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0 Inleiding

Aanleiding voor dit boekje

In september 2007 verscheen bij uitgeverij Venus het boek “Sitebuorren, myn eigen paradys” van mijn 
zuster Aukje onder haar schrijversnaam Auck Peanstra. Zij heeft in dat boek heel veel 
jeugdherinneringen beschreven, en het is daardoor een belangrijk document geworden voor haarzelf 
en haar kinderen, maar ook voor de rest van de familie. De broers Jaap, Jan, zus Aukje en ik delen 
namelijk een jeugd die zich voor een groot deel afspeelde op een heel bijzondere plek, namelijk 
Sitebuorren onder Grou.
De aanleiding voor het schrijven van het boek waren de brieven die onze moeder geschreven had 
aan Bertha Groot Obbink uit Haaksbergen in de jaren vijftig en zestig. Bertha liep in september en 
oktober 1952 enkele weken stage op de boerderij in het kader van haar studie voor lerares 
huishoudkunde op Rollencate bij Deventer. Later hebben mem en Bertha lang met elkaar 
gecorrespondeerd en de brieven van mem heeft Bertha bewaard. In 2006 zijn de brieven weer in de 
familie gekomen. 
Ik had ook wel eens het een ander over onze geboorteplaats uitgezocht en genoteerd, en ben daar na 
het verschijnen van Aukje’s boek mee doorgegaan. Ik heb in mijn boekje wat achtergronden van de 
plek willen beschrijven en vooral veel fotomateriaal opgenomen, zodat het voor anderen gemakkelijker 
wordt zich een beeld te vormen van de tijd die onze jeugd besloeg, globaal 1940 – 1968. Veel van wat 
Aukje beschreef, geldt ook voor de jeugd van de andere kinderen, en dat heb ik niet opnieuw 
beschreven. Ik heb wel een enkel ding gebruikt die Aukje wel in de eerste versies van haar boek had 
opgenomen, maar die niet in het boek zijn terechtgekomen. Ik heb uiteraard gebruik gemaakt van het 
uitvoerige verslag dat Bertha van haar stage heeft gemaakt. Door haar verslag krijgen we een heel 
goed beeld van de het bedrijf en de huishouden in 1952. Ook heb ik uit het verslag een aantal foto’s 
overgenomen.
Ook heb ik een hoofdstuk over Grou opgenomen, omdat onze jeugd nauw verbonden is aan dit dorp. 
Wij gingen er naar school, onze pake en beppe Peenstra woonden er, ik zat er op de voetbalclub, enz. 
Het verhaal is in de meeste hoofdstukken algemeen gehouden, maar anderzijds is mijn verhaal zo nu 
en dan heel persoonlijk. Ik hoop dat dat de levendigheid van het verhaal ten goede is gekomen.

Over de taal

Aukje schreef haar boek in het Fries. Ik heb voor het Nederlands gekozen, omdat ik het Fries 
schriftelijk minder goed beheers, en ik ook veel Nederlandse bronnen heb gebruikt. Voor een aantal is 
het  boekje daardoor ook toegankelijker. Voor plaatsaanduidingen, zoals Sitebuorren, Burd en Grêft 
heb ik zo veel mogelijk de Friese namen gebruikt.

Over de titel

Jacob Peenstra werd boer op de Ie-pleats in 1918. In 1968 -  precies een halve eeuw later – verhuist 
zijn zoon Gooitzen met zijn gezin naar Warten om daar het bedrijf voort te zetten. Vijftig jaar, twee 
generaties lang hebben Peenstra’s het land bewerkt en vee gehouden op Sitebuorren 48, zoals toen 
het adres luidde. In de geschiedenis van de Friese landbouw een tijdperk van grote veranderingen.
Aukje had voor haar boek als werktitel Sitebuorren 48. Ik vond het leuk om dat in de titel van mijn 
boekje te verwerken. 
In het verhaal gebruik ik als plaatsaanduiding niet Sitebuorren, maar Ie-pleats. Die naam stond in onze 
jeugd op de voorgevel. Hoewel het misschien historisch niet verantwoord was, heb ik dat altijd een 
mooie naam voor de boerderij gevonden. De boerderij keek uit over de Ie en het water van de Ie 
bepaalde voor een belangrijk deel het wel en wee van haar bewoners. 

Oane Peenstra
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1 Ligging Sitebuorren

Sitebuorren is een gehuchtje van vier boerderijen ter weerszijden van de Grêft (in het Nederlands 
Graft), een water dat het Prinses Margrietkanaal en de Sitebuorster Ee verbindt. In mijn jeugd – ik 
woonde er van 1948 tot 1968 - woonde aan de westzijde de families Wiebren Wartena en Johannes 
de Boer, en aan de oostzijde de families Wierd de Groot en Gooitzen Peenstra. De vier boerderijen 
vielen toen onder de gemeente Idaarderadeel, de laatste twee vallen nu onder de gemeente 
Smallingerland. In mijn jeugd liep de grens tussen Idaarderadeel en Smallingerland ongeveer een 
kilometer ten oosten van de boerderij, de grens loopt nu door de Grêft.

De boerderij van Peenstra lag op een huisterp. De boerderij van De Groot stond met de voorkant 
gericht op het westen en de onze op het zuiden. De boerderijen aan de oostzijde waren verbonden 
met de Grêft door een vaart die wij de “opvaart “ of “de bliken” noemden. Het had een lengte van zo’n 
tweehonderd meter. 

Figuur 1: Sitebuorren vanuit de lucht anno 2007

Vanuit de lucht ziet Sitebuorren er volgens Google in 2007 zo uit. Links onderaan staan de 
coördinaten. De boerderijen iets onder het midden zijn de boerderijen van De Groot en Peenstra. De 
laatste heette in mijn jeugd de “Ie-pleats”. Ik kom later terug op de naam van de boerderij.
Links op de foto ligt de Grêft, onderaan de Sitebuorster Ie (onderdeel van de Wijde Ee ), bovenaan de 
Geau (Geeuw ).
Als je de foto goed bekijkt, vallen een paar dingen op:
De Lange Lits (een meertje ) linksboven aan de foto is vroeger groter geweest: De oude vorm is aan 
de rechterkant te herkennen aan de ribbels in het land. Dat geldt ook voor de opvaart naar de 
boerderijen.  Aan de bovenzijde van deze opvaart is aan een sloot de oude noordoever te herkennen. 
De oude polderdijk aan de onderkant, de zuidzijde, is geëgaliseerd maar liep vroeger pal naar het 
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oosten. Bij de Ie-pleats zelf is een kleine inham te zien die in de plaats was gekomen van een grotere 
inham die iets meer naar het westen lag. Deze maakte naar het zuiden een ruime bocht en ging in een 
kommavorm naar de boerderij toe. De vorm is niet meer te zien op de foto maar wel ter plekke – er is 
een laagte in het erf voor de boerderij. Zie over die inham verder hoofdstuk vijf.
De verkaveling is in de loop van de tijd veranderd. Kleine percelen werden samengetrokken. Aan 
verkleuringen in het land zie je waar oude sloten zijn gedempt.

Oude kaarten

Om de ligging te bepalen, gebruik je landkaarten. Hieronder heb ik wat oude kaarten opgenomen die 
onderling erg verschillen. Dat komt omdat er veranderingen in het landschap zijn aangebracht, maar 
we weten ook dat de oudere kaarten erg onnauwkeurig waren, en kunnen dan ook niet veel 
conclusies verbinden aan de veranderingen op de kaarten.

Figuur 2: Kaart van Grou en omgeving omstreeks 1660, kaart Bern.Schotanus

 Figuur 3: Fragment uit een 
andere  kaart van Schotanus 
omstreeks 1770

De kaart van figuur 3 is meer 
gedetailleerd dan die van figuur 
2, maar beide laten veel te 
raden over.
Op de bovenste  zien we drie 
boerderijen op Sitebuorren 
(Sittebuyren ), en die zouden 
allemaal aan de westkant van 
de Grêft hebben gelegen. 
Bovendien zou de hooiweg 
doorlopen over de Grêft, terwijl 
er nooit een  brug is geweest….
Op de kaart van figuur 3 zijn er 
meer behuizingen te zien op 
Sitebuorren (Sytje Buiren) 
waaronder Klein Tjallinga, 
Groot Bleyema en Roeksma. 
Klein Tjallinga en Groot Blyema 
stonden aan de westkant van 
de Grêft. Op de oostkant van 
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de Grêft zouden dan vier boerderijen hebben gestaan, waarvan Roeksma op de plaats van onze 
boerderij stond. Volgens amateurhistoricus Ype Sytema uit Grou is dit onzin: er stonden nooit meer 
dan twee boerderijen aan de oostkant. Roeksma zou de boerderij van de “Roek” geweest kunnen zijn. 
Maar die lag aan de andere kant van de Ie. Wel kronkelt de Grêft te veel (de opvaart lijkt een deel van 
de Grêft ) en het is zeer de vraag of er een extra vaart  naar de Ie liep. En of er een boerderij op het 
eilandje (bij de naam “Sytje”) heeft gestaan, lijkt ook onwaarschijnlijk. Wat wel klopt, zijn de twee 

vaarten van Sitebuorren naar 
de Lange Lits .Dat weten we 
dankzij opmeter Vissers die 
een kaart maakte in 1820 (zie 
figuur 5 ). 

Figuur 4: De situatie rond 
Sitebuorren in 1868

Figuur 4 is een detail van de 
kaart uit 1868 van Bern. 
Behrns uit de atlas van Jacob 
Kuyper. De dikke lijn geeft de 
grens aan tussen 
Idaarderadeel en 
Smallingerland. Bij 
Sitebuorren is alleen de 
opvaart getekend, maar de 
andere vaarten ontbreken.
Prachtig is te zien dat er ten 
westen van Eernewoude een 
heel pettengebied is ontstaan 
als gevolg van de vervening. 
Op Sitebuorren zijn drie 

boerderijen te zien, waarvan twee aan de oostkant van de Grêft. Van de inham is een smalle vaart 
overgebleven die een beetje rond loopt. Details ontbreken.
We komen nu ook de naam Burd tegen als naam voor het water tussen Wijde Ee en Pikmeer. In een 
krantenartikel van de Leeuwarder Courant van 14 september 2007 legt  Karel F. Gildemacher uit dat 
denaam “burd” gebruikt werd in de betekenis van rand van een bepaald gebied, zoals burd in de 
betekenis van baard ook een rand aangeeft, namelijk de rand van het gezicht. Als gebiedsnaam zit het 
woord burd ook in de naam Burdana verstopt, als oudere naam voor de rivier de Boorne. Dus Burd 
betekent: een gebied aan de rand van een meer, en wordt De Burd genoemd, in tegenstelling tot it 

burd, wat in het Fries de 
baard betekent. Het oudste 
document waar de naam De 
Burd in voorkomt stamt uit 
1451: “quitancie fan Tiaerd in 
de Ber” (zie:  S.A. Schoustra’s 
toponimesamling fan Grou en 
omkriten ).

