De smederijen
De eerste smid die ik in advertenties tegenkwam is Meindert Cornelis Bijlsma. Hij is in 1825 in
Rauwerd geboren, waar zijn vader ook smid was. In 1850 trouwt hij met IJbeltje Tjallings de Jong en
vijf jaar later overlijdt hij, 30
jaar oud. Volgens een
advertentie in de Leeuwarder
Courant op 29 januari 1856 is
zijn weduwe van plan "hare
Affaire" opnieuw te beginnen. Het voortzetten van de smederij lukt echter niet. Twee maanden later
biedt zij in een advertentie in de Leeuwarder Courant al het Grofsmids-Gereedschap, alles bijna
nieuw, te koop aan.
In 1858 hertrouwt IJbeltje met Pier Bonstra, timmerknecht te Roordahuizum.
De meest bekende smederij was natuurlijk Haedstrjitte 19, het huis van Jan Alles Smeding. Jan
Alles, geboren in 1789 in Poppingawier, trouwt in 1816 met Zwaantje van der Zee. Zwaantje is de
dochter van Broer Ruurds van der Zee, grofsmid in Roordahuizum. Wanneer Jan Alles trouwt met
Zwaantje is hij smidsknecht in Roordahuizum, waarschijnlijk dus knecht bij zijn schoonvader.
Pas in 1847, wanneer Zwaantjes moeder Lutske, 79 jaar oud, overlijdt, erft Jan Alles de smederij. In
1851 vraagt hij ontheffing van belasting wegens "nieuwe stichting van een woonhuis en aanbouw". De
garage op de Haven wordt er dan bijgebouwd.
Jan Alles overlijdt in 1867 te Roordahuizum. Zijn zoon Alle Jans Smeding, geboren in 1820, erft het
huis en de smederij. Alle Jans was een bijzonder man. Zo was hij erelid
en penningmeester van It Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse.
In het gedenkboek van dit gezelschap schrijft Geart Tuinstra: "Alle
Smeding wie gjin smid in murch en bien, hy hie der eigentlik in hekel oan
en syn wollen wie mear yn 'e rjochting fan skoalmaster of noch leaver
doomny."
In 1870, 50 jaar oud, trouwt hij met Janke Bottinga, weduwe van Andele
Jans Valkema, en trekt bij haar in op Haedstrjitte 13.
Of hij toen nog smid was is onduidelijk. In ieder geval verkoopt hij het
woonhuis en de smederij in 1880. Na het overlijden van Alle Jans in 1902
verschijnt in de Leeuwarder Courant een necrologie, waaruit ook blijkt wat
een bijzonder man deze smid was.
"Men schrijft ons uit Roordahuizum, d.d. 5 Jan.:
Alle Jans Smeding
Een waardig man, een degelijk burger, een echte stânfries scheidde
heden, n.l. Alle Jans Smeding, die op 7 dezer zijn 82-jarigen ouderdom
zou hebben bereikt. Al zijn er geen nakomelingen die zijn heengaan betreuren, toonde hij zich toch in
vele opzichten hier en elders een te waardig mensch, dan dat hij niet zou worden gemist. Al wat met
de Friesche taal en met Friesche toestanden in verband stond, was hem eigen. Gaf zijn hardhandig
smidsbedrijf hem indertijd geen bekoring, de Friesche taal trok hem wel aan. 't Frysk Lieteboek en
vele stukken van zijn hand in Friesche tijdschriften getuigen van zijn medewerking, terwijl hij ook in
Nutsbijeenkomsten hier en elders zijn aangenamen kout liet horen.
Tot kort vóór zijn dood genoot hij het voorrecht van een onbegrensd geheugen. 't Was soms
verbazend te vernemen, hoe hij gedichten, redevoeringen enz., vóór wel een halve eeuw of vroeger
een enkele maal gehoord of gelezen, in vele opzichten precies wist weer te geven. Hij was een der
nog weinige in leven zijnde mede-oprichters van 't Frysk Selskip en daarvan een reeks jaren tot zijn
heengaan skathâlder. Langen tijd was hij Gemeenteraadslid en tot aan zijn dood kerkvoogd.
Van vele onzer dorpsvereenigingen was hij een waardig lid. Eene kostelijke gezondheid, een hecht
lichaam, een heldere en opgewekte geest waren tot vóór korten tijd zijn deel. Zijn leven en werken
blijft lang in aangename herinnering."
Alle Jans ging veel om met jonker Vegelin van Claerbergen die naast hem woonde op Haedsttrjitte 9.

