van de
straat. En een maand later verkoopt
Zwart zijn herberg “de Oude drie Romers”.
In de tijd dat Zwart kastelein is zijn er ook weer
regelmatig activiteiten in de herberg:
Reciteerwedstrijden, vergaderingen van de
Vriendenkring te Idaard en van de Bond voor
Algemeen Kies- en Stemrecht. Van deze laatste
bond was Ferdinand Domela Nieuwenhuis de
voorman. Ook de Heer P.J.Troelstra heeft bij Zwart
een toespraak gehouden over “De Volkspartij en
hare tegenstanders”.

Zwart zet in deze tijd ook zijn hengstenhouderij voort en biedt zijn Stamhengst De jonge Brennus voor
f 7,- ter dekking aan.
Op 11 november overlijdt Marten Zwart, ruim 65 jaar oud. Vier maanden later, op 6 maart 1895
verkopen zijn nazaten de herberg aan Sas Jepkema junior.
De broer van Sas, Georgius, is in diezelfde tijd de eigenaar van “de Gouden Leeuw” (nu beter bekend
als Bar, café de Welp.
Sas Jepkema junior is van 1895 tot 1909 kastelein geweest van het logement “de Groote Drie
Romers”. In 1881 is hij getrouwd met Grietje Boersma, dochter van Ids Boersma in Friens. Sas gaat
voortvarend te werk met het oppimpen van het
logement:
Een orchestrion is een soort kabinetorgel,
waarop alle blaasinstrumenten kunnen
worden nagebootst.
Jepkema is verder ook een actief man; hij
organiseert schutjaspartijen, biljartpartijen
en voordrachtavonden. Begin 1900 noemt
hij het logement zelfs een hotel!
Natuurlijk is er tijdens de kermis ook van alles te doen in het hotel. En gedurende de zomermaanden
is er elke zondagmiddag vanaf 2 uur MUZIEK bij Jepkema.
Sas Jepkema heeft het logement in 1895 gekocht voor f 5420,- en in 1909 verkoopt hij het voor
f 12.566,- aan Sybren Talma. De bijgebouwde schuur met paardenstalling verkoopt hij voor f 3001,aan Hoite Everts Schaap. Hij maakt dus een fikse winst.
Onder het beheer van Talma blijkt volgens de advertenties “De Groote Drie Romers” in 1910 ook nog
een Dekstation te zijn. De Goudvos-Hengst Albatros staat er ter dekking voor f 10,-.
Ook in 1911 was het tijdens de kermis niet altijd pais en vree, zoals blijkt uit een verslag van de
Rechtbank te Leeuwarden:
" Om 10 uur in de avond van 1 September was F. Ozinga, caféhouder te Sneek, in gezelschap van
twee andere personen per auto uit Leeuwarden vertrokken.
Te ongeveer 11 uur arriveerde men op Drie Romers onder Roordahuizum, waar men een café
binnen ging. Daar bevond zich meer volk. Al spoedig kwam Ulbe Stoker, die buiten was gebleven,
de gelagkamer binnen, zeggende: “Zandhuizen en Zwart zijn in ongenade!” Ozinga c.s. wisten, dat
die twee met de tilbury uit Leeuwarden moesten komen. Zij begaven zich terstond naar buiten, waar
Ozinga zag dat drie personen het paard van Zwart beet hadden. Er was veel rumoer en drukte.
“Bist dêr?” vroeg Zandhuizen, die van de chais sprong. Ozinga “Ja”, was het antwoord. Tegelijk
grepen drie personen Ozinga beet. Een vatte hem bij de keel, een ander krabde hem in het gezicht
en een derde sloeg hem op het hoofd. Ozinga trachtte zich los te rukken, maar de man, die hem bij
de keel had, hield stevig vast, waarom hij den vijand in het gezicht pakte. Na zich zoo bevrijd te
hebben, draaide hij zich om, doch kreeg tegelijkertijd een stomp, die hem inwendig pijn deed. Hij
begaf zich weer in de herberg, waar bij onderzoek bleek, dat hij verwond was. De stoot was gelukkig
op een sigarenkoker afgestuit.
In den dader van den messteek had hij den 21-jarigen straatmaker Sake v.d.V. te Roordahuizum
herkend, die er zich er nog wel op beroemde, hem “een opdonder” te hebben gegeven. De
schuldige zit heden met den 20-jarigen voermansknecht Sytze B. te Roordahuizum, die Ozinga
heeft geslagen, op het bankje en zoekt zijn heil in ontkennen.”
Fokke Hamburg zullen we later ook nog tegenkomen bij de geschiedenis van “de Gouden Leeuw”,
want op dezelfde dag (13 april 1920) waarop hij de Gouden Leeuw verkoopt, koopt hij “De Groote Drie
Romers”.

Na Fokke Hamburg is Bauke Heijda heel lang kastelein, van eind 1926 tot eind 1943.
In 1930 is er ook al een “Plaatselijk Belang in het dorp. In de Leeuwarder Courant van 18 januari is te
lezen:

Hedenavond hield Plaatselijk belang haar gewone jaarlijksche vergadering in het café
“De drie Romers”, aanwezig waren 18 leden van de 112. De rekening van de
penningmeester sloot met een batig saldo van f 66,69. Besloten werd om aan de
tentcommissie f 20,- subsidie te geven en met Rood Ruigeltje een optocht te houden
door het dorp. Tevens werd aan het bestuur opgedragen pogingen in ’t werk te
stellen alsnog waarschuwingsborden geplaatst te krijgen in het dorp.

