Memories uit ’t leven van de familie Bakker

samengesteld door R. P. Bakker, te
Leeuwarden den Januari 1949

Zoover mijn herinneringen
reiken was mijn grootvader
Douwe Karst Bakker in ’t begin
van 1800 Mr. Bakker in Gaast.
In die jaren, heeft hij gekocht
een huis met schoone kamers
in de Kerkstraat te Makkum.
Dit huis was toen volgens overlevering steeds gebruikt als
lommerd of te wel bank van
leening (Pandjeshuis).
Ansicht uit 1904 met uiterst links de bakkerij
van Ruurd P. Bakker, in de volksmond ’Ruurd
Pitsje’.

Korenmolen in de Kerkeburen geschilderd door
Jacobus ten Zweege. Mr. schilder bij aardewerkfabriek Tichelaar van 1890 tot 1917. Op de
voorgrond de Melkvaart met het ‘Kerkbrugje’,
daar voorbij sloot de Melkvaart aan op de Leerlooiersvaart en de Putten.

Na het overlijden van mijn grootvader Douwe Karst, in ’t jaar 1866,
werd bij boedelscheiding, en publieke verkoop, eigenaar van de
bakkerij in de Kerkstraat: Alle Douwes Bakker, Mr. Bakker te Makkum
(toen al waarnemend van het bedrijf
voor zijn moeder, Jeltje Luitjens van
der Veen).
Alle Douwes Bakker was toen ongeveer 28 jaar oud, en ongehuwd. Met
zijn moeder dreef hij toen de zaak
verder. Werkende en zorgende voor
zijn jongere broertjes en zusjes en
later ook voor neven en nichten (kinderen van broers en zusters). Tot dat
zijn moeder was overleden en hij
pas op 45 jarige leeftijd voor zich
zelf begon te zorgen en een gezin
opbouwde.
Dit laatste heb ik persoonlijk zelf
eens uit zijn mond vernomen van notaris v.d. Burg te Makkum. Deze
mijnheer v.d. Burg sprak altoos met
veel respect over pa; Alle Douwes
Bakker. Pa is altoos een kalm en
zelfbewust man geweest tot aan zijn
dood. Vele jaren was hij kerkvoogd
en bestuurder van het Sint Annaleen
te Hijdaard. Uit dit Leen mochten afstammelingen van de begever studeren voor predikant, dokter of
meester in de Rechten.
Hij was lid van de Ned. Herv. kerk.
Pa heeft ook in latere jaren nog veel
gedaan voor broers en zusters die
dreigden in ’t maatschappelijk leven
te mislukken.
12 November 1882 is de datum
waarop Pa is getrouwd met Jetske
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Ruurds Sevensma. Deze laatste
(onze moeder dus) stamde van haar
moederszijde uit de fam. Velds. Moeders grootvader, is indertijd naar ik
meermalen door haar heb horen vertellen, organist en klokkenist geweest aan de Groote Kerk te Sneek.
Pa’s zuster: Anna was getrouwd met
Gerard Velds, bakker te Tjerkwerd
(bakkerij thans bewoond door de
Jong). Deze Gerard Velds was een
broer van mijn moeders-moeder. Op
een familiefeestje moeten pa en
moeder bijelkaar zijn gekomen.
Moeder was toen ongeveer 30 jaar
oud, en pa plm. 45 jaar. Uit dit huwelijk zijn 5 jongens geboren; nl.
1. Douwe Karst Bakker, 27 febr. 1884
2. Ruurd Pieter Bakker, 30 dec. 1885
3. Dirk Tjerk Bakker, 12 aug. 1887
4. Steven Wijnand Bakker,
25 febr. 1889
5. Luitjen Douwes Bakker,
28 okt. 1889

Een mooie jeugd hebben wij daar
gehad. Douwe is echter al vroeg het
ouderlijk huis uitgegaan, en voor onderwijzer klaargemaakt in Maasland (bij Maassluis) waar oom Floris
Visser hoofd der school en hoofd der
normaalschool was. Douwe was
toen nog maar 12 jaar.