Alhoewel de jonker 40 jaar ouder was dan Alle Jans. Alle Jans leende boeken van de jonker waarvan
hij veel geleerd heeft.
In 1880 verkoopt Alle Jans de smederij en het
woonhuis aan Sytze Wytzes Eppenga. Sytzes
vader Wytze was, voor hij met Sytzes moeder
trouwde, eerst getrouwd geweest met Lutske,het
zusje van Alle Jans. Lutske was echter heel jong
overleden.

Wytze Eppenga was hoofdonderwijzer in Friens.
Sytze is in 1854 in Friens geboren en in 1879 getrouwd
met Tjitske Harmens Boersma. Sytze en Tjitske kregen
zeven kinderen, waarvan er drie voor hun eerste jaar
overleden.
In 1892
verhuist familie Eppenga naar Huizum, alwaar Sytze
ingeschreven wordt als kastelein. Hij draagt de
smederij over aan Watze Bottema. Pas in 1894
verkoopt Sytze het huis en de smederij aan Watze.
Watze moet dan nog wel f 2000,- lenen van een boer
in Wytgaard om dit te kunnen betalen.
Watze is in 1866 geboren in Poppingawier. Twee
weken nadat hij de smederij heeft overgenomen, op 14 mei 1892, trouwt hij met Tjitske Jans Span.
Tjitske overlijdt al in 1900. Watze erft dan het onroerend goed.
Watze is vanaf december 1892 een trouw lid geweest van de Sociëteit "de Fjouwer Doarpen" in
Reduzum. In de notulen van december 1893 van deze Sociëteit lezen we "Heden is besloten dat
Jacob Talsma en Watze Bottema eene weddingschap hebben aangegaan, voor een rondtje, om de
snorren te laten staan, en die hem het eerst laat afscheeren, die partij moet betalen; getuigen zijn:
Johannes Postma en K. Buringa." Helaas wordt niet genotuleerd wie gewonnen heeft.
Op de ledenvergadering van 3 november 1900 klaagt Watze over de dampigheid van het biljart.
Kastelein Wiersma zegt dat hij al om 5 uur de kachel aandoet. K.Buringa stelt voor het biljart voor die
tijd te borstelen met warme borstels. Dit voorstel wordt aangenomen.
In 1904 wordt Watze als bestuurslid gekozen, samen met notaris D.Burgij en H.E.Schaap.
Eind maart 1910 biedt hij de smederij te koop aan. Hij blijkt dan ook een winkel en een rijwielzaak te
hebben. Dat er geen gediplomeerd hoefsmid in het dorp is, lijkt mij niet te kloppen. Klaas Buitinga is
dan al sinds 1890 grofsmid in Roordahuizum, gezien de advertentie in de Leeuwarder Courant van 30
mei 1890. Maar misschien was hij nog niet
gediplomeerd.
Eind april 1910 koopt Klaas Buitinga het huis

SMEDERIJ

en de smederij van Watze Bottema.
Klaas is in 1859 geboren in Oldeboorn. In 1890, drie
weken voordat hij zich vestigt als smid, trouwt hij met
Geertje Fopma.
Helaas heeft Klaas Buitinga niet lang kunnen genieten
van de smederij op Haedsttrjitte 19.
Op 17 december 1911 overlijdt hij.
Klaas en Geertje Buitinga krijgen zeven kinderen. De
jongste is pas zes jaar wanneer Klaas eind 1911 overlijdt.

TE ROORDAHUIZUM
De ondergeteekenden delen mede, dat
de Firma E.& S.BUITINGA met ingang
va 1 mei 1927 is ontbonden en dat het
bedrijf der SMEDERIJ met bijbehooren
is overgenomen en zal worden
voortgezet door SYMON BUITINGA.
Onder dankzegging voor de gunst en
het verleende vertrouwen.
2 Mei 1927.
EVERT BUITINGA
SYMON BUITINGA
Bij de overname van de SMEDERIJ met
bijbehooren verzoekt onderge-tekende
de gunst en het vertrouwen,
geschonken aan de firma bij de
voortzetting van het bedrijf, aan hem te
willen blijven verlenen.
3 mei 1927