Heijda verkoopt het café, met garage, schuur en erf voor f 18.000,-.
De café-inventaris bestaat, met uitzondering van al het glas en aardewerk, uit 12 ronde stoelen, 24
caféstoelen, 56 houten tuinstoelen, 120 Deventerstoelen, 2 stamtafels, 8 tafeltjes, 6 schammeltafels, 6
serretafels, 10 serrestoelen, 2 bufetten, losse toneelvloer et voorkleed, 4 zonneschermen,
sigarettenkastje, 4 grote spiegels, biljart met toebehoren, piano, 6 kleerhangers en bierkraan met
lekbakje. Dit alles voor f 3500,-. De uitgeoefende nering brengt nog eens f 3500,- op.
Ondertussen is de Tweede Wereldoorlog uitgebroken en dat is ook in de “Groote Drie Romers” goed
te merken. Roordahuizum is garnizoensplaats geworden. De duitse (en poolse) soldaten worden
zolang in de balzaal van “de Groote Drie Romers” neergelegd, totdat de bouw van een barak op het
land van Sake van der Veer, naast het café, klaar is.
De laatste 2 kasteleins van “de Groote Drie Romers” zijn vrouwen. Van 1957 tot 1960 Heiltje
Schippers, de weduwe van Pier Meerding. En van 1960 tot 1962 haar dochter Antje Meerding.
Antje Meerding wordt op 8 februari 1962 failliet verklaard.
Een maand eerder heeft zij “de ondergrond van het café “de Grote drie Romers”met bijbehorende
gebouwen en erf” overgedragen aan een ambtenaar van Waterstaat.
Antje Meerding moet de woning, café en verdere opstallen, alsmede kelders, putten en leidingen
afbreken. Dit is het definitieve einde van “de Grote drie Romers”.

Het derde grote café in Reduzum met een lange bestaansgeschiedenis, waarover ik graag iets wil
vertellen is “De Gouden Leeuw”. Dit café is van oudsher gevestigd op Haedstrjitte nr.14 en heet
tegenwoordig “Café/Bar de Welp”.
Eind 1842 wordt dit huis bewoond door winkelier en kastelein Hermanus van der Meer. Maar al in
1845 is Hermanus failliet en wordt het huis verkocht. Het is dan een winkel en een herberg en het
heeft een stalling voor twee paarden. Hermanus overlijdt in 1852 in het Armhuis te Huizum.
In 1855 wordt het café helemaal afgebroken en opnieuw gebouwd door Sytse Syberens Nijdam.
De eerste steen die hij gelegd heeft op 5 mei 1855 zit nog in de gevel. Het logement heet in die tijd
“Vergeet mij niet”. Sytse Nijdam wordt als eigenaar in 1862 opgevolgd door Jitze Sipsma uit Idaard,
die het logement in 1864 weer verhuurt aan Sybren Nijdam, een volle neef van Sytse Nijdam.
Ondertussen wordt in 1867 de nieuwe eigenaar Freerk Reinder Steenhuizen, en dan heet het
logement “De Gouden Leeuw”.

Freerk Steenhuizen blijft tot 1895 eigenaar van het logement, maar in 1879 neemt zijn broer Jelle het
roer als kastelein over. Jelle blijkt in 1903, 51 jaar oud, overleden te zijn in een woning in wijk E te
Harlingen. Als zijn beroep wordt dan genoemd: koffiehuishouder te Roordahuizum.
Sociëteit “de fjouwer Doarpen”
Vanaf de oprichting op 22 oktober 1892 heeft de Sociëteit altijd zijn bijeenkomsten gehouden in "de
Gouden Leeuw". In de notulen wordt de kastelein “hospes” of “sociëteithouder” genoemd.
Het doel van deze vereniging is “onderling genoegen te genieten”. Leden kunnen alleen personen zijn
die in Roordahuizum, Idaard, Friens of Aegum wonen. Alleen getrouwde mannen kunnen lid worden,
maar….als je 40 jaar of ouder bent en nog steeds ongetrouwd, dan mag je ook wel lid worden. Als
men zich niet ordelijk en fatsoenlijk gedraagt kan men een boete van f 2,- krijgen.
Direct na de oprichting werd de aanschaf van een biljart noodzakelijk gevonden. Men hoopt door
uitgifte van aandelen het biljart te kunnen bekostigen.
"Een biljart aangekocht door D.Burgij en S.Schilstra voor f 135,- was aanwezig en werd druk
bespeeld. De aandelen in de Biljart-Maatschappij werden gretig geplaatst à f 10,- per aandeel en de
regeling voor aflossing enz. zijn gedrukt op ieder aandeel.” Pas in november 1920 wordt het biljart
met toebehoren door de kastelein overgenomen voor f 300,-.
Toch wat ongezellig zonder dames? In december wordt besloten een wedstrijd in het reciteren voor
dames uit te schrijven. “De reciteerwedstrijd was een genoegen. 7 dames uit de wijde omgeving
deden mee.”
Uit de notulen van 1893 blijkt wel de de heren van de sociëteit zeker geen linkse rakkers waren:
“De aanstaande verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer werd druk besproken. Moge de heer
Troelstra woensdag in zijn hemd staan! En Gerritsen naakt dan zijn zij beiden uitgekleed.”
In hetzelfde jaar is op 1 april besloten: “Dr.A.Kuyper a.s. zaterdag voor deze vergadering te doen
optreden om zijn politieke en andere denkbeelden bloot te leggen en om het blad “de Heraut” voor de
leestafel der sociëteit aan te schaffen.”
Op de sociëteit zal wel vaker de politiek aan de orde komen. Zo dankt de voorzitter, de heer Burgij
(notaris), in de ledenvergadering van 1899 de leden door de aangename en kalme vergadering en
“slaakt de wensch dat de geschillen van groote mogendheden ook zoo kalm konden bijgelegd worden.
Dan zouden ook zeker onze Transvaalsche Broeders op dit ogenblik rustiger tijd hebben dan nu het
geval is. Hij sluit met de wensch dat we volgend jaar allen hier weer gezond en wel tegenwoordig
mogen zijn, en dan kunnen zeggen: wat hebben die Transvaalsche Boeren zich kranig gehouden, wat
hebben de Engelschen op hun kop gehad.”
Het is vaak ook erg gezellig op de sociëteitsavonden: “Verder meent het Bestuur tot zijn leedwezen
met een voorstel te moeten komen omtrent het sluitingsuur der Sociëteit daar enkele leden te lang op
de sociëteitszaal verblijven tot nadeel der betrokken huishoudingen en tot schade aan de sociëteit.”