Bokkenwagens en sleden hebben we
gehad, welke laatste allemaal gemaakt waren door oom Enne Feenstra, timmerman bij de platte brugjes.
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De Bleeksrige en de gewone Rige
waren toen nog niet gedempt. Dit is
gebeurd toen de doorsnijding is gemaakt bij Laanzicht, van de Melkvaart naar de Groote Zijlroede.
Oom Enne Feenstra was getrouwd
met pa’s zuster, nl. tante Ruurdje.
De bokken waren gestald bij Tjebbe
Ploeg in de Kerkeburen, die pa’s molenaar was. De granen werden toen
nog op zolder bewaard en werden
naar behoefte gemalen op de windmolen in de Kerkeburen, die hoog op
een terp stond even over ’t brugje.
Die granen kwamen uit St. Petersburg en ............(onleesbaar)
Ik heb nog de tijd gekend dat die
granen iedere week verschoten (?)
moesten worden. Pa handelde daar
dan meteen wel in.

Tienponds roggebrood

Roggebrood was een van de hoofdbaksels wat gemaakt werd en ’t
zoete of zwarte brood zat 24 uur in
de oven, en ’t zure of bleke brood 8 à
10 uren. Evert Feddes Feenstra kreeg
ieder week wel 4 à 5 van die broden
à 5 pond. Deze was boer in Engwier
en moest altoos bleek brood hebben. Van geloof was hij R.K.
Dat brooddeeg werd gemaakt als
volgt; eerst met een houten schepje
de kokende massa door elkaar en
dan liet men zo’n trog enige uren zitten. Dan moest dit deeg taai gemaakt worden en kwamen daar
rappe handen en soms ook wel blote
voeten aan te pas.
Deze broden werden toen nog met
een houten schotel mooi naast elkaar op de vloer geschoven van wel
20 à 25 op de rij en 4 lagen en soms
wel 5 lagen.
Na een paar uren werden er vochtige planken opgelegd en daar weer
op natte zakken. Dan werd ’t ovendeurtje gesloten en dicht gesmeerd
met brooddeeg. Thans besteld men
maar even gebroken rogge en
komen de roggebroodjes in een
grote ijzeren bak naast elkaar in de
oven.
De roggebroden waren in mijn tijd 5
pond zwaar en de helft heette een
vierdepartje. Dus oorspronkelijk
moeten het tienponders geweest zijn.
Ik wil hier verklaren dat er veel te
weinig roggebrood gegeten wordt.
Vooral is dit een gezond voedsel
voor mensen die last van verstop-
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De ’Platte brugjes’ gezien vanuit de Waagsteeg.met de woning en werkplaats van timmerman
Enne Feenstra. In 1903 werd de ‘Doorsnijding’, de verbinding van de Grote Zijlroede naar de
Melkvaart gegraven. Langs de Laan werd rails aangelegd, per lorrie werd de uitgegraven grond
gebruikt om Bleeksrige en Rige te dempen.
Foto onder: Het eerste deel van de Rige, van zeedijk tot aan de kruising van Kerkstraat en Markt,
was al in 18...... gedempt om de bouw van het postkantoor mogelijk te maken. Het plein dat daardoor ontstond kreeg de toepasselijke naam Telegraafplein.

ping hebben. Ik eet ’t zelf ook nog
heel graag.
Pa had altoos 2 knechten, nl. een
groot- en een lytsfeint. Deze brachten de broden in zakjes naar de boeren en hadden vaak 5 voor en 5
achter op ’t schouder. De zakjes aan
elkaar gebonden en dan op klompen er vandoor.
Moeder had meest een baker over
de vloer en dan nog een grote meid
en een kindermeid.
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IJsfeest op zee bij Harlingen

Zoals bekend is ’t jaar 1890 op 1891
een hele strenge winter geweest. Als
de legenden waar zijn dan lag het
ijs een botervat dik in de sloten en
moet dat wintertje enige maanden
flink aangepakt hebben. Zoals mijn
moeder eens vertelde, is er in dat
jaar een hardrijderij in Harlingen geweest op zee!!
Pa en moeke waren daar toen ook
naar toe op de schaats. Te water