SYMON BUITINGA

De familie Buitinga bezit dan twee smederijen: Haedstrjitte 19 en Haedstrjitte 25 (familie de Vries). De
twee oudste zoons, Evert en Symen worden ook grofsmid. Zij gebruiken Haedstrjittte 25 en hun
moeder Geertje woont op Haedstrjitte 19.
Wanneer Geertje in 1923 overlijdt wordt de nalatenschap verdeeld. Evert en Symen krijgen ieder de
helft van het onroerend goed. Zij schrijven zich dan in in de Kamer van Koophandel als "Firma E. en
S. Buitinga, Grofsmederij annex handel in landbouwmachines en huishoudelijke artikelen".
Evert Buitinga is in 1890 in Roordahuizum geboren. In 1916 trouwt hij met Reinskje Jepkema,
dochter van Sas Jepkema, de kastelein van "de Grote drie Romers".
Evert is, nadat hij de smederij heeft geërfd, nog maar 4 jaar smid gebleven in Roordahuizum.
Hij is net als zijn vader lid geworden van de Sociëteit "de Fjouwer Doarpen". Uit het volgende
jubileumversje uit 1952 blijkt dat hij, hoewel hij niet meer in Roordahuizum woont, nog steeds donateur
is.
Evert Buitinga Hy bliuw al dy tiid stille stiper,
Nea is hy op Sneon nei Roardhuzum tein
Maar de tsien goune, dyt'r bitelle
Is by de soas mar tige goed bilaen.
In mei 1927 ontbinden de broers hun vennootschap. Evert verkoopt zijn huis aan Foppe Sytema, die
vrachtrijder is. Symon zet de smederij voort op Haedstrjitte 25.
Symon Buitinga is op 24 november 1894
geboren in Roordahuizum. In 1923 trouwt hij met
Antje Rinsma. Het meisje Tjerkje op de foto is hun
dochter.

Jentje Annes Kooistra is op 9 juli 1910 geboren in Roordahuizum. Zijn broer Jan is anderhalf jaar
later geboren.
Wanneer Jentje in 1931 trouwt met Jetske Jellema is hij nog smidsknecht in Oudebildzijl.
Jan en Jentje Kooistra zijn ten tijde van de foto van de smederij in dienst bij Symon Buitinga.
De precieze datum is niet bekend, maar ongeveer in 1947 heeft Jan Kooistra de smederij overgenomen van Symon Buitinga.
Jentje deed voornamelijk de smederij en Jan was meer de 'kantoorman'. Zoals blijkt uit advertenties
in de Linepraat verkocht hij ook van alles in zijn winkel.
Wolle Jo in tocht meitsje lyk as de Tour de France?
Foar alle ûderdielen fan 'e fyts hoege Jo net nei
stêd mar kiinne Jo to rjochte by:
JAN KOOISTRA
Foar stikkene potten en pannen en soks mear
gean Jo nei de smid.
Ek nei JAN KOOISTRA.
Mar witte Jo dat hy Jo ek oan nije pannen, tsjettels
en amers helpe kin? In reis nei de stêd is dus net
nedich. Alle soarten kinne Jo krije.

Jentje en Jetske hadden 7 kinderen.
Jan was getrouwd met Hilde Gietema en zij
hadden geen kinderen.
In 1956 zijn Klaas en Koosje de Vries in
Roordahuizum komen wonen.
Klaas kon een baan krijgen als monteur bij