De kastelein krijgt een belangrijke rol, want hij moet opschrijven wie na 12 uur nog aanwezig is. Bij
een eerste overtreding f 1,- boete, bij een tweede keer f 2,- boete en bij een derde keer royement.
Dit wordt later weer gewijzigd: elke keer wordt de boete verdubbeld, maar er volgt geen royement.
In 1898 is het aantal leden nog steeds 31. Het gemiddeld aantal aanwezigen is 11. De contributie
wordt verlaagd van f 2,- naar f 1,-. Ook worden er vilten pantoffels aangeschaft voor hen die op
klompen komen. In 1911 lezen wij in de notulen dat de secretaris zich er aan ergert dat niet-leden op
avonden die niet van de soos uitgaan de pantoffels gebruiken. “Besluten wirdt om de toffels allinne op
de soasgearkomsten disponibel to stellen. De hospes sil hjir nota fen nimme.”
Af en toe is er een feestavond van de Sociëteit en dan mogen de dames ook meekomen.
De presentielijst ziet er dan als volgt uit:
Leden
Gasten
Sweitse Hoekema
Sweitse Neeltje
Gerrit van der Veer
Gerrits Jeltsje
enz.

In 1895 koopt Georgius Jepkema
huis en herberg “De Gouden
Leeuw” van Freerk Steenhuizen.
De broer van Freerk, Durk
Steenhuizen, heeft een hok dat
gedeeltelijk op de grond van het
café staat. Met als gevolg dat het
pad naar de openbare weg leeg
moet blijven zodat er een wagen
met hooi geladen en gelost kan
worden.
Georgius is de broer van Sas
Jepkema van “de Grote 3 Romers”. Georgius is maar 3 jaar kastelein gebleven. Daarna wordt het
weer verkocht en verhuurd aan Thijs Wiersma.
Je kon voor een voorstelling zelfs een plaats bespreken, maar dat was dan wel heel duur.
Ook verkiezingsbijeenkomsten werden er gehouden en dat was dan weer heel goedkoop.

Tot 1903 is Thijs Wiersma huurder en later eigenaar,
van 1903 tot 1911 Hoeke Klaver en van 1911 tot 1920
Fokke Wessel Hamburg.
De waarde van het logement stijgt met de jaren. In
1903 was het f 4000,- waard en in 1920 f 13.500,-. Behalve een huis met herberg is er dan ook nog
een slagerswerkplaats (Noodslacht) en paardenstallen.
Op dezelfde dag dat Fokke Hamburg "de Gouden Leeuw" verkoopt koopt hij “de Grote 3 Romers”.

Zijn opvolger de heer Auke Dijkstra heeft helaas maar tot 1930 kunnen genieten van "de Gouden
Leeuw". Op 7 juli komen hij en zijn vrouw om het leven bij een ongeluk met hun motor. In de
Leeuwarder Courant lezen we het volgende:
“Hoe het ongeluk gebeurde.
Uit de richting Leeuwarden naderde de heer R. Bantema, leeraar aan de ambachtsschool aldaar, met
zijn groote open wagen langs den Overijsselschen straatweg. Van den Weidumerweg kwam op zijn
motor de heer A. Dijkstra, caféhouder te Roordahuizum, met op de duo zijn echtgenoote, Mevrouw
D.Dijkstra-Tuinstra.
Een ogenblik eerder dan de auto bereikte de motor het kruispunt om rechts af te slaan naar Wijtgaard.
De motorrijder, die voor het nemen van een bocht vermoedelijk te snel reed, heeft klaarblijkelijk
getracht door remmen alsnog den rechterkant van den weg te houden. Dit is hem mislukt. Volgens
ooggetuigen werd hij midden op den weg door de auto, welke met een snelheid van ongeveer 55 km
reed, opgevangen door een vooruitstekend gedeelte aan de linkerkant van de wagen. ………
Dr. Mantel van Weidum, dokter Spaans van Roordahuizum en dr. Sinnighe Damsté van Huizum, die
spoedig ter plaatse waren, konden dan ook bij mevrouw Dijkstra slechts de dood constateren, terwijl
zij overbrenging van den heer Dijkstra naar Leeuwarden ter opneming in het Diaconessenhuis
noodzakelijk achtten. Hulp mocht hier echter niet meer baten, in den loop van den avond is ook de
heer Dijkstra aan zijn kwetsuren overleden……..
De slachtoffers.
De heer A. Dijkstra, 36 jaar, beheerde sinds jaren het bekende café “De Gouden Leeuw” te
Roordahuizum en was tevens machinist op een sleepboot bij de Zuiderzeewerken………
Het was niet druk in de zaak, er waren geen feestelijkheden in Roordahuizum en deze gelegenheid
hadden Dijkstra en zijn vrouw aangegrepen om er eens een dagje tusschen uit te trekken. Zich
verheugende in het vooruitzicht op den vrijen dag zijn ze vertrokken, hun drie dochtertjes, 9, 6 en 4
jaar oud, onder de hoede van de bijna 80-jarige moeder van de vrouw achterlatend.”
Op 9 juli staat er in de Leeuwarder Courant een uitgebreid verslag van de begrafenis.
“Een doodse stilte, enkel verbroken door het eentonig gebimbam der klokken, heerschte in het dorp,
waarvan de bewoners, nog diep onder de indruk van het ontzettend gebeuren, de gordijnen en
blinden hadden geloten. De hervormde kerk waarin de dorpspredikant ds B. Boers de plechtigheid
leidde, was geheel gevuld. Velen konden geen plaats vinden.”
Omdat het gehele bezit nu geveild moet worden, brengt het veel minder op. "De Gouden Leeuw"
wordt finaal toegewezen aan Rinze de Beer voor f 5631,In de advertenties voor de activiteiten wordt nu niet meer gesproken over “de Gouden Leeuw” maar
eenvoudig over “bij de Beer”.
Ook begrafenissen konden in het café geregeld worden. Wanneer men niet vanuit de kerk begraven
wilde worden, dan werd de kist op het biljart gezet, in afwachting van de begrafenis.
Rinze de Beer en zijn vrouw zijn heel lang
kastelein geweest in “de Gouden Leeuw”,
van 1930 tot 1967.
In 1967 verkopen zij het café aan Dirk
Bergsma. Festiviteiten vinden nu plaats in
“Zaal Bergsma”.
Wanneer in 1976 Germ en Zus Bleeker
hun intrek nemen in het café, dan wordt
de naam Café-bar De Welp en zo heet het
nu nog.