Figuur 5: Omgeving van 
Sitebuorren rond 1820 
(bijschrift kaart: Herzien en 
geredresseerd in den Jaare  
1820. Op last van Den Heere 
Directeur generaal der 
Directe Belastingen & 
Posterijen. Door den 
landmeeter der Eerste Klasse 
Sn In Vissers )
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In de Franse tijd kregen we niet alleen een achternaam, maar werd ook het kadaster ingevoerd. Op 
zogenaamde minuutplans werden alle bezittingen in kaart gebracht, zo ook de omgeving van 
Sitebuorren. Op figuur 5 zie je een gedeelte van zo’n minuutplan. De tweede vaart naar de Lange Lits 
is mooi te zien, en ook de grote inham naar de boerderijen. En ook de inham naar de Ie-pleats in de 
vorm van een komma. In hoofdstuk 5 heb ik dit gedeelte nog wat groter weergegeven.

Figuur 6: Verkavelingsstructuur van de Hege Warren (topografische kaart van 1925 )

De Hoge Warren

Nog een kaartje! Op de kaart van 1925  wordt er verschil gemaakt tussen de Oudegaaster Hooilanden 
en de Hooge Warren. Er zijn alleen boerderijen op Sitebuorren getekend.
Op dit kaartje is goed te zien hoe het land is verkaveld. De verkaveling van de Hooge Warren is 
gericht op de kerk van Eernewoude en die van de Oudegaaster Hooilanden op een hoog punt (een 
boerderij waarschijnlijk ) aan de Goëngahústersleat. Deze verkaveling vinden we veel in 
veengebieden. In de Hege Warren heeft, op één plek na - “Hokke’s Aldfean” - , geen vervening 
plaatsgevonden. De verkaveling dateert waarschijnlijk uit de Middeleeuwen. Men richtte zich bij het 
graven van sloten op een bepaald hoog punt in de verte, zodat de sloten een beetje naar elkaar toe 
lopen (let op de stippellijnen ten zuiden van de Oudegaaster Hooilanden ). Hooilanden waren 
landerijen die vooral werden gebruikt om hooi te winnen. Zulke landerijen waren vaak 
gemeenschappelijk bezit van een aantal boeren. Op de website www.hofsteegenealogy.com kwam ik 
een naam tegen van iemand die in 1543 een stuk land in de Hoge Warren bezat: Hempcke Lyeuwes. 
Zo gemeenschappelijk waren die landerijen dus toen al niet meer.
De verkaveling op Sitebuorren is duidelijk anders. Deze sluit aan bij de verkaveling van de Burd. 
De naam warren staat voor langgerekte smalle percelen, meestal met een lage ligging in het 
veengebied. Oorspronkelijk lagen deze landerijen hoog (vandaar Hoge Warren), maar door inklinking 
van de grond kwam de bodem steeds lager te liggen. In 1915 werden er dan ook dijken rond het 
gebied aangelegd, maar stroomde het land in de winter nog vaak onder (het was een zogenaamde 
zomerpolder ). Toen zal ook de Amerikaanse watermolen (oftewel “windmotor” ) zijn gebouwd bij de 
Hooidammen. Het stond vlak naast hotel Ie-sicht. In 1939 werden de dijken verder verhoogd. Tussen 
1962 en 1970 zijn in het kader van de ruilverkaveling Garijp-Wartena zeven bedrijven uit de omgeving 
van Oudega en Opeinde verplaatst naar De Hege Warren. Hierdoor ontstond er in dit voormalige 
onbewoonde gebied een nieuwe kleine buurtschap. In het kader van de ruilverkaveling werden ook de 
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dijken weer opgehoogd en kwam er een elektriciteitsgemaal. In de afgelopen honderd jaar is het 
gebied wel een halve meter tot 75 cm. gezakt. 

Figuur 7: Windmotor en elektrisch gemaal 
Hooidammen,1964

Figuur 8 Brug over de Hooidamssloot, 1973

Figuur 9: Café Liemburg 

Op de Hooidammen stond vlak bij de brug Café Liemburg. Als de boeren terugkwamen van het hooi 
halen uit de Hege Warren staken ze hier even aan. Het café is in ongeveer 1954 afgebroken. De 
tekening is van Jan Planting.
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2 Bewoningsgeschiedenis van Sitebuorren.

Bewoners tot het einde van de Middeleeuwen

Als pake Jacob en zijn vrouw Anna (officieel Antje ) in mei 1918 naar Sitebuorren verhuizen, gaat voor 
hen een droom in vervulling. Meer dan 12 jaar was Jacob koemelker geweest in Grou, nu werd hij 
echt boer. Als koemelker had hij zo’n vier koeien gemolken, nu zou hij misschien wel 20 koeien gaan 
houden. Hij hoefde niet meer met de schouw erop uit om gras of hooi te halen van het land over het 
Pikmeer. De koeien konden immers in de landerijen grazen rond de boerderij, en hoefden pas in het 
najaar weer op stal. Hoe Jacob het financieel voor elkaar kreeg om die grote stap te maken, is een 
vraag. Natuurlijk had hij  zijn boerderijtje in het dorp verkocht. In de Frisia van 14 december 1917 
wordt de verkoping aangekondigd die op donderdag 27 december zal plaatsvinden bij Tj. Dokter door 
notaris Folkertsma. Er is al een bod uitgebracht van f. 2605,- voor de stal, schuur en erf, groot 2 are 
en 70 centiare. Voor het stenen hok is f. 155,00 geboden. Dat zal niet genoeg geweest zijn, en Jacob 
heeft vast geld bij geleend. Van zijn vader, zijn schoonfamilie? We weten het  niet.

Figuur 10: Kaart uit De  Mid-Frieslander van 21 december 1982
 
Pake Jacob was niet de eerste bewoner van de boerderij. We zullen zien dat er in een grijs verleden al 
mensen gewoond hebben. Er zijn huisterpen (húskopkes ) teruggevonden, die uit het begin van de 
jaartelling stammen. Later trokken de mensen weg en pas in de late Middeleeuwen kwamen er weer 
bewoners in dit gebied. Ik begin met een kaartje uit het weekblad “De Midfrieslander” (ik ben gek op 
kaartjes … ) waarop de terpjes staan en haal wat informatie uit de begeleidende tekst.
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Op het kaartje zie je de namen van de gebieden ten noorden en oosten van Sitebuorren: De Hege 
Warren, Wyldlânnen en Labân. De Wyldlânnen lagen tussen de Folkertsleat en de Geau in. Ook zijn 
de namen van bepaalde kavels aangegeven. Elk stuk land had een eigen naam, soms werd de 
oppervlakte genoemd: de “sâne” of de “tsiende” = de zevende of de tiende (pondemaat  ). Andere 
landerijen heetten bijvoorbeeld “Koopman’s  Âldfean”, “Gariper njoggen”, “Lippenhúster 10”, 
“Sloterdyk’s  9”. Zie ook verderop voor de namen van de landerijen bij onze boerderij. De letter H staat 
voor huisstee, een verhoging in het land die als huisterp diende: er zijn 5 bekend in de omgeving van 
Labân, 7 in de Wyldlânnen en 2 op Sitebuorren..

Figuur 11: Sporen 
van oude bewoning 
en eerdere 
verkaveling in de 
Hege Warren en op 
Sitebuorren

Uit het boek 
“Geschiedenis van 
Oudega 
(Smallingerland)”, 
samengesteld door 
Kl. J. Bekkema, B.J. 
Fris en M.D. Sibma, 
1990 komt het 
volgende.
Bij de 
bodemkartering 
t.b.v. de voormalige 
ruilverkaveling 
“Garijp-Wartena’ is 
een viertal terpjes 
aangegeven in de 
Hege Warren. Die 
terpjes tonen  een 

ligging op het veen, ingebed in knipklei. Die knipklei is tussen 300 en 800 na Chr. afgezet. Bekend is, 
dat in de periode van ca. 100 v. Chr. tot 250 na Chr. de omstandigheden voor bewoning in het veen- 
en klei-op-veengebied gunstig waren. Door verhoogde activiteit van de zee moet de bewoning in de 
eerste eeuwen zijn opgeheven. Pas in de late Middeleeuwen raakt het gebied opnieuw bewoond. 
Daarbij zijn de voor een deel met knipklei overslibde terpjes rond Sitebuorren weer als 
vestigingsplaats gebruikt. De meeste niet permanent, maar bijvoorbeeld alleen ’s zomers.
Over de huisterpen het volgende. Langs de Noordzeekust kennen we de bekende wierden, in 
Friesland terpen genoemd. Op deze terpen ontstonden op veel plaatsen complete dorpen. Er zijn in 
het Groninger en Friese kleigebied wel zo’n 1000 terpen geweest. De meeste zijn geheel of 
gedeeltelijk afgegraven. In het binnenland maakte men ook woonheuvels, zodat men bij hoog water 
toch droge voeten hield. Zo’n terp werd huisterp genoemd, omdat er maar één huis of boerderij op 
stond. 

Figuur 12: Dwarsdoorsnede van een terpje bij Sitebuorren

Bewoners  van de Ie-pleats van af ongeveer 1500
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Als je weet dat op een bepaalde plaats langere tijd mensen hebben gewoond, wil je graag de namen 
weten. Aan het boek “Geschiedenis van Oudega” en de artikelen van Oepke Santema ontleen ik het 
volgende.
In het Benificiaalboek uit 1543 wordt gesproken over “Sytahuystre guedt op Zytebueren, daar Tayarek 
Douwez. nu ter tyt op woendt” (Sytahuister boerderij op Sitebuorren, waar Tayarek Douwesz nu op 
woont ). Dezelfde persoon wordt ook in het “Register van den Aanbreng” van 1511 al genoemd.
Santema haalt uit het rekenboek van het klooster van Boornbergum nog enkele namen. In 1560 
bewoont een Baucke Thierkz(oen ) de boerderij en vanaf 1561 Rompcke Tyerckz(oen ). Gezien de 
tweede naam zijn dit waarschijnlijk broers.