Jan en Jentje Kooistra. In die tijd begonnen de melkmachines op te komen en daar kon Klaas als
monteur goed mee overweg.
Koosje werkte in die tijd in de huishouding bij Hilde Kooistra en bij verschillende boeren voor f 1,- per
uur.
In die tijd was er woningnood en waren er geen huizen te huur, dus woonden Klaas en Koos in een
verbouwde bus op de Pôlle. Op de plek waar eerst huizen stonden die zijn afgebrand. (Nu Legedyk
29, nieuwbouw Jan Galema.)
Sjoerd Big(de Jong) had daar zijn groentetuin en legde dan vaak wat groente op de trap van de
'camper' neer voor Klaas en Koosje.
Toen hun dochter geboren was zijn zij op Haedstrjitte 35 gaan wonen (nu fam.Vellinga).
Koosje vond het daar 's nachts wat eng, omdat er dan een vreemde man op de deel sliep. Later
hoorde zij dat die man 3 vrouwen had en af en toe even moest uitwijken naar een ander slaapadres.
Daarna konden zij het winkeltje op de Legedyk 9 huren. (Nu de garage van Peter van Kempen.) In dat
winkeltje verkocht Koosje, volgens de Kamer van Koophandel, "klompen, schoenklompen,
klompsokken, touw- en touwwerk, borstelwaren, petroleum, mannenrubberwaterlaarzen,
schoonmaakartikelen en schrijfbenodigdheden".
Akke Wiersma, die een diggelguodwinkeltje op de Buorren had kwam haar waarschuwen dat ze maar
niet zo een winkel kon beginnen. Daar moest ze wel 3 jaar voor studeren. Akke had zelf al wel de
nodige diploma's en had natuurlijk geen behoefte aan een concurrente zo dichtbij.
Maar dat bleek ook zo te zijn. Na 3 jaar studeren haalde Koosje haar middenstanddiploma, diploma
luxe- en huishoudelijke artikelen.
Zij hebben maar 3 maanden in dat kleine winkeltje gewoond en toen kon Klaas de smederij overnemen en het huis naast de smederij huren van Jan Kooistra. De huur van het hele pand bedroeg
toen f 9,- per week.
In 1960 kon Jan Kooistra een goede baan bij de Caf krijgen en toen heeft Klaas de Vries de zaak
overgenomen. Jentje bleef werken in de smederij. Hij deed de kachels en de paarden beslaan en
Klaas was monteur van de landbouwmechanisatie. Ook ontwierp Klaas zijn eigen merk walsnijder en
hekkel onder de naam KdV. Samen met Jentje maakte hij ook melkmachinewagens. Bovendien
haalde hij het diploma machinaal melken en het diploma gas- en waterfitter.
De boeren uit de omgeving hebben financieel borg gestaan voor de overname van de smederij door
Klaas, want zij hadden wel belang bij een goede smid voor hun landbouwmachines.

De boeren hebben Klaas en Koosje goed geholpen,
maar Titus Yntema, die Klaas als concurrent zag,
wilde dat de smidse niet zou voortbestaan. Hij heeft dan ook op alle mogelijke manieren geprobeerd
Klaas dwars te zitten.
Ongeveer in 1966 begon Koosje met haar winkeltje met speelgoed en luxe en huishoudelijke
artikelen. Na de overval bij de Spar kwam het postagentschap erbij.
In 1992 zijn Klaas en Koos, na een openhartoperatie van Klaas, gestopt met de winkel en de smederij.
Zij zijn nog wel 8 jaar blijven wonen op Haedstrjitte 25
Nadat de Middenstand van Reduzum op de website was verschenen kreeg ik een brief van Gerd
Wouters. Gerd heeft van 1952 -1957 als pleegzoon bij Jan en Hilde Kooistra gewoond.Hij wil
hetvolgende aan dit stuk toevoegen: “Jan was een doorgewinterde vakman, alleen waren zijn
commerciële kwalietieten nog groter.In het begin van de vijftiger jaren was heel Nederland in opbouw.
Met name vanuit de Verenigde Staten kwamen allerlei ontwikkelingen onze kant op. Vooral de
melkmachine was een “nieuwigheid”waar veel Friuese veeboeren wel belangstelling voor hadden. Jan

Kooistra was dealer voor het merk “Surge”voor de oostkant van de provincie. Meestal kwam er eerst
een installatie voor in de stal om iets later in het jaar ook een mobiele installatie voor in het land te
leveren. De mobiele installaties werden dan gebouwd achter de smederij aan de Haedstjitte. Er is nog
speciaal een waterpas betonvloer gestort om een en ander goed te kunnen uitlijnen. Ik heb heel wat
zakcentjes verdiend met het schuren en daarna schilderen van de installaties. Groen voor het frame
en zilverkleur voor de luchtleidingen.”
De twee bedrijven die ik nu ga bespreken waren niet alleen smederijen, maar zijn uitgegroeid tot zeer
veelzijdige bedrijven. Rijwielherstellers, autohandelaren, elektriciens etc..
Tamme Velstra is geboren in 1899 te Roordahuizum als oudste van 9 kinderen. In 1926 trouwt hij met
Klaske Speerstra. Zij krijgen samen één zoon, Jan Velstra.