leidt de weg daarheen over de Melkvaart en zo verder over de dorpen
Witmarsum, Arum enz. Onze kindermeid: Mintje van Eelke van Dijk, zou
ons in de slede voortduwende die
kant van Harlingen uitbrengen om
pa en moeke op te halen als ze terug
kwamen van ’t grote ijsfeest.
Ze schijnt echter door onbekendheid
met de vaarwaters een verkeerde
richting te hebben ingeslagen en
denkelijk in de Weeren onder ’t
brugje door, in de richting van Bolsward te hebben gereden. Naar mijn
moeder wel vertelde is ze toen geheel met ons in het duister aan ’t
dwalen geraakt en was ’t al 9 uur
voor we ’s avonds weer terecht
waren. Gelukkig was ’t ijs toen vertrouwd en hadden we plaatstoven
met een kooltje vuur in de slede.
Pa was echt met moeke uit geweest
in Harlingen er was daar van alles
op ’t ijs te koop in de kraampjes. Niet
alleen warme chocolademelk maar
ook snuisterijen en zelfs goud- en zilverwerk. Te welkom thuis heeft pa
voor moeke als herinnering aan die
strenge winter aldaar een zilveren
armband gekocht waarin gegrift de
inscriptie: Gekocht te Harlingen op
Zee! Datum: 1890. Deze armband
heeft ome Jel indertijd van beppe gekregen en is nog in haar bezit. De
moeder van de kindermeid was weer
arbeidster bij ons en heette Jetje.
Haar man was werkman en hij ging
uit melken. ’s Avonds (zaterdags) als
het koperwerk in de keuken gepoetst
werd, zaten wij om haar heen en
deed ze ons heel aardige vertellingen.

Buren en vrienden

Op onze buurt waren toen vele kinderen. Bijvoorbeeld tegenover ons
woonde een zekere Hinne Posthumus, die naar Amerika was vertrokken en een vrouw met 7 jongens liet
zitten. Zij had een pettenwinkel en
waren wij aan een pet toe dan gingen wij naar Hinne Maaike.
Pieter v.d. Zee (rechts van pastoor)
was machinist op de Sneeker stoomboot en had ook 4 à 5 jongens. Dan
was er een gemeente veldwachter
de Bruin, die ook enige jongens had.
Verder was er een Rijksveldwachter
v.d. Meulen die woonde op de Pruimakershoek: ook 4 à 5 jongens.
Deze v.d. Meulen, maakte indertijd
zelf door een kogel een einde aan
z’n leven, doordat hij iets uithaalde

Koninginnefeest omstreeks 1910. Vanaf de zolderverdiepingen grote Nederlandse vlaggen. Bij de
bakkerij (midden op de foto) hangt echter op de eerste verdieping ook een (kleine) Friese vlag uit
het raam. Zonder twijfel tot grote vreugde van notaris Sjirk v.d. Burg. Behalve bestuurslid van de
Koninginnevereniging vervulde v.d. Burg belangrijke functies binnen het Fries Genootschap. Bij
feestelijkheden wapperde steevast de Friese driekleur vanaf het notariskantoor. Kennelijk zo opmerkelijk dat de notulist van de Kon. ver. het in die jaren keer op keer in zijn verslag vermeld.

wat niet door de beugel kon. Yme
Prins was toen al bij z’n pleegvader
op ’t Telegraafplein. Die ging echter
op de Chr. school en gingen we toen
niet veel mee om. Als bijzonderheid
uit de winter van 1890 op 1891 weet
ik nog, dat pa met mij en Douwe op
schaatsen naar Sneek is geweest.
We hadden schaatsen met brede
ijzers, die apart voor ons gemaakt
waren. Ik weet nog best, dat toen ik
de waterpoort zag, ik uitriep: Ik wol
nei Moeke ta! In die winter werd ik 5
jaar.