"Het Wapen van Idaarderadeel"
Wanneer we van café De Welp een eindje doorlopen richting de kerk, dan was er op Haedstrjitte 4,
waar nu een grote bungalow staat (fam. Jorna), ook een café.
Op 6 mei 1856 koopt Anske Rients Boersma voor f 1400,- dit huis, dat toen nog een winkel was.
Anske Rients Boersma is geboren op 18 maart 1825 te Idaard. Hij trouwt op 18 mei 1856, dus vlak
naday hij het café heeft gekocht, met Richtje Rinzes Kreger
Wanneer hij trouwt is hij boerenknecht. Hij heeft een ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen,

grote neus, brede kin en blond haar.
In het buurtje rond het café is het een rommeltje van huizen en kamers. Het is heel moeilijk na te gaan
wie waar gewoond heeft.
Maar uit een koopcontract blijkt in ieder geval dat Anske er op 24 juni 1891 een huisje bijkoopt.
"Eene woning met erf en aanbehooren belendende aan twee kanten aan den eigendom des koopers
en door dezen bewoond, staande in de buren te Roordahuizum”.
Anske wordt dan kastelein en winkelier genoemd.

Ook wordt er weleens Boelgoed gehouden in de herberg van Anske.

LC 1890
Op 9 juni 1899 verklaren Thomas van der Werf, 75 jaar, hoofd der school te Roordahuizum en Wytze
Dijkstra, 68 jr, arbeider te Roordahuizum dat Anske Boersma, oud 74 jaar, kastelein, wonende te
Roordahuizum op 8 juni ‘s avonds om 6 uur is overleden.
Rigtje zet het café nog voort tot ook zij in 1913 overlijdt.
Op 22 december 1913 wordt het woon- en winkelhuis met 2 afzonderlijke woningen voor f 1026,toegewezen aan Gabe Yntema, rijtuigmaker te Roordahuizum als lasthebber van Bouke Jans
Bergstra, winkelier onder Lekkum.
Bouke Jans Bergstra is geboren op 19 juni 1880 te Roordahuizum.
Hij trouwt op 3 februari 1906 met Yke van der Hei, geboren op 23 april 1885 te Roordahuizum.
Op 14 mei 1914 verkoopt Bergstra een stukje grond aan de Algemene Armvoogdij te Roordahuizum.
Uit het koopcontract blijkt dat Bergstra op zijn kosten in de steeg een regenbak en op de grond van de
steeg een secreet heeft aangebracht. Iets ten oosten daarvan zijn door de armvoogdij ook een
regenbak en een secreet aangebracht.
“De secreten zijn tegen den zuidoostelijken muur der steeg en aan de noordwestzijde er van is en
moet in het vervolg minstens 75 centimeter ruimte zijn, opdat daar langs de noodige privaattonnen
kunnen worden weggehaald en aangebracht.”
Achter het meest rechtse raam was een kamertje met
een schuifwand; bij bruiloften en partijen kon die wand
opengeschoven worden. Daarnaast was het winkeltje,
wat door Ieke gerund werd.
Bouke en Ieke maken van het café een Koffiehuis.
In 1966 verschijnt ter gelegenheid van hun 60-jarig
huwelijk een artikel in de Friese Koerier van de hand
van J.D.de Jong.
Ik neem daar enkele stukken uit over, omdat het artikel
leuke informatie over het leven van Bouke en Ieke en
die tijd weergeeft.