Tamme
begint zijn
zaak in 1921
in wat
vroeger het
café "De
oude 3
Romers" was
en waar zijn
ouders
woonden.
Links woont het gezin van Tamme en rechts wonen zijn
ouders.
In 1921 wordt Tamme geregistreerd als smid. Hij maakte
muurankers en banden om tonnen heen.
Hij kocht overal tweedehands gereedschap om zijn handel, zoals hij die in de advertentie van mei
1924 omschrijft, waar te kunnen maken.
Het smidswerk werd steeds minder in die tijd, dus richtte hij
zich op allerlei andere machines. Aanvankelijk eerst op de
verkoop en reparatie van fietsen. Hij verkocht het fietsmerk
"Wereld" voor
f 17,50 per fiets. Maar een fiets van een écht merk, zoals
bijvoorbeeld Union, kostte wel f 27,50.
Omdat zijn bedrijf aan de doorgaande weg zat werd hij ook
regelmatig gevraagd auto's te repareren.

Toen zijn zoon Jan in de zaak kwam
richtte die zich meer op de autohandel. Maar als Tamme het druk
had met de aanleg van elektriciteit
dan hielp Jan hem en als Jan het

druk had met de auto's dan hielp Tamme hem.
De Obas-verzekering bepaalde op een gegeven moment dat alle elektriciteit in de boerderijen
vernieuwd moest worden. Toen moest Jan natuurlijk wel even meehelpen.
Naast zijn eigen bedrijf was Tamme ook nog hulpmonteur bij de GEB en brandweerman.
Tamme werkte ook veel samen met Titus Yntema; leverde hem bijvoorbeeld een auto-onderstel, waar
Titus dan een nieuwe wagen op kon bouwen.
Volgens zoon Jan en zijn vrouw Stien was Tamme een heel aardige man die meedacht met de klant
en ook rekening hield met de inhoud van hun beurs.
Dit viel niet altijd in goede aarde. Zo had een boerin op wat oudere leeftijd haar rijbewijs gehaald en
vroeg Tamme haar een auto te bezorgen. Tamme dacht er goed aan te doen haar eerst maar een niet
te grote, tweedehands auto te brengen (een Kadetje). Je wist immers nog niet hoe goed haar
rijvaardigheid zou zijn. Mevrouw was hoogst verontwaardigd: Zij wilde een mooie nieuwe auto! Dus
Jan ging er gauw op om uit iets passends te zoeken ,een Vauxhall. Dat was beter.
Toen in 1960 de ventweg op de Trije Romers aangelegd moest worden werd het woonhuis
afgebroken. Tamme en zijn vrouw konden toen het huis ernaast, Trije Romers 3 kopen.
Tamme Velstra is 85 jaar geworden en heeft tot zijn dood, vooral zaterdags, klusjes in de zaak
gedaan.

De oorlog was voor zoon Jan, toen een tiener, heel dichtbij want de Duitsers waren aan de overkant
gelegerd; eerst in "de Grote Trije Romers" en later in een barak ernaast. En zij kwamen natuurlijk ook
regelmatig in de zaak om hun fiets te laten repareren.
In september 1956 reed een Amerikaan reed recht op de pomp
af.
Jan Velstra, geboren in 1929, volgde zijn vader op." Auto's
waren zijn handel en zijn hobby", zegt hij zelf. Hij reed ook
trouwerijen en begrafenissen. En hij heeft 25 jaar lang vier keer
per dag de schoolbus gereden, een oude Opel bestelbus. In
februari 1979 is er 's middags door de schoolkinderen en 's
avonds in het lokaal van Friens uitgebreid afscheid genomen.
In 1997 is Jan Velstra, 68 jaar oud, gestopt met de zaak.

BEKENDMAKING
Blijkens onderhandse acte d.d.
27 December 1921 hebben
TJEERD STAVINGA en JOUKE
STAVINGA, wonende te
Roordahuizum, met ingangg van
1 Jan.1922 eene
VENNOOTSCHAP ONDER
FIRMA aangegaan onder de
firma T.STAVINGA en ZOON
Deze vennootschap is gevestigd
te Roordahuizum en heeft ten
doel het uitoefenen van het
bedrijf van rijwiel- en
motorreparateur, het
smidsbedrijf, het installeren van
electrische installaties, enz., alles