Eierzoeken en vraagleren

Doordat Makkum een zeeplaats
was, is dat altoos een mooie plaats
geweest voor de jeugd. Vooral ’s winters! We hadden de mooiste sleden
van de jongens, maar ’t liefste gebruikten we bessie en gingen daar
op liggende, en met de voeten sturende bij ’t Workumer- of Harlingerpaad del. Dit waren zeer schuine
opreden om van onder de dijk er bovenop te komen, voor ’t verkeer. Als
ze zand gestrooid hadden was het
natuurlijk afgelopen.
En als ’t voorjaar kwam en de eerste
ljipkes er waren, en de âld hij al
eens over de wjuk ging, dan kwam
de pols natuurlijk voor de dag. Direct uit school en vooral ’s woendags
en zaterdagsmiddags er op uit. Om
Engwier heen, en vooral om Marswâl heen, werden de eitjes dan verschalkt en een kooi er in gelegd.
Vooral als het gras wat hoger werd
vonden we ook wel skries- en tjirkaaien (grutto en tureluur) in die hoge
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Bord op de zuidgevel van de bakkerij met opschrift: Eerste Makkumer electrische brood,
koek, banket, beschuit en scheepsbeschuitbakkerij.

graspollen.
Mei was ’t verboden tijd en werd er
toch nog wel eens een tochtje ondernomen. Je kreeg ook wel eens een
bonnetje en werd je dan gewezen op
’t al groeiende gras, dat plat getrapt
werd.
Na ’t opgroeien moesten we ook
naar de Zondagschool waar Godsdienstonderwijs werd gegeven door
de jongelingen van de verenig-ing
van jongeren.
En later natuurlijk naar Vraagleren,
zoals wij dat noemden. Al vroeg ben
ik van school gekomen omdat pa me
opleiden wou voor bakker. Toch
kreeg ik nog wel apart lessen van
een neef Douwe Berger (?). Dit was
een zoon van tante Dienke. Een onderwijzer om door een ringetje te
halen maar een zwak lichaam had
hij. Hij is later nog hoofd in Idsegahuizum geweest en al vroeg overleden. Hij had twee jongens
Adam-Willem en Jan Yme. De eerste
is nog bij ’t onderwijs in Groningen.
Dat opleiden voor bakker ging wat
anders dan tegenwoordig. Dat was
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is nog bij ’t onderwijs in Groningen.
Dat opleiden voor bakker ging wat
anders dan tegenwoordig. Dat was
direct al heel vroeg beginnen en dadelijk met de handen in een groot
stuk deeg. Ik herinner me nog heel
best dat ik eerst aardig rugpijn had,
van dat kromme staan. Maar ouder
geworden was er ook al weer veel
variatie onder de kameraden. Vooral
toen de fietsen kwamen was dat na
’t werk een mooie afleiding. Vissen
deden we ook nogal veel. Vooral in
de Tweede Putten zat nogal veel
blei.
Vele kaatspartijen werden per fiets
bezocht, die dan meestal in de kermisweek gehouden werden. Zo
waren de kaatspartijen in Wommels,
Franeker, Witmarsum en ook Bolsward nogal in trek. En dan was er
nog een sport die in onze dagen
zeer werd beoefend en dat was het
ringfietsen.
De kaatssport vonden we ook wel interessant, maar doordat we in ’t perk
nogal veel lichaamsbeweging hadden, zagen we dit spel liever, dan
dat we het zelf persoonlijk medededen.

Ringfietsen

In het ringfietsen oefenden we ons ‘s
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Koninginnedag omstreeks 1920. Voor Hotel de Prins deelnemers aan het ringsteken op de fiets.

middags of ’s avonds nog al. Een lat
met een hand met ringen werd door
iemand vastgehouden en met een
behoorlijk snelheid moest de ring,
die tussen die vingers in was geschoven er dan onder ’t rijden uitgestoken worden. Was de snelheid te
gering, dan werd de hand afgedraaid.
Bij dorpsfeesten was er vaak een
ringfietserij. Ook met paard en sjees
werd dit vaak vertoont. Door onze
vaardigheid, hadden we vaak voorsporng bij velen, om reden er thuis
nog al eens geoefend werd. Vaak
reden we naar een naburig dorp
waar zo’n ringrijderij werd gehouden
en gelukte ’t ook nog al eens een
prijsje mee naar huis te nemen. In
Hindeloopen was er bij de sluiting
van het badseizoen ook eens een
ringfietserij. Met grote aanhef in de
bladen werd een fiets als eerste prijs
uitgeloofd. De opkomst was echter
kleiner dan verwacht en er werd
toen 30 gulden als eerste prijs gesteld. De winnaar daarvan was: R.P.
Bakker, Mr. bakker te Makkum. Met
die 30 gulden kwam ik ’s avonds
thuis, maar had moeder er al van op
de hoogte gesteld door een telegram
dat luidde: Eerste prijs 30 gulden.
6