We krijgen dan het volgende lijstje:
1511 Tayarek Douwez, in ieder geval tot 1543
1560 Baucke Thierkz(oen )
1561 Rompcke Tyerckz(oen ), in ieder geval tot 1580
1640 Jentje-Tjerks
1698 Douwe- Annes:
1708 Willem-Yskes
1748 Harmen-Rinses
1768 Jelle-Hendriks
1798 Ysk-Sytses (Jisk-Sytzes )

Jisk  nam in 1811/1812 de naam Sytema aan als achternaam. Op de boerderij van De Groot 
woonde een Auke, die zich ook Sytema noemde. Dit waren broers.

1818 Ysk-Sytze Sytema
1828 Jisk-Sytzes Sytema

1850 Klaas-Durks Sybrandy
1858 Heart Binnert Zylstra, 
? Bauke Hooghiemster 
1918 Jacob Peenstra 
1939 Gooitzen Peenstra 
1968 Klaas Jansma
1974 Gebroeders Tseard en Sytze Jonker

Of de lijst betrouwbaar is, durf ik niet te beoordelen, maar in de artikelenreeks van Oepke Santema 
“Fynsten op Sitebuorren en de yn de Hege Warren” lees ik dat volgens mijn vader, Adam G. Adamse 
in 1858 op de boerderij woonde. Dat is onduidelijkheid nummer één. Verder zou in 1855 de weduwe 
van Sjoerd Tjerks Spiekstra op de boerderij hebben gewoond. In dat jaar werd de boerderij verkocht. 
In acht jaar tijd zouden er drie verschillende gebruikers zijn geweest: Sybrandy, Spiekstra en Zylstra… 
Een beetje onwaarschijnlijk…

De bewoners waren meestal niet de eigenaren van de boerderijen. Dat is een apart verhaal. 
Er wordt verondersteld dat de Ie-pleats oorspronkelijk eigendom was van het klooster “Smelle Ie” in 
Boornbergum. Uit papieren blijkt dat dit klooster bezittingen had op Sitebuorren, net als op 
Goëngahuizen en Pean. Daar staat bijvoorbeeld in wie er huur moesten betalen.
Baucke Thierkz(oen ) moest in 1559 4 gouden florenen (4 x f. 1,40 ) als huur betalen en een ton boter. 
In 1560 moest Baucke 6 florenen aan rente betalen. Er was blijkbaar een schuld aangegaan bij het 
klooster, waarover ook in 1565 dezelfde rente betaald moest worden door Rompcke Tyerckz(oen ) die 
sinds 1561 boer op de Ie-pleats was. Hij deed dat in ieder geval tot 1574. In 1580 worden alle 
kloostereigendommen in beslag genomen door de overheid en wordt de boerderij beschreven. Daaruit 
blijkt dat Rompcke tot die tijd jaarlijks 4 florenen en een ton rode boter aan huur heeft betaald. Rode 
boter was grasboter. Bovendien moest de boer “etlycke dagen mayen” voor het klooster, dat wil 
zeggen enkele dagen in het jaar. 
Vanaf 1580 is de boerderij in het bezit van particulieren, en dat waren in die tijd meestal mensen met 
geld.
Rond 1700 was de boerderij bijvoorbeeld eigendom van Gerardus Hanenburgh. Van hem is bekend 
dat zijn beroep inventarisant was oftewel bijzitter (schrijver) van de grietenij Idaarderadeel. 
Ik heb geen andere namen als eigenaar, maar duidelijk is wel dat sinds1918 de boerderij in bezit is 
geweest van twee generaties Peenstra: Jacob en Gooitzen.
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Familie Peenstra 

Jacob was eerst koemelker geweest in Grou, zoals ik al eerder vertelde. Het leven van een koemelker 
ging niet altijd over rozen. In de Frisia van 10 maart 1906 staat het volgende bericht.

“Tengevolge den hevigen wind, zijn hedenmiddag tusschen 12 en 1 uur, van het huis van den 
koemelker Peenstra, een paar honderd pannen afgewaaid, welke met donderend geraas terecht  
kwamen in de steeg daarnaast. Gelukkig gebeurde dit ongeval op een tijd dat de meeste bewoners 
dier steeg rustig bij de etenstafel zaten en er derhalve weinig passage was, wie weet hoe het anders  
ware afgeloopen”. 

We kunnen uit dit bericht in ieder geval afleiden dat Jacob in 1906 al koemelker was, maar wanneer 
hij begonnen is? Hij had al een bedrijf voordat hij trouwde, dat was in 1911.

Er waren in die tijd meer koemelkers in het dorp aan het Pikmeer. Ik stel me voor dat ze samen met 
de schouw erop uittrokken om gras te halen voor de koeien die het hele jaar op stal stonden. Dat dat 
niet zonder gevaar was, laat het volgende bericht zien. 

Figuur 13: Bericht uit de Frisia 1909

Pake Jacob huurde als koemelker in 1913 voor vijf jaar van de Nederlands Hervormde Kerk te Grou 
een stuk grond dat in de advertentie “de noordelijke 5 x 36 3/4 are van de Burefenne Negen” werd 
genoemd. In 1916 huurde hij ook een stuk hooiland aan het Pikmeer in de Burd, dat op 16 mei 1916 
werd geveild in Grou. Misschien heeft hij ook op andere plaatsen land gehuurd.
Het grappige is dat het eerste stuk ook werd gehuurd door zijn vader, Gooitzen Jacobs Peenstra in 
1908. Daarvoor had hij dit stuk grond vast ook al gehuurd. Maar let op: in een advertentie in de Frisia 
van 21 maart 1903 lezen we dat een stuk wei- en hooiland (groot 3.23.70 ha = ± 9 pdm. ) verkocht zal 
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Hoe een bijbel bewijst dat familie van Gooitzen Peenstra vroeger op Sitebuorren woonde  

Het is heel aardig dat de Statenbijbel van Antje Gooitzens Harmsma uit 1838 bewaard is 
gebleven. Voorin staan gegevens genoteerd van een aantal familieleden, te weten:

1. Jisk Sietses Siettema, overleden in de ouderdom van 87 jaren op 23 November 1848
2. Berber Jiskes Siettema, overleden den 30ste November 1852 in den ouderdom van bijna 52 

jaren
3. G. Pieter Deelstra is geboren den Juny 1859 en overleden den Augustus 1859
4. Antje Piters Deelstra is overleden den 14 Mei 1860
5. Anne Pieters Deelstra is geboren den 4 February 1861 en overleden den 9 Maart 1861
6. Antje Gooitzes Harmensma overleden 25 Mei 1861 in den ouderdom van  40 jaar, 5 

maanden en 21 dagen
7. Pieter Wisses Deelstra en Antje Gooizes Harmensma zijn getrouwd den tienden Junij 1847
8. Wisse Pieters Deelstra is geboren den 3de Jannuarij 1848, (in ander handschrift bij 

geschreven: overleden 19 Juni 1899)
9. Antje Piteters Deelstra is gebooren den 1sten November 1849
10. Goitzen Piters Deelstra is gebooren den 17 Augustes 1856
11. Pieter Wisses Deelstra overleden den 8 Mei 1912 oud 90 jaar en 10 maanden
12. Klaas Pieters Deelstra is geboren 20 Mei 1865 overleden 24 Oct. 1867
Opmerking:  aantekening 11 en 12 zijn in ander handschrift geschreven



worden in de Bird dat “laatst in gebruik is geweest bij Gooitzen Peenstra”. Was de vader van Jacob 
dan ook boer? En waar dan? Hij was geboren in Nes, zijn voorouders waren boer. Volgens andere 
bronnen had hij een grutterij in Grou. Ik heb een mooi versierde porseleinen pijp met zijn naam erop. 
Wie was die man? Hij hield van wedstrijdzeilen. In 1871 voer Gooitzen mee in klasse V, In 1874 won 
hij in de klasse van de middelboten de premie (tweede prijs ), in 1876 voer hij in de klasse van “booten 
4,3. M. en daarbeneden” en viel buiten de prijzen. In 1907 doet Gooitzen mee aan een zeilwedstrijd en 
wint de prijs (de eerste prijs ) in de “4e klasse: schouwen niet wijder dan 1.60 M buitenwerks”. Zo 
vader, zo zoon. In de 5e klasse “Groote schouwen, 6.00 x 1.80 M.” won Jacob Peenstra in 1907 – hij is 
dan 22 jaar - de  prijs met een schouw die “Wipkje” heette (zo heette zijn schoonmoeder... en zoals 
zijn dochter later zou heten ). Dat was vast en zeker ook de schouw die hij gebruikte om gras te halen. 
Maar was hij toen wel al boer?

Op donderdag 27 december 1917 werd de koemelkerij van Jacob Peenstra verkocht. In mei 1918 
vaart hij met zijn vrouw Anna, dochter Wipkje (zes jaar ) en zoon Gooitzen (2 jaar ) naar Sitebuorren 
om zich daar te vestigen als boer, hij was koemelker af.

Gooitzen en Dora Peenstra 

Gooitzen Peenstra volgde in 1939 zijn vader Jacob op als boer op de Ie-pleats In het voorjaar was hij 
getrouwd met Dora (Theodora ) Elzinga, die opgegroeid was in Spitsendijk bij Heerenveen. Gooitzen 
was toen 23 jaar en Dora  22 jaar. Crisistijd en een jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Een 
beroerd moment om als boer te starten. In dit hoofdstuk heb ik wat foto’s opgenomen, om te beginnen 
van de ouders en de grootouders van Gooitzen.

Figuur 14: Jacob Peenstra en ouders Figuur 15: Anna Deelstra met ouders en broer Pieter

Jacob Peenstra was de vader van Gooitzen, op de linkerfoto als jongeman van een jaar of twintig. De 
vader heette Gooitzen Jacob, de moeder Geeske (Sjoerdsma ). In de stamboom lezen we dat 
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Gooitzen geboren was in 1840, Geeske in 1853. Gooitzen was twee keer getrouwd; samen met zijn 
tweede vrouw Geeske kreeg hij een zoon, toen hij al 45 jaar was en zij 32.
Anna Deelstra was de moeder van Gooitzen, op de rechterfoto op de leeftijd van ongeveer 14/15 jaar, 
samen met haar broer Pieter. 