Tjeerd Stavinga (of
Stavenga) is in 1874
geboren in Beneden
Knype en in1894 naar
Roordahuizum
vertrokken.
In 1897 trouwt hij met
Johanna Velstra, een

oudtante van de hiervoor besproken Jan Velstra.
Wanneer hij trouwt staat hij geregistreerd asl rijwielhandelaar en koperslager.
Hij is begonnen in een schuur achter het Café "De Welp".(Haedstrjitte 14)
Rond 1905 moet hij wel erg vaak geld lenen, met zijn huis op Hoofdstraat 46, waar nu Jan Rodenburg
zijn zaak heeft als onderpand.
Tjeerd en Johanna krijgen vier zoons, waarvan de jongste twee, vier weken oud en twee jaar oud,
overlijden. De oudste zoon Jouke, in 1898 geboren in Roordahuizum wordt ook rijwielhandelaar en
later ook autoverhuurder.
Voordat Jouke in 1922 met Ytje Ligthart trouwt gaat hij met zijn vader een vennootschap aan. Zie de
Bekendmaking in de Leeuwarder Courant.
Maar al 16 jaar later gaat de zaak failliet:

Waarschijnlijk is het faillissement veroorzaakt door het feit dat Jouke, volgens de verhalen, niet een
echte zakenman was. Hij was meer een toneelspeler, een showman. Als hij bijvoorbeeld taxi moest
rijden dan verkleedde hij zich helemaal als echte taxichauffeur in uniform. Dat kostte natuurlijk veel tijd
en tijd is geld.
Jouke vertrekt in datzelfde jaar als het faillissement naar Lemmer met zijn gezin.
Vader Tjeerd overlijdt 10 jaar later.
Het bedrijf van Stavinga wordt in 1938 gekocht door Gabe, en later door Titus en Jan Yntema.
Nu moet ik eerst even een uitstapje maken naar de wagenmakerij van Gabe en Titus Yntema.
Gabe Yntema is geboren in 1870. In 1894 trouwt hij met Trijntje Bekius; hij is dan wagenmakersknecht
in Sijbrandaburen.
In 1984 heeft Gabe Yntema zich gevestigd in Roordahuizum, zoals hij in een advertentie in de
Leeeuwarder Courant bekend maakt.

Gabe Yntema plaatste heel regelmatig advertenties in de Leeuwarder
Courant.
In 1921 is bij de
Kamer van
Koophandel
ingeschreven de

Firma G.Yntema en Zoon, een rijtuig-, wagenmakers- en carrosseriebedrijf. De vennoten zijn Gabe
Johannes Yntema, geboren in 1870 te Sybrandaburen en zijn zoon Titus Gabes Yntema, geboren in
1899 in Roordahuizum. Titus trouwt in 1922 met Sytske Schukking.
Sinds 1926 verhuurt de firma ook auto's.
Titus volgt zijn vader op en schrijft zich in 1928 in als wagenmakerij en carosseriebedrijf, Hoofdstraat
38.
Titus voor zijn bedrijf.

In het volgende dossier van de kamer van Koophandel betreffende de Yntema's lezen we dat eind
december 1933 is ingeschreven het Technisch-bedrijf "Electra", gevestigd op Haedstrjitte 46.
De vennoten zijn Titus Yntema, wonende op Haed-strjitte 38 en Jan Yntema, wonende op Ayttawei
5.
In 1938 wordt er een wijziging van bedrijf ge-noteerd: "Behalve electrische werken ook
waterleidingaanleg, radio-centrale, radiohandel en verkoop huishoudelijke artikelen blijven bestendigd
en in elk geval rijwielhandel met reparatie."
Pieter Hallema (Pieter-Frouwkje) is dan als bedrijfleider aangesteld.
Met ingang van 1 januari 1941 is het radio-distributiebedrijf door het Rijk genaast en wordt vanaf die
datum door het Staatsbedrijf Posterijen, Telegrafie en Telefonie geëxploiteerd.
In 1946 treedt Pieter Hallema als beheerder uit.
In 1949 wordt bij de Kamer van Koophandel aangetekend: "Met ingang van 1 november 1938 is het
soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend uitgebreid met het smidsbedrijf en de kleinhandel in haarden
en kachels als mede de reparatie daarvan." Vandaar dat Titus in Klaas de Vries een concurrent zag,
toen die de smederij aan de overkant ging kopen.
Met ingang van 1950 wordt het bedrijf uitgebreid met het gemotoriseerd rijwielbedrijf. En in 1966 met
het gasfitttersbedrijf.