“Op donderdag 3 februari zijn Bouke Bergstra en Ieke van der Hei
60 jaar getrouwd geweest………Schipperskinderen. Nou ja, het
schip, waarop Ieke als enigst kind meevoer, was maar 14 ton – het
Grouwster skûtsje, het kleinste van onze vloot, is altijd nog zo’n 45
ton. Eigenlijk was er op zo’n klein schip niet eens plaats voor een
kind, maar hoe ging dat vroeger? Van schoolgaan kwam niet zo
veel. Alleen in de wintermaanden, als het scheepje in de
thuishaven te Roordahuizum lag. Toch was kleine Ieke al vroeg
wijs; zo wist zij goed, wanneer de winkelman niet betaald kon
worden, want dan deed moeder de boodschappen zelf. De angst
voor die Sinterklaasnacht, toen moeder al lang de boodschappen
deed… en toch vond zij de volgende morgen een chocoladereep
en een boekje in haar kous.
Haar moeder was verstandig, Ieke moest van het schip en twaalf
jaar oud stapte zij haar eerste dienst binnen, de kindertijd was
voorbij.
Bouke Bergstra was net veertien jaar oud toen hij naar zijn eerste
betoging ging. Die werd gehouden in 1893 of ’94, in Oranjewoud en er kwamen zo’n 13.000 mensen.
Die meeting werd georganiseerd door de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en alleen al uit
Appelscha kwamen al 200 betogers. Die acht uur moesten lopen om dit te kunnen meemaken.
In april 1964 maakte het echtpaar Bergstra de laatste betoging mee, die voor verhoging van de
ouderdomspensioenen in Utrecht. Er liggen 70 jaren tussen de eerste en de laatste – eigenlijk 70
jaren van strijd voor de arbeidersklasse.
Bouke Bergstra is geboren op het schip, ook zo’n 14 tonner. Met zijn vier jaar oudere broer bleef hij
varen met zijn ouders en op die tochten naar de venen in het oosten, of naar de terpen in het in het
westen,en leerde hij veel. Bovendien waren zijn ouders “rood”-geheelonthouders en lid van de Bond
voor Algemeen Kies- en Stemrecht. Die geheelonthouding had een tragische achtergrond – moeder
was opgegroeid in een gezin, waar het drinken van de vader vaak de bitterste armoede en ellende tot
gevolg had. Elke keer, als het scheepje voorbij haar ouderlijk huis aan de Oldegalileeën voer, zat
moeder als wezenloos in de kajuit. Daarom beloofden de beide jongens haar, dat zij nooit een druppel
zouden drinken……..
Toen de SDAP werd opgericht in het begin van deze eeuw, werd Bouke dadelijk lid. 1 Mei werd voor
hem een feestdag en hij ontbrak op geen enkele betoging of meeting. Onderwijl had hij een meisje
leren kennen, het dienstmeisje van de “rode” dominé Boers te Roordahuizum. Ieke van der Hei, ook
een schippersdochter. En ook een tikje opstandig, al wist zij van politiek en beweging nog niet veel.
Van het schippersbestaan wèl en daarom liet zij Bouke, toen er van een huwelijk sprake was,
beloven zo spoedig mogelijk naar ander werk om te zien.
Toch was het begin weer zo’n scheepje van een ton of veertien en op dit schip werd hun eerste
jongen geboren. Niet sterk, vaak ziek en in een barre herfstnacht, toen zij met meerdere schepen in
de luwte van de Terhornster sluis het weer afwachtten, werd het kind ernstig ziek. Er was geen dokter
in Terhorne. Daarom stapten vier schippers, onbekenden, “in de lijn”en zij trokken het gezin Bergstra
naar Sijbrandaburen, waar wel een dokter was. …. Zo was het vroeger – veel armoede en ellende,
maar je hielp elkaar als er geholpen moest worden!
Hun eerste kind stierf en zij wisten, dat het kleine schip hiervan eigenlijk de schuld was. Toen kreeg
Bergstra de kans als melkvaarder voor de zuivelfabriek te Bartlehiem te varen en zij verhuisden naar
Snakkerburen. Het was zeer hard werken; soms meer dan 120 uur per week, maar de verdienste was
vast. Hier op Snakkeburen werden hun drie kinderen geboren en kon mevrouw Bergstra maar weinig
aan het verenigingsleven doen. Bergstra werd lid van de bond van Zuivelbewerkers, bleef natuurlijk
SDAP-er, maar kon voor de beweging maar heel weinig doen. Als er echter iets gedaan moest
worden, was hij bereid.
Het was ontzettend hard werken en bovendien trok de eigen streek: Bergstra kocht een oud cafétje
in Roordahuizum en na zes jaren melkvaarder te zijn geweest, werd hij opperman. Hij werd veel meer
in Roordahuizum…. Om maar enkele dingen te noemen: voorzitter van de Landarbeidersbond,
bestuurslid van de SDAP, president-kerkvoogd, leide van de JVO, direkteur van de muziekkorpsen
van Roordahuizum en Wirdum. Het café werd een koffiehuis, want bier en drank wilden de Bergstra’s
niet verkopen. In 1926 werd Bergstra als hulpbesteller van de PTT in Roordahuizum aangenomen –
geen volledige betrekking, maar toch vast werk. Een geluk in de crisisjaren……
Muziek betekende veel voor Bergstra, die op bijna elk instrument thuis was. En uit zijn
muziekloopbaan is de mooiste tijd die van het JVO-strijkje, dat zeer goed was en waarmee vele
uitvoeringen in andere plaatsen werden gegeven.

Het JOV-strijkje

Links op de foto staat Bergstra. Het strijkje repeteerde boven het Postkantoor op de Haven.

Mevrouw Bergstra was ook weer thuis. Zij werd voorzitster van de Vrouwenvereniging van de SDAP,
van de Ned. Herv. Vrouwen-vereniging, later nog lid van de Plattelandsvrouwen. Evenals haar man
een leven van vergaderingen en acties, maar de kinderen gingen vóór.”
Tot zover de Friese Koerier, met dank aan kleinzoon Durk Bergstra voor de foto’s. Hij vertelde mij ook
nog dat pake altijd zat te borduren en spinnen. Wat in die tijd toch wel heel bijzonder was voor een
man.
Ieke is een klein half jaar na het verschijnen van dit artikel in Grou overleden.
Op 6 maart 1943 verkoopt Bouke Jans Bergstra aan mejuffrouw Willemke Sinnema, huishoudster
wonende te Arum “ Een huizinge waarin twee afzonderlijke woningen met bleek en erf te
Roordahuizum” voor de som van f 2300,-.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is het huis vanaf die tijd geen café meer.
In 1964 verkoopt Willemke Sinnema het huis “als krot” voor slechts f 1300,- aan Jan Yntema, die het
afbreekt er dan de nu nog bestaande bungalow bouwt.