Figuur 16: Het gezin Jacob Peenstra met  
dochter Wipkje en zoon Gooitzen

Jacob Peenstra en Anna trouwden in 1911 
en zijn pas in 1918 op Sitebuorren gaan 
wonen. Vader Gooitzen moest, toen hij naar 
school ging, door de week in de kost in 
Grou. Hij heeft volgens de verhalen een 
slecht kosthuis gehad. Toen hij boer werd op 
Sitebuorren, verhuisden pake Jacob en 
beppe Anna naar Grou, dus toen pake 54 
jaar was! Ze hebben tot ongeveer 1967 – 
dus bijna 30 jaar – aan de Stationsweg 
huisnummer 32 gewoond. Beppe stierf in 
1970 en pake een paar jaar later.

Figuur 17: Gezin van Dora Elzinga;de  kinderen van 
links naar rechts: Wimer, Aukje, Jacob, Dora,  
Johannes, Ybeltsje en Jantsje.

Figuur 18: Geboortehuis Dora Elzinga te  
Spitsendijk bij Heerrenveen

Jan Elzinga en zijn vrouw Aaltje 
Postma woonden in Spitsendijk, een 
gehucht ten noorden van 
Heerenveen. Zij hadden zeven 
kinderen, waarvan Theodora de op 
één na oudste dochter was. 

Figuur 19: Gooitzen en Dora met  
wederzijdse ouders op trouwdag.

Pake Jan was keuterboer, en ging 
daarnaast uit werken als los arbeider, 
zoals dat heette. Dora moest na de 
lagere school uit werken. Zij kwam als 
lytsfaam (dienstmeisje ) op een 
boerderij in Aegum terecht, en later bij 
de familie Brouwer in Idaard. Van 
daaruit trouwde Dora met haar 
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Gooitzen. Gooitzen en Dora trouwden op 13 mei1939. Op figuur 19 zie je het echtpaar met de ouders 
aan weerskanten op de trouwdag.

De zuster van Gooitzen was op 9 mei 1936 getrouwd met Jan Brandenburg die op Birstum in de buurt 
van Akkrum woonde. De ouders waren op 8 mei 25 jaar getrouwd, dus vierden ze dit jubileum èn het 
huwelijk van de dochter tegelijkertijd op de negende. Wel zo voordelig…

Figuur 20: Gezin in oktober 1952 (voor: Jaap,  
Oane en Jan; achter Dora, Gooitzen en Bertha ) 

Figuur 21:  Gezin eind jaren zestig (v.l.n.r.  
Gooitzen, Oane, Jan, Aukje en Dora. Daarachter 
naar ik meen familie uit Australië ).

De naam Peenstra

Als kind werden wij, uiteraard geplaagd met de naam Peenstra. “Peentje” was een dankbaar 
scheldwoord. Maar waar kwam die naam vandaan? Daarvoor kun je terecht bij het Meertensinstituut  
in Amsterdam. Dit instituut geeft de volgende aanwijzingen over de ontstaanswijze van de achternaam 
Peenstra:

• Naamsaanneming Grouw 1811: Gooytzen, Jan en Tiete Wijtzes Peenstra (uitspraak 
Peanstra) << Gooitzen Tjittes, tr. 1725, boer op Pean nr 18 [Hoekema-1975, p 266; 
Brouwer-1965, p 10].
• Gooitzes Tjittes Peenstra, huw. Grouw 1725, boer te Pean bij Grouw [Brouwer-1965, p 
23].
• Herkomst uit Pean, een buurt bij Grouw [Winkler-1877, p 157]. 

(bron: //www.meertens.knaw.nl )

In de tijd dat Napoleon Bonaparte in ons land de baas was, moesten de mensen in 1811 een 
achternaam kiezen. Gooitzen Wytzes woonde op een boerderij te Pean, en koos op 24 december 
1811 als achternaam Peenstra (= wonende te Peen ). Eigenlijk had dat dus Peanstra moeten zijn, 
maar hoe dat gespeld zou moeten worden in die tijd? Ik stel me zo voor dat Gooitzen en de 
ambtenaar het samen eens zijn geworden over de spelling en er Peenstra van hebben gemaakt. 
Gooitzen kon trouwens wel schrijven, want hij ondertekende de verklaring met zijn nieuwe naam. Niet 
alleen hij, maar ook Jan en Tiete Wijtzes kozen die naam als achternaam.
We beschikken over een kopie van de verklaring waarin Gooytzen Wytzes de achternaam Peenstra 
aannam. 
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Figuur 22: De verklaring van Gooytsen Wytses waarin hij verklaart de naam Peenstra aan te  nemen.
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3 Verbindingen over water en land

Bereikbaarheid over het water

Al het vervoer naar de boerderijen tussen Grou en Oudega ging over het water. Je kon door smalle 
wateren varen of over grotere meren, afhankelijk van het weer en de wind. In de vorige hoofdstukken 
hebben we op de verschillende kaarten vele vaarten en meren leren kennen. Daaronder vele 
naamloze, die werden gebruikt om het vee naar het land te brengen en het hooi naar de boerderij. 
Maar ook wateren waarvan de namen al heel oud zijn. Sommige zijn op een natuurlijke manier 
ontstaan, zoals Kromme Ee, Wijde Ee, Pikmeer. Andere zijn duidelijk gegraven, zoals Folkertssleat en 
de Hooidamsloot. Misschien is het Prinses Margrietkanaal langs Grou wel het bekendst.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er 
steeds meer plezierboten. Zowel de 
beroepsvaart als de recreatievaart nam in 
omvang toe en je zag dan ook een grote 
verscheidenheid aan schepen. Ik geef enkele 
voorbeelden:

Figuur 23: GWS-schouwen bij Grou voor W.O.II

GWS betekende Grouster Water Sport. GWS-
schouwen waren schouwen die aan weerskanten 
waren voorzien van boeisel. Dat is de bovenste 
rand van de zijkant van het schip, het boord, en 

dient om hoge golven buitenboord te houden.
In mijn jeugd groeide het aantal plezierboten heel erg snel. Midden-Fryslân was het watersportgebied 
bij uitstek in Fryslân, met het Sneekermeer, de meren bij Grou en Eernewoude. Ook de meren in de 
Zuidwesthoek waren in trek bij de watersporters. 
Vanuit Leeuwarden voeren er twee rondvaartboten: de Harmonie en de Princehof. ‘s Zomers werd er 
elke dag een tochtje gemaakt richting Grou om via Sitebuorren weer naar de  hoofdstad terug te 
varen. Vooral de Princehof was in mijn ogen een kolossale boot.

Figuur 24: Rondvaartboot Harmonie

Figuur 25: Rondvaartboot Princehof
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Figuur 26: Vrachtboten in Leeuwarden. De 
middelste boot leek veel op de melkboot die bij  
ons de melk ophaalde.
Figuur 27: Praam, een ijzeren platbodem die werd gebruikt voor vervoer van hooi en koeien, net als  
de bok. De bok was een houten platbodem waarvan er veel werden gebouwd in de Knipe bij  
Heerenveen

Figuur 28: Skûtsjes 1930

Figuur 29:  De tjotter “Eyseend” Figuur 30: De boeier “Constanter” 

Schepen die je minder vaak zag, maar wel echt bij Friesland hoorden, zijn de tjotters en boeiers. 
Daarvan twee voorbeelden. Links de tjotter “Eyseend” uit 1890, bouwer Lantinga te Ijlst. Rechts de 
boeier “Constanter”, gebouwd in 1877 door Eeltsjebaas Eeltje Holtrop Sytses van der Zee in Joure. De 
boeier is sinds 1901 in het bezit van de familie Halbertsma te Grou, oprichters en directeuren van de 
houtfabriek met dezelfde naam. 
Tot de ontsluiting van De Burd door middel van een pont voeren we altijd met een boot naar Grou. 
Deze was van hetzelfde type als “De Valentijn“ (zie figuur 31 ), maar was een stuk korter. De boot op 
de rechterfoto lijkt nog meer op de onze, maar de onze had geen deur naar achteren.
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Figuur 31: De Valentijn (voorheen De Cornelia ) is gebouwd in 
1913 naar ontwerp van scheepsbouwmeester J.P.G. Thiebout 
door scheepswerf “De Amstel” Gerben Baay, Ouderamstel.  
Lengte: 12 meter, breedte 2,5 mm, diepgang 0,65m.

Figuur 32:Boot van hetzelfde type 
als de onze (ligplaats Warten )

Bereikbaarheid over het land

In 1959 veranderde er heel veel: er kwam een pont in het Prinses Margrietkanaal. De boeren van het 
Waterschap De Burd lieten kaden vernieuwen, verharde wegen aanleggen, afwatering verbeteren, en 
kochten voor een betere ontsluiting van De Burd een motorpont voor fl. 80.000,--. Er werd een dam in 
de Nauwe Galle gelegd en een weg door de latere camping Yn’e Lyte. Dit alles met subsidies van de 
Cultuurtechnische Dienst ( het Rijk), de provincie Friesland en de gemeente Idaarderadeel. Er bleef 
een 35-jaars schuldenpakket voor het waterschap over. Vóór 1959 ging dus alles over water; wel zette 
Piter Postma, koemelker op De Burd, al met een schouw mensen over tussen De Burd en wat later De 
Lijte heette. De problemen die de financiering van de pont vanaf het begin hebben gegeven staan 
uitgebreid beschreven op www.wikipedia.nl 

   
Figuur 33: De eerste pont naar De Burd (met hoed: veearts Wiersma )

Figuur 34: De weg door de Hege Warren kwam uit bij de 
boerderijen op Sitebuorren.
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Sitebuorren was alleen bereikbaar over het water. Dat is waar en niet waar. Alle verkeer ging over het 
water, maar als het moest, kon je wel over het land. Dat maak ik duidelijk aan de hand van de 
volgende kaarten uit de Grote Historische topografische Atlas ± 1926 - 1934 Fryslân Friesland.