Titus en Jan Yntema waren na de oorlog nog steeds eigenaars van Electra en Pieter Halllema was tot
1946 beheerder van het bedrijf.
In 1951 kwam Wiebe Visser, geboren in 1924, met zijn vrouw Annie Bangma vanuit Bolsward naar
Roordahuizum. Zij hadden toen één zoon, Sjoerd, die ik heb mogen interviewen. De andere twee
zoons zijn in Roordahuizum geboren.
Het bedrijf was toen ook nog steeds een
smederij, want Wiebe maakte voor Titus
Yntema ook
banden om
tonnen en
wagenonderd

elen.
Wiebe stond altijd klaar voor zijn klanten. Ook als zijn eten op tafel stond ging de klant voor. (Dat vond
zijn vrouw op zijn zachtst gezegd niet altijd leuk.)
Het bedrijf deed van alles in Roordahuizum en in de wijde omtrek. Fietsen en bromfietsen repareren,
gasflessen rondbrengen, En natuurlijk ook voor alle verenigingen zo nodig de geluidsinstallatie
verzorgen en bedienen.
Zoon Sjoerd mocht zaterdags bromfietsen schoonmaken en daar kreeg hij f 2,50 per brommer voor.
De politie reed in die tijd ook op een brommer en die moest wel schoon zijn.
Veel mensen hebben bij Wiebe gewerkt. Om een paar te noemen: Sibbele Brouwer, Sjouke Zijlstra en
natuurlijk ook Jan Rodenburg.
In de tijd dat Wiebe bij Electra werkte woonden hij en zijn vrouw rechts van de winkel. Aan de
voorkant, nu kantoor, was hun woonkamer en daarachter de keuken. Boven waren de slaapkamers.
In 1969 overlijdt Jan Yntema en neemt zijn vrouw Hendrika Yntema-Gorter het vennootschap over.
In 1973 wordt het bedrijf overgenomen door Silvester Jorna te Sneek. Wiens schoonvader aldaar
ook een technisch bedrijf had. Hij kwam regelmatig even langs bij Wiebe Visser, maar keek hem niet
hinderlijk op de vingers. Dat had hij namelijk van zijn schoonvader een akelige gewoonte gevonden.
Tekening van Wiebe Visser

Jan Rodenburg is in 1980 bij Wiebe Visser gaan werken en heeft het bedrijf 1 januari 1995 gekocht
van Silverster Jorna.
Wiebe Visser is in 1985, 61 jaar oud, opgehouden met werken. Toen is hij gaan tekenen, maar dat
deed hij nogal in het geheim. Hij signeerde zijn tekeningen ook niet. Na zijn overlijden in 2007 vonden
zijn kinderen tekeningen waarvan ze het bestaan niet wisten.
Fietsenmaker Jacob de Jong, ook wel Japik Speldekop genoemd omdat hij zo mager was, is
geboren in 1896 in Roordahuizum. In 1924 is hij
aldaar geregistreerd als rijwielhersteller. Maar zoals
te zien is op de nota hierbij afgedrukt deed hij veel
meer dan alleen fietsen repareren.
Hij woonde samen met zijn 8 jaar jongere zuster
Pietje in de woning die nu, geheel verbouwd,
Ayttawei 16 is. Hij had altijd een heel mooie etalage
in zijn winkel. De meeste van zijn klanten kwamen
uit Idaard en Aegum.
De onderneming wordt in 1921 opgeheven omdat Jacob dan is overleden.
En tot slot herinneren we ons dan nog Franke Kuperus. Geen smid of rijwielhersteller, maar vooral
handelaar en reparateur van radio's en dergelijke.
Franke is geboren in 1903 in Rauwerd en getrouwd met Antje de Groot. Zij hadden één dochter,
Emkje (Emmy), in 1937 geboren in Roordahuizum.
Franke had veel klanten rond Rauwerd en Poppengawier. Hij deed alles op de fiets met achterop een
doosje met reparatiegereedschap.
Franke gebruikte prachtige rood/zwarte nota's, maar zijn huis
en werkplaats was één grote zooi.
Het ging uiteindelijk niet goed met zijn zaak. In 1963 werd hij
geschorst en in 1965 werd hij failliet verklaard.