Het Bier- en Koffiehuis

In de 19e eeuw stond er dwars op de Legedyk langs de terp nog een rijtje van 4 huizen. In het eerste
huis, het huis dat er nu nog staat, zij het in zeer verbouwde staat, is in 1891 een “Bier- en Koffijhuis”
geopend.
Doeke Ypes Hagedoorn heeft dit pand op 11 april 1877 gekocht van Wytze Jans Hoekstra voor
f 650,-.

Leeuwarder Courant 19 juni 1891

Doeke Ypes Hagedoorn is geboren op 26 oktober
1844 te Roordahuizum, zoon van Ype Hayes
Hagedoorn en Wytske Doekes de Groot.
Hij is de helft van een tweeling, de broer van Haye
Op 3 mei 1869 trouwt hij met Elbrig Elards Haaitsma,
Wanneer hij trouwt is Doeke timmerknecht.
Op 15 juni 1889 overlijdt Elbrich, 54 jaar oud, te Roordahuizum.
Op 18 mei 1893 hertrouwt Doeke met Fransje Martens Boomsma. In 1897 wordt een dochtertje van
Doeke en Fransje levenloos geboren. Verder geen kinderen bekend. Op 11 januari 1924 overlijdt
Fransje Boomsma.
Naast zijn werk als bierhuishouder was Doeke ook timmerman, zoals blijkt uit de volgende advertentie:
Het Volksbierhuis wordt ook gebruikt voor andere zaken
dan alleen bier drinken.

Doeke heeft blijkbaar geld nodig, want op
woensdag 9 november 1892 biedt hij te
koop aan:

(Zijn tweelingbroer Haye woont in het laatste huis van het
rijtje.)
Johannes Wilhelmus van der Feen koopt het Bier- en
koffiehuis voor f 561,-.
Rond 1880 was Johannes van der Feen notarisklerk in
Roordahuizum.
Johannes van der Feen verhuurt het huis weer aan
Doeke Hagedoorn.
Op 7 januari 1904 verkoopt van der Feen het “volksbierhuis” weer. (Hij is dan wethouder van de
gemeente Leeuwarderdeel.) Voor f 555,- aan Jacon de Haan, kuiper te Dronrijp. Doeke is dan nog wel
de "Bierhuishouder".
Op 20 september 1920 overlijdt Doeke Hagedoorn, 75 jaar oud.
Of het Volksbierhuis dan nog blijft bestaan is onduidelijk.
Maar wanneer ook zijn vrouw Fransje Boomsma op 11 januari 1924 is overleden verkoopt Jacob de
Haan het huis aan Sierk van der Schaaf.
Doeke en Fransje zijn beiden in Roordahuizum begraven.
Het Stationskoffiehuis
Op 1 mei 1903 koopt Klaas Burenga van mevrouw Jetske Wiskia Scheltinga Bergsma, weduwe
v.d. heer Romelius Lucie Frutier de Talma, zonder beroep wonende te Arnhem, voor f 300,- een
bouwterrein van ongeveer 4 are 80 ca liggende aan en ten zuiden van de grintweg ten westen van en
aan het erf van de spoorweghalte Idaard-Roordahuizum .
Op deze grond bouwt Burenga een koffiehuis en twee woningen.
De kastelein van het Stationskoffiehuis was de heer A.Deelstra, die het koffiehuis annex woonhuis

huurde.
Helaas is het mij niet gelukt persoonlijke gegevens te vinden over Ale Deelstra.
In september 1905 is Klaas Burenga uit
Roordahuizum verhuisd naar Nijmegen en verkoopt
hij de huizen en de timmerzaak die hij bezit. En dus
ook het stationskoffiehuis.

“Nota. De kooper moet overnemen het biljart
met toebehooren, twaalf stoelen, zeven tafels,
de kachel met toebehooren, de lamp boven het
biljart, de gordijnen voor de ramen in de
gelagkamer en de rijwielstander buiten voor
f 170,-.”
De finale verkoping is op 12 oktober 1905 bij
Sas Jepkema op de 3 romers.
Het stationskoffiehuis en de arbeiderswoning worden samengevoegd en gekocht door Gerben
Terpstra, schipper te Roordahuizum voor f 2198,-.
Gerben Terpstra heeft zelf het Stationskoffiehuis niet beheerd. Volgens het register van de burgerlijke
stand heeft hij tot 1906 gevaren en in dat jaar van april tot oktober ingewoond bij zijn zwager Klaas
Visser en zijn zuster Pietje Terpstra. In oktober is hij vertrokken naar Terwispel.
Op 12 februari 1906 verkoopt hij het Stationskoffiehuis aan Margje Hamkes Meijer.
Het koffiehuis is dan nog in huur bij Deelstra voor f 150,- per jaar en de arbeiderswoning bij weduwe
Boorsma voor f 75,-.
In mei 1907 wordt Ale Deelstra uitgeschreven uit de gemeente, dus vanaf die tijd zullen Marje Meijer
en haar man Kornelis Bruinsma het Stationskoffiehuis gerund hebben.
Op 6 maart 1920 biedt Kornelis Bruinsma het Stationskoffiehuis en de woning ernaast, verhuurd aan
Andries Vlaskamp, te koop aan.
De huizen worden gekocht door Koene Lolkema, geboren op 10 februari 1884 te Langezwaag als
zoon van Jan Lolkes Lolkema en Grietje Koenes Lolkema, en zijn zuster Sijke Lolkema, geboren op 1
maart 1887 ook te Langezwaag.
Van 1920 tot 1934 wordt het Stationskoffiehuis beheerd door Sytske Lolkema, een zuster van Koene
en Sijke.
Een kleindochter van Sytske kon mij gelukkig vertellen hoe haar beppe daar zo terecht kwam.
Sytske Lolkema was getrouwd met Nanne Jilles Watzema en samen hadden zij 6 kinderen.
Als gevolg van de Spaanse griep was Nanne in 1918 vaak zeer agressief en moest hij voor enkele
jaren opgenomen worden in Franeker. Omdat Sytske zich hierdoor met haar 6 kinderen financiëel niet
meer kon redden op de boerderij, heeft de familie Lolkema er voor gezorgd dat zij met haar kinderen
in het Stationskoffiehuis kon wonen.
Nanne Watzema is nooit meer bij zijn gezin komen wonen. Hij is in 1932 in Franeker overleden.
Toen de oudste kinderen voor inkomsten konden zorgen is Sytske in 1934 naar Oudehaske verhuisd.
Zij is in 1956 overleden.