Figuur 35: Voetpad van Sitebuorren naar Grou  Figuur 36: Een “heechhout”

Op de eerste kaart kun je zien dat er een voetpad door de Burd loopt vanaf Sitebuorren naar Grou 
(volg de stippellijn ). Het liep eerst langs de Wijde Bird en ging dan vanaf Bennema naar de Geeuw 
Sloot en eindigde bij een “baak” (baken ). Hier werden de mensen met een voetveer overgezet naar 
Grou. Onderweg moest je een aantal keren over een voetbrug. Bij Sitebuorren waren er twee, eentje 
over de Geau en nog eentje bij het baak. Ik herinner me nog twee van zulke bruggetjes. “Heechhout” 
heette zo’n bruggetje in het Fries. Let ook op de vele molentjes, die er in de twintiger jaren nog waren.
Naar het oosten liep door de Hege Warren de Oudegaaster Hooiweg, parallel aan de Kromme Ee. Hij 
kwam uit bij de draaibrug bij de Hooidammen, waar ook een voetveer was naar de Veenhoop aan de 
andere kant van het water.

Figuur 37: Landweg door Hege Warren

Figuur 38: De eerste auto’s van de familie Peenstra: o.a. een Morris Minor en een Ford Anglia
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Freerk Siekmans 

Er waren vroeger veel meer beroepsvissers in Fryslân dan nu. Eén van hen was Freerk Siekmans 
(Foxhol 19 maart 1887 – 13 februari 1971 AZG Groningen ). Een legendarische figuur, bijna een 
buurman van ons. Hij woonde op de Burdskop, op een stukje land aan het uiteinde van de Burd aan 
de Sitebuorster Ie. Als zoon van een beroepsvisser verhuisde hij in 1910 met zijn ouders, twee broers 
en een zus vanuit Groningen naar De Burd, na drie jaar in Eestrum en Garijp gewoond te hebben.  De 
ark van de familie Siekmans werd voor de wal gelegd. Deze kwam later droog te liggen op het land. 
Vader overleed in 1939, zijn broers en zussen trouwden, zodat Freerk alleen achter bleef op de “pôle”. 
Toen ook zijn moeder in 1947 overleed, bleef de vrijgezel Freerk alleen achter. Zijn zuster die in Grou 
woonde, hielp hem eens in de week in de huishouding.
Freerk verdiende de kost met visserij, vogelflappen (het vangen van plevieren, “wilsters” in het Fries 
geheten ), en verkoop van eieren van zijn vele eenden en ganzen. 
Wij kwamen zo nu en dan bij Freerk. Hij stelde bezoek erg op prijs, en vertoonde graag zijn kunsten 
met zijn katten. Een poes zat op de tafel, Freerk boog zich een beetje voorover, deed zijn pet af, riep 
dan een commando waarop de kat vanaf de tafel op zijn rug sprong. Die  tafel zelf was ook bijzonder, 
want de hele huishouding van Freerk stond daarop. Hij had dus alles onder handbereik. 
Freerk heeft nooit Fries leren spreken, hij bleef zijn Gronings trouw, maar voor ons was dat bijna 
onverstaanbaar. 
Freerk werd ziek in 1968, werd geopereerd in Groningen, herstelde gedeeltelijk maar kon niet terug 
naar De Burd. Zijn laatste jaren sleet hij in Nieuw Lindenoord in Wolvega. De chirurg die Siekmans 
behandelde in Groningen, dokter Hoeksma, werd eigenaar van de Burdskop en bouwde er een 
zomerhuis in de stijl van de optrekken van Freerk.

Figuur 39: Linksboven: de woonark en een aantal hokken waar Siekmans woonde. Linksonder:  
Siekmans die zijn kat een kunstje laat vertonen, en rechts Siekmans onderweg naar zijn fuiken.
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4 Schoolgaan

Per watertaxi naar school

Schoolgaan was in mijn jeugd niet simpel. Alle verkeer ging over het water, dus ook het vervoer van 
de schoolkinderen. Dat vervoer werd verzorgd door Jan Leistra uit Grou. Jan Leistra had een 
watertaxibedrijf en voer met zijn schoolboot langs de boerderijen in de omgeving van Grou om de 
kinderen op te halen. 

Figuur 40: De “Wite” Figuur 41: Jan Leistra 1953

In een artikel in de Friese Koerier van 26 februari 1953 lezen we dat Jan Leistra (“Jan Taxi” of “Jan 
Plof” ) al meer dan vijftien jaar schoolkinderen ’s morgens uit de omgeving van Grou ophaalde om ze 
’s middags weer terug te brengen. De kinderen kwamen uit De Burd, Sitebuorren, de Wyldlânnen en 
voer de ene week eerst door de Burd naar Sitebuorren, de andere week langs Trije Hûs of door de 
Boarch. De reis begon en eindigde altijd bij zijn werfje op de ”Buorre-pôle” met zijn karakteristieke 
houten huisje, ooit een zomerhuis van twee zusters uit Leeuwarden. Trouwens, hij verzorgde sinds 
1952 alleen het vervoer van de kinderen die naar de openbare school gingen; voor de kinderen van de 
Bijzondere school voer een Bijzondere boot.
Jan voer ‘s zomers met een houten schouw, een open model met een tent erop die neergeklapt kon 
worden. Later kocht hij een ijzeren exemplaar met een houten opbouw die wit werd geverfd; hij werd 
dan ook “De Wite” (de witte) genoemd, waarmee hij ’s winters voer. De ruitjes aan de zijkant konden 
worden opgeklapt en aan de achterzijde zat een deur. De motor werd aangedreven door een Albin, 
een benzinemotor. In de boot zat ook een waterbak, die werd verwarmd door het koelwater van de 
motor, zodat het ’s winters lekker warm in de boot was.
Het varen was ’s winters geen pretje wanneer het begon te vriezen. Zolang het kon, bleef Jan varen, 
maar door het ijsbreken duurden de reizen soms heel lang. Wij hadden daar als kinderen uiteraard 
geen moeite mee… Het betekende wel, dat wanneer de boot niet meer kon varen, er gelopen moest 
worden of dat de jongsten bleven slapen bij pake en beppe.
Er zijn er allerlei anekdotes over Jan Plof bewaard gebleven.
Jan was streng voor de kinderen: op je plaats blijven zitten en geen gedonder. Als je niet luisterde, 
sloeg hij je met een natte dweil om je hoofd. Soms moest Jan plassen, en ging hij even naar buiten - 
één van de kinderen mocht dan sturen. De anderen maakten misbruik van de situatie en gingen flink 
schommelen, waardoor Jan in woede ontstak. 
De kinderen waren vaker ondeugend. Zo is er het verhaal over Wieger Wartena, een van de zoons 
van de familie Wartena die aan de Boarch woonde. Eens had hij een potje mosterd voor zijn moeder 
gekocht. Vlak voor het uitstappen draaide hij het deksel van het potje en hield het Jan voor zijn neus. 
“Moet je ruiken’, zei Wiger, waarop Jan het potje wegsloeg en de hele kajuit onder de mosterd kwam 
te zitten. Wiger smeerde hem natuurlijk en Jan kon zelf de rotzooi opruimen. 
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Jan hield ook niet altijd zijn handen thuis; soms werd terug geslagen en vloog zijn pet overboord.
Jan stroopte onder het varen de mollen die de boerenkinderen voor hem meenamen. Dan stond hij 
ook buiten en mocht één van de kinderen sturen. Thuisgekomen was hij klaar met het stropen en 
konden de velletjes worden vastgespijkerd op een plankje om te drogen. Hij beurde een dubbeltje voor 
de velletjes per stuk, die werden uitgevoerd naar Engeland, waar er bontjassen van werden gemaakt. 

Het in- en uitstappen was nog 
niet zo simpel; de boot voer 
langzaam door. Soms zal Jan 
toch hebben moeten 
stilhouden. Er wordt over mij 
verteld dat ik door getreuzel 
altijd de laatste was.

Figuur 42: Foto van de 
wateren ten oosten van Grou 
voor de Tweede 
Wereldoorlog (dus zonder 
P.M.-kanaal )

Het kwam voor dat je ’s 
middags niet met de 
schoolboot terug kon, 
bijvoorbeeld als je – zoals ik - 
na schooltijd naar blokfluitles 
moest. Dan kon je met de 

melkboot, die rond half vijf vertrok bij de melkfabriek. Ik vond dat geen straf. Heel vaak mocht ik 
sturen. Prachtig vond ik dat, varen over de Wijde Ee, soms de hele Ee voor jezelf alleen. De 
melkvaarder die altijd naar Sitebuorren voer, was Hindrik Jetses van der Goot. Het zeulen met de 
zware melkbussen heeft hem geen kwaad gedaan; in 1999 werd hij 96 jaar oud! Wanneer hij is 
gestorven weet ik niet.

Scholen in Grou

De eerste school die ik bezocht, was de kleuterschool die bij It Grien stond (tegen de achterkant van 
de winkels in de Hoofdstraat ). De school is er nu niet meer. Het was de gewoonte dat wij als 
boerenkinderen voor het Sint Pieterfeest op 21 februari een paar weken naar deze school gingen. Wij 
mochten dan bij de ontvangst van Sint en Piet zijn en kregen ook een cadeautje. 
Na de kleuterschool ging ik naar de lagere school, die mijn vader en tante Wipkje ook hebben 
bezocht. Een echt ouderwetse school met een lange gang in het midden en aan beide kanten grote 
lokalen met hele hoge ramen. 

Figuur 43: De oude lagere school in het centrum van Grou, omstreeks 1970 
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Figuur 44: Hjerre Gjerritsmaskoalle in aanbouw, 1951

Na een aantal jaren ging ik over naar de Hjerre Gjerritsmaskoalle aan de Nesserwei (Mr. P.J. 
Troelstraweg )en toen ik 11 jaar oud was, ging ik naar de ulo aan de Stationsweg. Alleen de Hjerre 
Gjerritsmaskoalle bestaat nog anno 2007. Ulo betekende: uitgebreid lager onderwijs.