Tien ik thuis kwam had moeder de
chocolademelk klaar en was ’t feest
in de huiskamer. Later hebben we
door dit geld een mooie kachel gekocht. Ook met Koninginnefeesten in
Makkum hield men vaak zulke ringfietsrijderijen. Tweemaal achtereen
won ik de eerste prijs.
De eerste keer een rooktafeltje en de
tweede keer een barometer die nog
in onze ganag hangt. Ook eens een
wekker, en theeblaadje gewonnen.
In onze jeugd gingen we ook vaak
met pa er op uit. In Maasland had
pa bijvoorbeeld een getrouwde zuster wonen waar onze Douwe al met
12 jaar is heengegaan. In Tjerkwerd
ook een getrouwde zuster en in
Boksum een getrouwde broer evenals in Borcum waar om Dirk woonde
die bakker was. De vakanties werden daar vaak doorgebracht. Verder
hadden we van moeke’s kant in
Sneek familie. Bijvoorbeeld tante
Anna die met oom Volkers getrouwd
was en waar we dan ook wel eens
gelogeerd waren. Dan nog twee
broers van moeder in Sneek nl. oom
Ruurd en oom Piet. Zoals ik al
schreef ben ik buiten dat jaar van
Sneek altoos in ’t ouderlijk huis

werkzaam geweest. Toen ik in Sneek
woonde bij Ykema op ’t Grootzand
was ik 21 jaar oud. Daar was het
zeer druk, zelfs zondags werkten we
daar. Tjerk Wassenaar was eerste
bediende en verdiende f. 2,50 per
week plus kost. Ik was tweede bediende en was er voor de kost.
Klaas Polstra (zijn zoon woont nu
nog op de Nieuwstad alhier) was
derde en gaf f. 2,50 per week toe.
Dus alle drie bedienden werkten
daar van nog tot laat voor de kost.
Oom Dirk is een poosje in Sexbierum bij een bakker in de leer geweest maar kon niet best van
Makkum scheiden. Daar was oom
Douwe toen onderwijzer en was bij
Foeke Glazema – schilder in de kost.

Oom Steven is met 14 jaar naar de
Rijkskweekschool te Groningen gegaan en was met 18 jaar al onderwijzer, met als eerste standplaats:
Hindeloopen. Oom Luut is op de normaalschool in Franeker als onderwijzer klaargemaakt en was in de kost
bij een nicht, die met meester Westra
getrouwd was.
Die nicht was een dochter van Onne
Weerstra die met pa’s zuster tante
Jap getrouwd is geweest. Ze hadden
indertijd een manufacturenzaak in
Makkum in ’t huis waar Tjeerd Rinia
de fietszaak heeft aan de Markt (Appelmarkt).

Aardbeischotels

De eerste jaren van ons trouwen dat
was in 1912 was een zwaar jaar met
veel concurrentie en ook veel partijen broodklanten die verschillende
zaken daar hadden. Er waren 11
bakkers en hadden indertijd 5 bakkers 1 wel kunnen doen. Onze zaak
had echter vele oude relaties. Zo
hadden wij lopers in Zurich – Wons,
en ging er ook nogal veel spul zoals
beschuit naar Idsegahuizum.
Een zeer bijzonder gebak was in
onze bakkerij van oudsher bekend
Dat waren de aardbeischotels. Dit
was een gebak dat niemand nu kan
maken maar was een zeer correct en
wisselvallig werkje. Het deeg bestond hoofdzakelijk uit eieren, vermengd met biest, dit is de
moedermelk van een koe, die voor
de eerste keer een kalf krijgt. Zo’n
jonge koe heet een rier, wat betekend een tweejarige koe. De biest
was dus Rierebiest of bjist zoals het
Friese woord luid. Ze werden eerst in
een heet waterbad gevormd en kwamen dan in een gloeiend hete oven
met stoom, die stoom moest nl de
kleur er aan geven.
Ze hadden ongeveer een middellijn
van 6 à 7 cm. en werden gevuld met
gewassen aardbeien bestrooid met
suiker. Eens zag een schoonvader
van onze dokter ze bij ons liggen en
bleek die mijnheer Kuneman Steiger
7