Sytske (midden) met 2 van haar dochters,
Griet (l) en Trijntje (r).

Op 3 april 1922 wordt vonnis gewezen tegen Sytske Lolkema, oud 30 jaar, verlofhoudster te R.
op grond van het procesverbaal van Gerrit H...., rijksveldwachter wonende te Wijtgaard en Gerrit
Bos, onbezoldigd rijksveldwachter te Roordahuizum. Ten laste is gelegd: dat zij als hoofd eener
onder Roordahuizum gelegen verlof zaak op 7 januari 1922 in een localiteit der zaak, waarvoor
door B en W van Idaarderadeel verlof is verleend tot den verkoop van alcoholhoudende drank
anderen dan sterke drank aanwezig heeft gehad een bemande flesch, inhoudende sterken drank
en in een vertrek, dat met voormelde localiteit binnenshuis gemeenschap heeft, in voorraad heeft
gehad een steenen kruik, inhoudende ongeveer 3 liter, althans eenigen, sterken drank.
Zij krijgt een geldboete van f 25,-.
Op 14 juni 1930 draagt Koene Lolkema, veehouder wonende te Henshuizen onder Akkrum zijn deel
van het Stationskoffiehuis en woning over aan zijn zuster Sijke Lolkema, huishoudster, wonende te
Katlijk.
Uit de Leeuwarder Courant van 10 juli 1930
De onbewaakte overwegen
Gisteravond, ruim half acht, is de wagen van de vrachtrijder Lolke Wijtsma, die een dienst onderhoudt
van Roordahuizum naar Leeuwarden en Sneek, op den onbewaakten overweg nabij het station
Idaard-Roordahuizum door den sneltrein van halfacht van Leeuwarden naar Zwolle gegrepen.
Wijtsma, die klaarblijkelijk niet heeft opgelet en beweerde den trein niet te hebben zien aankomen,
sprong een oogenblik vóór de aanrijding van den wagen. Hij werd niet ernstig aan het hoofd gewond.
Het voor den wagen gespannen paard sloeg op hol, maar werd gegrepem, voordat het onheil had
kunnen aanrichten. Wagen en inhoud werden totaal versplinterd. Met hoeveel kracht de aanrijding
plaats had blijkt uit het feit, dat de brokstukken van den wagen 300 M. verwijderd van den overweg
langs de lijn werden gevonden.
Aan wie verhuurt Sijke het Stationskoffiehuis tussen 1934
en 1957?
Op 21 mei 1957 verkoopt Sijke Lolkema, 70 jaar oud, de
woningen aan Jan Meijer, landarbeider
wonende te
Roordahuizum, voor de som van f 3200,-.
Het stationshalte werd in mei 1938 al opgeheven.
Hoewel het niets te maken heeft met de geschiedenis van
het koffiehuis wil ik toch graag het volgende opmerkelijke
krantenberichtje hier afdrukken:

LC 6 mei 1933

De Blauwe Tent

"De Blauwe Tent" is op 1 mei 1911 opgezet op initiatief van Dominee Boers, samen met de
kerkvoogden Andries Smeding en Foppe Sytema.
In eigen dorp was Boers een toonbeeld van barmhartigheid. Tbc-patienten liet hij kuren in zijn tuin en
zelfs de zwaarste drankgebruikers hielp hij van hun verslaving af. Op zijn voorspraak kwam er een
wegcafé waar geen alcohol geschonken werd, De Blauwe Tinte, thans koffiehuis de Blauwe Tent.
Roordahuizum had in die tijd een eigen afdeling van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van
Alcoholhoudende Dranken, zoals blijkt uit het volgende artikeltje van 4 december uit de Leeuwarder
Courant:
Roordahuizum, 2 Dec. In de vergadering der afd. Roordahuizum e.o. van de Nederl.Ver.tot Afsch.
van Alcoholh.Dranken trad als spreker op de heer G.L.v.d.Zwaag van Gorrdijk, die op heldere,
bevattelijke wijze het voor en tegen van het drankgebruik in het licht stelde, en na de pauze, waarin
een toneelstukje werd opgevoerd, een flinke beurt gaf aan de z.g. “matige” drinkers. Door een tiental
leden der afd. werden op verdienstelijke wijze een vijftal vierstemmige liederen ten gehoore gebracht.
Ontbrak ook de luim niet, toch lag een der zaak waardige ernst aan het samenzijn ten grondslag.
Na het sluiten der vergadering door den voorzitter, ds.Boers, die zijn hartelijken dank aan de spreker
bracht, alsmede aan de zangers en spelers, die het hunne bijdroegen om den avond genotvol te
maken, keerden de ruim 150 aanwezigen over het geheel zeer voldaan huiswaarts.”
In een ledenvergadering begin 1911 werd “het grote plan” aan de orde gesteld om op het
zogenaamde Kokkediekje een Blauwe tent op te richten.
Uit de notulen: “Om daar Zondags bij mooi weder en andere gelegenheden als meetings,
kaatspartijen enz., wanneer er veel passage langs de straatweg is, daarin water, fruit en misschien
alcoholvrije dranken te koop aan te bieden. Daar het een tent is zal deze in de kermis ook kunnen
worden geplaatst.”
De tent kwam, na heel wat besprekingen en berekeningen in de loop van de volgende maanden klaar.
De tent was 8 meter breed en zeven meter diep. De totale kosten bedroegen f 375,-, wat voor die tijd
een heel bedrag was.
In "de Blauwe Tent" was een glas water te koop voor 3 cent en een glas water met suiker er in voor 5
cent. Een eenvoudig begin, maar het liep.
In 1912 begint men te praten over de mogelijkheid "de Blauwe Tent" met hout te bekleden, welke
verbetering in 1915 wordt gerealiseerd.
Vanaf 1 mei 1911 kon men in de zomermaanden op zondagen terecht in "de Blauwe Tent", maar al
gauw werd het ook geopend op woensdag en vrijdag. Vanaf dat moment, tot 1940, is Durkje
Oosterling de beheerster van "de Blauwe Tent" geweest.
Al na korte tijd was men zeer tevreden over de exploitatie van "de Blauwe Tent".