Figuur 45: Carel van Roordaschool  - ulo aan de Stationsweg, gebouwd in 1955, afgebroken in 2005

Na de ulo moest ik of gaan werken of een vervolgopleiding volgen. Mijn vader voelde er wel voor dat 
ik ging werken op de boerenleenbank (een voorloper van de Rabobank ) in Grou. Maar mijn  moeder 
vond dat geen goed idee: ik moest doorleren. Omdat geen enkel beroep mijn speciale interesse had, 

werd zoals gebruikelijk een beroepskeuzetest afgenomen, 
compleet met Rorschach-plaatjes. Er kwam uit dat de 
onderwijzersopleiding geschikt was voor mij. Zo kwam het dat ik 
vier jaar met de trein op en neer reisde tussen Grou en 
Heerenveen waar toen nog een rijkskweekschool voor 
onderwijzers(essen) stond. Ik heb de opleiding erg gewaardeerd 
vanwege de brede vorming. Ik zou anders nooit in contact zijn 
gekomen met klassieke muziek, tekenen en filosofie. 
Mijn broers Jan en Jaap volgden na de lagere school de lagere 
landbouwschool in Roordahuizum en de middelbare 
landbouwschool in Leeuwarden. Zus Aukje ging na de ulo naar de 
kleuterkweek: de opleidingsschool voor kleuterleidsters in 

Leeuwarden.  In die tijd had je nog geen basisschool. Je ging als vierjarige naar de kleuterschool en 
als je zes jaar was, mocht je, nee moest je, naar de lagere school.
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5 Boerderij, erf en landerijen

Boerderij

De boerderij was van het type kop-romp, afgeleid van het type dat je in de Wouden meer ziet, maar er 
verder helemaal niet op lijkt. Het ontwerp zal ontsproten zijn aan het brein van een Grouster aannemer 
die de boerderij bouwde. De schuur had een typisch korte nok. Het voorhuis was langgerekt, met de 
voordeur tussen keuken en voorkamer op het westen. De luchtfoto hieronder geeft een  beeld van de 
boerderij rond 1950.

Figuur 46: De Ie-pleats, ongeveer 1950

De luchtfoto is op een zomerdag in de jaren ’50 vanuit het zuiden genomen rond melkerstijd. Aan de 
zuidkant het voorhuis, daarachter de schuur. In de hoek van voorhuis en schuur is een wagenhok 
afgetimmerd van golfplaten. De grote deuren in de schuur geven toegang tot de deel. Opvallend is de 
knik in de westzijde van het schuurdak en de schuine goot aan de voorkant van de schuur.
Rechts van de boerderij was een gierkolk, waarin de gier en de mest van het vee werd verzameld. Op 
de kolk werd ’s zomers het vee gemolken. Er zijn ongeveer 22 koeien te tellen. Later kwam hier een 
overkapping. Op de kolk tegen de schuur is ook nog “it húske” (toilet ) te zien. Vergelijk ook de foto 
met de foto op figuur 118. Helemaal rechtsboven is het varkenshok. Boven aan de foto zie je de 
boerderij van de familie De Groot, type stelp. Deze was gericht op het westen. 

Opvallend zijn verder de grote bomen. Het hele 
erf was omzoomd door grote bomen, wat de 
boerderij een heel beschutte aanblik gaf. Ook 
liepen er sloten rond het erf aan de zuid- en 
oostkant. Rechts op de foto is de “jister”. Hier 
verzamelde het vee zich voor het melken. 
Onderaan de foto zie je een sloot met een plank. 
Hier kon je overheen om door het land naar het 
gemaal te lopen.

Figuur 47: verlovingsfoto Gooitzen en Dora

Op de verlovingsfoto foto staan Gooitzen en 
Dora voor de westzijde van de boerderij. 

Opvallend zijn de kleine ramen in het voorhuis en de grote deur in de “bijkeuken” achter het huis. 
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Eerder werd hier gewoond – een schouw herinnert aan de plaats waar een kachel stond. In de tijd van 
de foto had dit vertrek al een andere functie: washok bijvoorbeeld. Ik veronderstel dat het niet meer 
werd bewoond toen er een nieuw voorhuis werd gebouwd voor de boerderij. 
Links een foto van het voorhuis in de toestand, zoals die voor de bouw van het nieuwe voorhuis is 

geweest. 

Figuur 48: Boerderij jaren 30

In de voorgevel zaten twee ramen 
met daarboven twee kleine ruitjes. 
Links stond een stookhut. Aan de 
linkerkant van de boerderij waren 
ook twee regenbakken waarin het 
regenwater werd opgevangen dat 
van de westkant van het dak naar 
beneden liep.

Figuur 49:Boerderij in de zestiger jaren           Figuur 50: Oane  op autoped

Figuur 49 laat zien hoe de boerderij er eind zestiger jaren uit zag: het boothuis is verdwenen, er ligt nu 
een roeischouw. Op de kleine foto (met mij op de autoped, 1952 ongeveer ) zijn ook de regenbakken 
te zien. Ook is goed te zien hoe het erf vanaf De Groot naar beneden afliep.
De boerderij kreeg een derde verandering in de zestiger jaren. De kleine ramen werden vervangen 
door grotere, er kwam een nieuwe voordeur, en het “waskhok” werd opgesplitst in twee ruimten: een 
smalle gang en een nieuw washok met douche, wc en lavet (een grote ronde wasbak).

Figuur 51: Een lavet
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Het erf

Het eigenaardige van het erf was dat de achterzijde van onze boerderij op een verhoging lag die naar 
het zuiden flauw afliep en naar de buren vrij steil naar beneden. Je kon met de autoped of fiets heerlijk 
naar beneden rijden, zonder kracht te hoeven gebruiken. Als je wel kracht zette, ging het soms zo snel 
dat je kans  liep in een sloot te belanden aan de voorzijde van de boerderij, wat mijn broer Jan eens 
overkwam. Dat kwam misschien wel vooral doordat wij geen fietservaring hadden; we kwamen niet 
met de fiets op de weg. Die weg was er namelijk niet.
Het erf was voor ons als kinderen een waar paradijs. Het was erg uitgestrekt, er waren veel bomen en 
heggen, waar je heel veel speelplekjes en geheime hoekjes had.
In eerdere tijden moet er een inham hebben gelegen aan de westzijde van de boerderij in een soort 
kommavorm, waarlangs je tot aan de boerderij kon varen. Zie hiervoor figuur 57. Deze inham is later 
vervallen en vervangen door een kortere inham, zodat de oude dichtslibde en dichtgroeide met riet. 
Alleen aan de bomen langs de rand kon je de vorm herkennen. Weer later, begin zestiger jaren, werd 
de oude inham afgesneden door een polderdijk die werd aangelegd in het kader van de ruilverkaveling 
Wartena-Garijp. Weer later is de polderdijk verdwenen en is het hele erf geëgaliseerd.

Plattegrond van de boerderij

Verderop staan twee plattegronden van de boerderij uit 1952 (getekend door Bertha). De eerste geeft 
weer hoe het woongedeelte eruit zag. Het voorhuis mat 7 bij 10,5 meter, waarin vijf vertrekken en een 
kelder waren ondergebracht. Een slaapkamer was ongeveer drie bij drie meter!
Er waren beneden twee woonkamers: een woonkeuken en de voorkamer, drie slaapkamers, en een 
kelder. Alleen bij speciale gelegenheden werd de voorkamer gebruikt: bij visite en bij bijvoorbeeld het 
vieren van het kerstfeest. Naast de deur van de kelder, bevond zich ook de deur voor de trap die naar 
een grote zolder voerde. Op de zolder was een spekhok en voorin was een kamertje afgetimmerd 
waar mijn broer Jan en ik sliepen vanaf het moment dat mijn oudste broer Jaap het huis uit ging en 
met zijn vrouw Rinske in Sneek ging wonen. Daarvoor sliep ik in mijn eentje op de zolder. De jongste, 
in mijn geval mijn zus Aukje, had het voorrecht om naast de ouderslaapkamer beneden te slapen.
Alleen de twee woonkamers beneden konden worden verwarmd. In de woonkeuken stond een 
kookkachel en in de voorkamer een kolenhaard. Brandstof bestond uit turf, eierkolen (geperste 
steenkool) en antraciet (kleine stukjes steenkool). De jongste zoon had als vaste taak de kolenkit en 
de turfbak te vullen. Daarvoor moest je naar het turfhok, dat zich bij het schiphuis bevond. Dit vullen 
gebeurde meestal tegen de avond, waardoor je op het erf in het donker met een zaklamp je weg 
moest zoeken. Ik was dan wel eens bang, met name bij guur weer. 
De kookkachel was een grote witte Etna-kachel met een aantal openingen waarin pannen of een ketel 
kon worden geplaatst. Met ringen konden deze openingen aangepast worden aan de doorsnede van 
de pannen en dergelijke. 
De verlichting op de boerderij bestond, voor de komst van de elektriciteit, uit gas- en 
petroleumlampen. Ik herinner me dat in de keuken een gaslamp boven de tafel hing, die brandde op 
butagas. Het gas kwam uit een fles (eigenlijk een ijzeren vat) die op zolder stond. Via een leiding door 
de zolder kwam dit gas dan in de lamp. De gaslamp bestond uit een houder met daarin een “kousje” 

en een lampenkap. Zie voor een uitgebreidere 
beschrijving van het interieur hoofdstuk zes.

Figuur 52: Bertha op het “stap”.

Op de foto links zie je de aanlegplaats voor 
schepen, zoals de melkboot, samengesteld uit 
bielzen. Hier werden ’s ochtends en ’s avonds na 
het melken de melkbussen naar toegebracht om 
opgehaald te worden. Op de foto zie je achter het 
“stap” het schiphuis en het turfhok. In het 
botenhuis zie je een klein stukje van de 
achterkant van onze motorboot.
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Figuur 53: Plattegrond voorhuis(tekening van Bertha )
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Figuur 54: Plattegrond bedrijfsgedeelte (naar tekening van Bertha )

Figuur 54 geeft het bedrijfsgedeelte weer: het hooivak en de stallen. De lengte van de schuur 
bedraagt 15 en de breedte 17 meter. De breedte was dus groter dan de lengte!.
Centraal in de schuur lag het hooivak, waaromheen aan de westkant (it grut bûthús – de grote stal) en 
de noordkant (it lyts bûthús -  de kleine stal ) de koeienstallen  lagen, en aan de oostkant de deel. Aan 
de buitenkant van de deel waren kleinere stallen voor het jongvee en drie stallen in de lengte voor de 
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paarden. Als je vanuit het lyts bûthús in de schuur (de tussenwand bestond uit een houten schot) 
kwam, had je direct links een watercloset. Dat was bijzonder, want het was nog heel gebruikelijk dat je 
voor je grote boodschap naar buiten moest, naar het “húske”. Dat zat bij ons buiten in het verlengde 
van het lyts bûthús, maar ik kan me niet herinneren dat ik hier gebruik van maakte.  Aan de wc heb ik 
wel herinneringen, met name de rookwolken van de pijp die mijn heit gewend was daar te roken, 
vermengd met de geur van de boodschap die hij net had achtergelaten. Blijkbaar was ik vaak na hem 
aan de “beurt” dat ik me dit zo goed kan herinneren. In de winter was het fijn dat de bril dan 
voorverwarmd was. Aukje schrijft dat je dezelfde herinnering heeft. De kleine boodschap deed je als 
jongen trouwens ‘s winters in de grup en ’s zomers tegen een (altijd dezelfde) boom.
Op het kruispunt van het lyts bûthús en het grut bûthús stond een benzinemotor die werd gebruikt 
voor het melken. De motor zorgde voor een vacuüm in de leidingen die boven de stallen langsliepen. 
Op de leidingen werd een melkmachine aangesloten door middel van een slang, zodat er machinaal 
kon worden gemolken. Dat was uiteraard een fantastische voorziening die het melken een stuk 
gemakkelijker maakte. Voor zover ik mij herinner was op de plaats van de genoemde motor ook een 
waterpomp, waarmee een grote bak met water op de zolder van het grut bûthús gevuld kon worden. 
Het water werd via andere leidingen naar de drinkbakjes gevoerd die aan de muurkant  van de stallen 
waren bevestigd. De koeien konden daardoor altijd drinken. Zie ook figuur 117.