te Rotterdam een grote bakkerij aldaar te bezitten.
Deze heeft ze jaren en jaren aaneen
voor ons verkocht in Rotterdam. In
grote bussen vol gingen ze daarheen. In ’t Fries heetten ze: Jirdbei
Skûtels.
In Sappemeer heb ik ze ook eens bij
een bakker voor het raam zien liggen. Daar was oom Douwe toen onderwijzer en heb ik het recept van
die bakker, Schierbeek heette hij,
gekregen. Die waren niet zo mooi,
maar het bewerken was eenvoudiger. Later hebben we ze veel naar
dat recept gemaakt.
Ook scheepsbeschuit maakten we
veel en die gingen wel naar Doeksen en Zn op Terschelling. Dat was
mooi werk, want ze moesten eerst
droog voor ze verzonden werden en
dan hard als een houtje. Dus je
bakte ze maar als je niets te doen
had.
Na mijn Sneeker opleiding kreeg
banket ook wat meer een plaats in
ons bedrijf en konden we best de
concurrentie het hoofd bieden. In
1914 kwam de oorlog en werd ons
eerste kind Sophia geboren. Dat is
een roerige tijd geweest, van distributie en bonnen, en toewijzingen.
(hier eindigt het schrift van Ruurd
Bakker)
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In Aldnijs 33 plaatsen wij de ”Memories
uit ‘t leven van de fam. Bakker”. Zoals
vermeldt was een en ander soms moeilijk te ontcijferen, vandaar enige aanvullingen en verbeteringen.

In het hoofdstukje over het tienponds
roggebrood wordt als een van de vaste
afnemers boer Evert Feddes Feenstra
van Engwier opgevoerd. Dit moet echter
zijn: Evert Feddes Teernstra. Evert, geboren in 1831 in Gaast was gehuwd met
Tjitske Lolkema (* 1830 in Oudega). Zij
kregen 7 kinderen waarvan de jongste
zoon Rein (* 1870)* tot 1945, dus tot zijn
75ste, als ongehuwde boer op Engwier
woonde in de boerderij van nu de fam.
v.d. Gaast. Rein Everts Teernstra
woonde daarna nog enige tijd in de
houten woning nabij het stoomgemaal
in de Makkumermeer.
* (gegevens uit het bevolkingsregister van 1
dec. 1869 van het dorp Engwier)
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Reacties / aanvullingen
brood’’, blijkt dit vroeger ook nog
weleens een pondje meer te zijn geweest, getuige het REGLEMENT van BELASTING voor de Gemeente MAKKUM
uit 1815*
Wij lezen op de pagina:

Van elke honderd ponden Tarven Meel
twaalf Stuivers, en van elke honderd ponden Roggen Meel drie Stuivers, mindere
gedeeltens naar advenant.

Van elk Roggen brood, wegende elf ponden;
mindere gedeeltens naar rato, het welk van
buiten, in de Gemeemte, ter consumtie
word ingevoerd, moet aan de Gemeente
betaald worden, vier Penningen.

Zullende de zetting van het Brood, in de
Gemeente, naar dit Tarif, tot fchadeloosftelling der Bakkers, worden verhoogd.
Verder zal nog ; van de ter consumtie ingevoerd wordende doch reeds, door den
Lands Impost, verimposte Wijn, worden
ingevorderd, van elk Anker een Gulden.

BROOD, MEEL EN WIJN

Van elk Tarven brood, bekend onder den
naam van Fijne Bolle, halve Fijne, grove
Weiten, Fransch brooden en Regelweg,
gewoon gewigt twee Penningen.
Van alle andere Tarven brood, Koek en
verdere gebak, per pond twee Penningen.
Van Beschuit, gewoon zoort, de honderd
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acht Penningen.

* In deze periode was Makkum een zelfstandige
gemeente. Het Reglement is ondertekend door de president van het plaatselijk bestuur: H.J. Leendertszoon
Kingma en de secretaris K.G. Bruining.

O.G. juni 2003
met dank aan: Walter Altena en Albert Sieswerda
(voor het boekje ”Wons”, uitgegeven bij de reunie van 1986)