Leeuwarder Courant 28 dec.1912

Maar gelukkig lezen we twee jaar later (15 juli 1935) in de Leeuwarder Courant: Aanhouding van
Drie Inbrekers!
“De recherche heeft gisteren een goeden dag gehad door de aanhouding van een drietal
jongemannen, die verdacht worden van het plegen van tal van inbraakjes hier ter stede, van een in de
“Blauwe Tent”onder Roordahuizum……….”
In 1939 bedroeg de omzet van "de Blauwe Tent" f 2330.
In 1944 wordt besloten, mede op aandringen van het reizend publiek, om het gebouwtje ook
gedurende de wintermaanden open te houden. Bovendien wordt er een speciale parkeerplaats
aangelegd en de N.T.M. zette daar een bordje bij, met als gevolg dat ook de verkleumde
buspassagiers zich in "de Blauwe Tent" konden verwarmen.
In 1951 bestaat "de Blauwe Tent" 40 jaar en ter gelegenheid daarvan verschijnt er een uitgebreid
artikel in de Leeuwarder Courant. Ook daaruit blijkt dat de omzet uitstekend is:
“ Of ze wel eens dagen zonder bezoek had, vroegen we mevrouw Van der Meer-Nicolai uit
Leeuwarden, die sinds anderhalf jaar de honneurs waarneemt in "de Blauwe Tent", uitgezonderd dan
één dag in de week, waarop ze afgelost wordt door de weduwe Zoethout uit Roordahuizum. “Nee,
eigenlijk nooit”, zei ze en illustreerde dat met een omzetcijfer. Per dag verkoopt ze gemiddeld voor
dertig gulden. Per jaar wordt dat een kleine elf duizend gulden, een enorm bedrag, vooral wanneer
men het vergelijkt met het omzetcijfer van het allereerste jaar. Dat bedroeg nog geen vijf honderd
gulden.
Het sympathieke van "de Blauwe Tent" is verder nog, dat het overtollige geld wordt geschonken aan
verenigingen in Roordahuizum, die het welzijn der mensheid beogen, zoals ziekenhuisverpleging en
dergelijke. Wat daar nog van over blijft, gebruikt men voor de inrichting van de tent zelf.”
Op 21 november 1957 neemt de Snelverkeers Onthouders Vereniging de exploitatie van de Blauwe
Tent over van de afdeling Roordahuizum van de Blauwe N.V..
“De Blauwe Tent is blauw en blijft blauw”. Dit zei gistermiddag de voorzitter van de Stichting S.O.V.Cantines, Ir. P.Brouwer…..

Drie van de oprichters waren gistermiddag aanwezig, namelijk Dirkje Oosterling, die ook jarenlang de
tent beheerde en nu in Grouw woont en de heren A.Smeding en F.Sijtema, waarvan de laatste 23 jaar
lang administrateur van de Blauwe Tent-commissie is geweest.
De weemoed van het afscheid was in de woorden van de huidige administratrice van de
Roordahuizumer Blauwe Tent-commissie, mevrouw A . van Randen, die het houten gebouwtje aan de
S.O.V. overdroeg, duidelijk te bemerken. Mevrouw van Randen, die ook al weer 23 jaar de
administratie in handen had, gaf in kort bestek de geschiedenis van de tent weer. De leden van de
afdeling hebben voor deze drankbestrijding-in-de-praktijk veel werk moeten doen, maar "de Blauwe
Tent" is dan ook voor vele geregelde weggebruikers een begrip geworden. De afdeling heeft echter
praktisch geen jonge leden meer, zoals zoveel verenigingen op het platteland, en om nu het
voortbestaan van de Blauwe Tent zeker te stellen, is hij overgedragen aan de S.O.V., de een
landelijke instelling is en door de cantines (38 stuks) over het hele land ook een grote ervaring
heeft…….
De nieuwe “baas” kreeg voor "de Blauwe Tent" een aardig beginkapitaaltje mee van een milde gever.
Ook voor het reservepotje van de Blauwe N.V. te Roordahuizum schoot er iets over. “
Leeuwarder Courant 22 november 1957
Bij de overdracht aan de S.O.V. wordt de heer Wiersma uit Akkrum kantinechef. Eind 1965 gaat hij
met pensioen.
In het archief van de S.O.V. vinden we dat zij m.i.v. 13-11-1965 de kantine "de Blauwe Tent" te
Roordahuizum opheffen. De heer H. Feenstra uit Leeuwarden wordt dan de particuliere exploitant.
Hij draagt het beheer over aan Hartman en Ada Huistra.
Wanneer Hartman benoemd wordt in Franeker nemen Egge en
Bea Huistra het beheer van hem over.