Figuur 55: Langhuismodel in Warten Figuur 56: Stelpboerderij in Scharnegoutum 

Figuur 57: Detail kadastrale kaart  
1820

Het is altijd leuk om te fantaseren 
hoe de boerderij er vroeger uit zag. 
We kunnen wat dat betreft iets leren 
van de oude boerderij in Warten. 
Deze is teruggebracht is in de stijl 
van 1890. De boerderij bestond in 
deze vorm al sinds 1725 (zie figuur 
55 ).
De kadastrale kaart uit 1820 (figuur 
57 ) geeft een idee van de 
grondvormen van de beide 
boerderijen op Sitebuorren. De 
noordelijke boerderij heeft een vorm 
zoals die in Warten. De rondjes 
zouden dan hooibergen kunnen zijn. 
Deze boerderij is later vervangen 
door een stelpboerderij (zoals op 
figuur 56 ).
De Ie-pleats heeft al de grondvorm 

van de latere boerderij. De uitbouw aan de westkant zou de karnruimte geweest kunnen zijn: de plek 
waar kaas en boter werden gemaakt. Mooi is de rondgaande inham naar de Ie-pleats te zien.
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Het heeft veel kans dat de Ie-pleats ook de vorm van een zogenaamd langhuis heeft gehad: het oud-
Friese-langhuis-type. Voorin zat de woonkamer met vaak opzij de melkkelder. Achter het woonhuis de 
karnruimte. Daarachter was de stal: een Friese stal, omdat de koeien met de koppen naar de 
buitenmuren stonden. Daartussenin was het voerpad. Het hooi werd buiten opgeslagen in een mijt of 
kapberg. Vanaf ongeveer 1900 werden er stelp- of stolpboerderijen gebouwd: alles onder één dak.

Landerijen bij de Ie-pleats

Bij de boerderij hoorden van oudsher de nummers 1 t/m 11 en 14 en 15 (in de Wyldlânnen ); later 
kwamen daar de nummers 12 en 13 bij, die in de Hege Warren lagen.

Figuur 58: Namen van landerijen die hoorden bij de Ie-pleats

Ik heb een kaartje gemaakt waarin de namen van de landerijen van onze boerderij zijn aangegeven. 
Deze werden begrensd door de Ie, de Grêft en de Geau. Maar ook door een sloot die liep van de 
Sitebuorster Ie naar de Geau. De vaart, die “haaigat” werd genoemd liep links van de njoggenmêd 
(nummer 12 ), schuin boven langs de trije mêd (nummer 11 ) en daarna naar het noorden langs het 
uiteinde van de Lange Sâne naar de Geau. Wij herinneren ons dat aan de westkant van de vaart een 
polderdijk liep. Het land aan de andere kant lag in de Hege Warren en werd “bûtlân” genoemd: 
buitenland, oftewel buitendijks land. Een haaigat had niks te maken met haaien, maar met hooien. 
Hooien is in het Fries “haaie” en de sloot werd dus gebruikt om met pramen en dergelijke het hooi van 

het land te halen.

Figuur 59: 
Dotterbloemen in het  
“bûtlân” 

Het bûtlân zag in het 
voorjaar geel van de 
dotterbloemen, met name 
it Fintsje en Blierherne. 
Dotterbloemen houden 
van drassig land, dus was 
dit buitendijks land een 
ideaal milieu vanwege de 
bijna jaarlijkse 
overstromingen.
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Grote of kleine boer?

Was de Ie-pleats een groot of klein boerdenbedrijf? Dat is voor een niet-boer een lastige vraag. In het 
boek geschiedenis van de Friese landbouw 1945 – 1980 vind ik wel wat aangrijpingspunten.
De gemiddelde grootte van een boerderij met grond was in de veenweidestreek, zoals het gebied 
waar onze boerderij stond werd genoemd, in 1945 12,5 hectare. In 1975 was dat 23,7 ha. In 1952 was 
het bedrijf 30 hectare (of ongeveer 90 pondemaat groot. Een pondemaat was 36 3/4 are groot ). Je 
kunt dus concluderen dat de boerderij in die tijd een flink bedrijf was, gerekend naar de oppervlakte.

Kijken we naar het aantal koeien, dan leert het geschiedenisboek dat er in 1964 16.040 melkbedrijven 
waren in Friesland, waarvan 66,25 % hoorden tot de grootteklasse van 1 – 19 koeien, 18,34 % van de 
boeren had tussen de 20 en 29 koeien, en slechts 14,63 % had meer dan 30 koeien. Bertha schrijft in 
haar verslag dat de Peenstra’s 24 melkkoeien hielden in 1952, 8 hokkelingen, 12 kalveren, een oude 
en een jonge stier. Gerekend naar de cijfers van 1964 was de Ie-pleats een flink bedrijf!

Na de oorlog nam het aantal boerderijen in eigendom toe, maar in 1950 werd nog 73,9% van de 
boerderijen gehuurd, in 1966 was dat percentage gezakt tot 64,1. De Ie-pleats was eigendom van de 
Peenstra’s.
  
Het duurde lang voordat de Ie-pleats aangesloten werd op water, elektriciteit, telefoon en aardgas. 
Toch gold dat niet alleen voor de boerderijen op Sitebuorren. Grote delen van het Friese platteland 
moesten lang wachten op deze voorzieningen. Als in 1959 op Sitebuorren het elektrisch licht brandt, 
wacht nog 13% in Friesland op deze voorziening. We kregen toen ook telefoon, maar in 1962 wachtte 
nog 31% op  deze aansluiting. In 1960 was 69% van de Friese bevolking aangesloten op de 
waterleiding. Wij hoorden bij de ruim dertig procent die daar nog een poosje op moest wachten. 

Grondsoort

Klei-op-veen, dat is de grondsoort die je op Sitebuorren 
vindt. Nader omschreven als venige en humusrijke klei op 
humusarme zware klei (eenheid 81 ).
Ik haal deze informatie uit het boek van ir. J. Cnossen – 
“De bodem van Friesland”, 1971. De kaart uit het boek dat 
ik leende, was flink versleten…

Figuur 60: grondsoort rond Sitebuorren

In de toelichting staat: De gronden van deze soort bestaan 
uit een 20-40 cm dik kleidek op overwegend veenmosveen. 
Ze liggen in 
het lage 
Midden tussen 

de dikke kleigronden-op-veen en de humeuze kleidekken-
op-veen. De klei heeft knippige eigenschappen. Dat houdt 
in dat de grond in natte omstandigheden een zeer 
kwetsbare structuur en ene geringe draagkracht heeft. De 
klei is dan plastisch. In droge perioden is de klei hard en 
stug met grote scherphoekige structuurelementen.

Figuur 61: Het veengebied in Fryslân ligt tussen het  
kleigebied en het zandgebied in

Voor een goed begrip voeg ik figuur 61 toe. Het 
veengebied ligt tussen de kleigebieden in het westen van 
Fryslân en de zandgronden van Oost-Fryslân in. Grote 
gedeelten van het veengebied zijn afgegraven, verveend. 
Denk aan Earnewâld met zijn petgaten en aan de 
veenpolders tussen globaal Joure en Boornburgum. 
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6 Een kijkje in een Fries huishouden anno 1952

Het is al een paar keer aangehaald: het verslag van Bertha Groot Obbink in het najaar van 1952.  Het 
is een echt tijdsdocument en de tekst van dit hoofdstuk komt dan ook helemaal uit dit verslag, zodat er 
een mooi beeld ontstaat van de sobere vijftiger jaren.

Het verslag begint met het vermelden van de gezinssamenstelling en de opleidingen. Gooitzen 
Peenstra heeft na de 2-jarige landbouwwinterschool verschillende cursussen gevolgd, zoals 
boekhoud-, werktuigen-, melkers-, rund- en paardencursus.
Dora Peenstra heeft na de lagere school een naai- en melkerscursus gevolgd.
 Inwonend personeel: 1 knecht. ’s Zomers zijn er twee inwonende knechts gedurende twee maanden.
De volgende bladen worden gelezen:
1. Friesche Koerier
2. Leeuwarder Courant
3. Friesch Landbouwblad
4. Friesche Veefokkerij
5. De Landpachter
6. Mededelingsblad voor de landbouwcoöperatie
7. Mededelingsblad voor het Friese Rundveestamboek
8. “Frisia”, Grouwster weekblad
9. De Plattelandsvrouw
10. Libelle

Het gebouw is geen echt Fries type; het woonhuis zit voor aan de schuur vast en is niet groot: 10.5 
meter lang en 7 meter breed. De vloeren zijn overal van hout, behalve in de bijkeuken, waar een 
betonvloertje ligt. Verder zijn de ramen ook gelijk, 1 meter breed en van het opschuif-type.

Het woongedeelte.

Voorin het huis bevindt zich de kamer die alleen ’s winters wordt bewoond, omdat het aan de zuidkant 
ligt. De zolder is niet met een plafond afgesloten. Als vloerbedekking ligt er linoleum met een Holtap 
kleed erover. Stoelen. tafels, dressoir, enz. zijn alle van gebeitst eikenhout met geschoren trijp. Achter 
de divan hangt een handgeweven kleed in oud-Hollandse stijl. De overgordijnen zijn ook van een fijn 

geschoren poolweefsel en zitten d.m.v. haakjes aan houten 
ringen vast.  Achter de kamer bevindt zich de gang waarin 
een kleerkast zit. Op de geverfde houten vloer ligt een loper 
van chenilleweefsel.

Figuur 62: Onze Bruynzeel-keuken, maar dan zonder boiler 

Hierachter de woonkeuken waar de vloer met kurklinoleum is 
bedekt. Een gedeelte hiervan is bedekt met een Chinese 
mat, die om de twee jaar wordt vernieuwd. Onderhoud: 
minimum en weinig stofvormend. Mede doordat er geen 
stofzuiger aanwezig is, laat deze vloer zich gemakkelijk 
reinigen. Verder nog een aantal kleedjes hier en daar voor 
de deuren.
De muurbedekking is behang. De grote lage ramen geven 
veel licht in dit vertrek, wat ook nodig is met het oog op de 
bomen die er voor staan en veel licht tegenhouden. In de 
kooknis staat een Etna-doorbrand-fornuis en hiernaast de 
huishoudkast. 

Figuur 63: Onze radio
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Verder is er in deze keuken een Bruynzeel aanrecht aanwezig, inbegrepen de bijbehorende rekken en 
kastjes. De bovenlaag is van geel graniet. Aan de ene onderzijde een pannenkastje en aan de andere 
kant een kast met vier laden waarboven een uittrekplank aanwezig. In het midden een rekje voor de 
afwasteil of eventueel voor de doeken.

In de woonkeuken bevindt zich ook de radio, die op een accu loopt.

De kelder is erg onpraktisch, zeer ondiep (ongeveer 50 cm.) en niet ruim. Verder is ze gauw vochtig 
en gaat dientengevolge bij slecht weer gauw onaangenaam ruiken.
Naast de kelderdeur bevindt zich de trap naar de bovenverdieping. Deze bestaat uit een grote zolder, 
die over het gehele huis loopt en waar alleen aan de voorkant een klein slaapkamertje is afgetimmerd.
De zolder bezit een mooi geoliede riftvloer, die om de 14 dagen gedweild wordt. Verder is er vanaf de 
schoorsteen, die midden over de zolder loopt, een rookkast afgeleid, die na de slacht gebruikt wordt 
voor het roken van spek en soms worst of andere delen. Een nadeel is, dat deze rookkast niet goed is 
afgesloten, want bij slechte weersomstandigheden bevindt zich op de zolder rook.
Beneden zijn er nog drie slaapkamers. De wastafels hier bezitten geen waterleiding.
Vloeren bedekt met linoleum. Waarover hier en daar een kleedje. De overgordijnen zijn evenals de 
spreien van gebloemd crétonne.  In de bedden liggen “Aupings” staaldraadmatrassen. In twee van de 
drie slaapkamers liggen kapokmatrassen en in het derde bed bestaat de onderlaag uit een veren bed 
dat wel warm is, maar loodzwaar. Over de inrichting en bouw van het woonhuis is verder niet veel te 
vertellen, want alles is heel éénvoudig, doch praktisch ingericht.

Watervoorziening:
Het bedrijf is niet aangesloten op de gemeentelijke waterleiding. Het regenwater wordt in reservoirs 
verzameld en hieruit wordt geput. In de woonkeuken bevindt zich een kraan, die met een reservebak 
in verbinding staat. Deze bak wordt twee keer in de week gevuld en men heeft er zeer veel gemak van 
met handenwassen en dergelijke karweitjes. 

Figuur 64: Lampetstel

In de schuur is een pompinstallatie, die het bedrijfsgedeelte 
van water voorziet. Deze loopt op een benzinemotor. Het 
water wordt in een groot reservoir, dat zich op de zolder 
bevindt, opgepompt. Zou dit bij droog weer nog tekort 
schieten, dan zijn er buizen gelegd naar het dichtstbijzijnde 
water waar de bak dan mee wordt gevuld. Dit water voldoet 
voor het bedrijf best. In de stallen zijn drinkbakken die 
automatisch gevuld worden als de dieren hun kop er in steken. 
Ook buiten zijn enkele kranen die op de pompinstallatie zijn 
aangesloten. Dit is dus geen drinkwater.

Vuilverwijdering:
Er is geen riolering op het bedrijf. Het vuil uit de huishouding wordt op een composthoop geworpen en 
het bedrijfsvuil op de mestput gedeponeerd. (Op de composthoop belandde ook oud papier, etc, dat 
geregeld opgebrand werd. A.P.)

Verlichting  :  
Ook is het bedrijf niet aangesloten op het elektrisch net. Jarenlang moest men zich met petroleum 
behelpen, maar sinds een paar jaar betekent de butagasverlichting een belangrijke verbetering. Het 

bedrijfsgedeelte zoals schuur en stallen, zijn allen van deze 
verlichting voorzien. Op de zolder van het woonhuis staat ook 
een Buta-ketel en hiermee wordt de kamer verlicht. 
In de woonkeuken een “Alladin” petroleumvergasser. Geeft 
geen onaangename lucht of roet. Deze lamp wordt één keer 
in de week grondig gereinigd en bijgevuld. De petroleum 
vergast in een as-kousje dat zeer breekbaar is. Het zit verpakt 
in een cellovaan, wordt zo op de lamp gezet en als het 
cellofaan verbrand is, zit het kousje op de lamp

Figuur 65: Kousje voor petroleumlamp
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Verwarming:
De voorkamer wordt niet dagelijks bewoond. Tijdens de wintermaanden echter wel en er wordt dan 
dag en nacht met een Faber-haard gestookt. De woonkeuken wordt met een Etna-doorbrandformnuis 
verwarmd. Dit fornuis wordt ’s zomers met hout of turf en ’s winters met antraciet of eierkolen 
gestookt. 

Huishoudelijk werk:

Dagelijkse werkzaamheden.
’s Morgens om half acht wordt er gezamenlijk ontbeten daarna 
afgewassen en de bedden afgehaald. Vervolgens krijgen de 
woonkeuken, bijkeuken en de slaapkamer een beurt. Hierna is 
het dagelijks werk gebeurd en wordt het eten verzorgd: 
aardappelen schillen, groente schoonmaken e.d.

Figuur 66: Boerenbontservies voor dagelijks gebruik

Na het eten wordt weer afgewassen en volgt er een of ander verstelwerkje. 
’s  Maandags wordt er gewassen. Daar dit elke week gebeurt, is het meestal gauw aan de kant. Het 
witte goed wordt eerst geweekt, daarna gespoeld en uitgetrokken in persilsop. Hieruit wordt het in een 
huishoudsop met de hand gewassen. In dit sop komt nu het bonte goed, dat ook met de hand wordt 
gewassen.
Het witte goed wordt op het gras gebleekt, gespoeld en gedroogd. Het bonte goed wordt dadelijk 
gespoeld en opgehangen aan de waslijn. Het wollen goed wordt in Luxe-wolvlokken gewassen
Tenslotte worden de overalls en vuile werkkleding in het overgebleven sop geweekt en in een nieuw 
sop nageboend.
Dinsdags wordt dan meestal de was verder opgemaakt. Daar er geen elektriciteit aanwezig is, wordt 
er met bouten gestreken, die op het fornuis of op de buta-pitten verwarmd worden.
De wekelijkse beurt der slaapkamers gebeurt donderdags. Ramen worden gezeemd, vloeren 
bijgewreven of geheel geboend. Eén keer in  de twee weken wordt dan ook de zolder gedweild en de 
kelder krijgt een beurt.
Vrijdags volgt dan de rest. In de kamer bestaat dit uit grondig stoffen, stofzuigen met de “verbeterde 
rolschuier”. 
Ramen zemen  e.d. De woonkeuken wordt geheel ontruimd, ramen gezeemd, deuren, aanrecht en 
fornuis afgenomen met een sopje, vloer geboend, matten geklopt en weer ingeruimd. ’s  Middag wordt 
er dan wel eens gebakken maar niet elke week
’s Zaterdags volgt het buitenwerk, dat bestaat uit ramen zemen, straten (tegelpaden ) boenen e.d. 
ook krijgt de melkmachine dan een wekelijkse beurt. Ze wordt geheel uit elkaar gehaald en in een 
kokend sop uitgeboend met daarvoor bestemd materiaal. In schoon water nageboend en vervolgens 
in een chloorbad tot ze weer gebruikt wordt.

Menu van de week:
Zondag
• groentesoep
• runderlappen
• worteltjes
• aardappelen
• pudding met 

bessensap

Maandag:
• groentesoep
• runderlappen
• bloemkool
• appelmoes
• aardappelen
• karnemelksepap 

Dinsdag:
• varkenslapjes
• witte kool
• aardappelen
• karnemelksepap

Woensdag:
• varkenslapjes
• zoete appeltjes
• aardappelen
• griesmeelvla

Donderdag: 
• gehakt
• gestoofde andijvie
• aardappelen
• custardvla

Vrijdag:
• snert met kluif
• karnemelksepap

Zaterdag:
• runderlappen
• rode kool
• aardappelen
• koffievla

Er wordt drie keer per dag gegeten. Het ontbijt bestaat uit: witbrood, tarwe en roggebrood. Beleg: 
boter, kaas, vlees, jam, hagelslap (chocolade ). Het middageten precies om 12 uur.
’s Avonds om zes uur gebruikt men dan de laatste maaltijd, waarbij veelal wat rauwkost voorkomt, b.v. 
tomaat. Ook wordt er een eitje gekookt of vis gegeten.
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7 Veranderingen in de landbouw in beelden

Figuur 67: De koe: links in de jaren vijftig; rechts de  
moderne koe. Vroeger werd de koe vooral gefokt op uiterlijk, in de jaren negentig vooral op melkgift. 

Figuur 68: Melken: vroeger met de hand, later met de machine; sinds de jaren zeventig machinaal.  
Nog weer later kwam de loopstal en werden de koeien gemolken vanuit de melkput.

Figuur 69: Vroeger stonden de koeien ’s winters vastgebonden op stal; in de loopstal kunnen ze vrij  
bewegen.
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Figuur 70: Eerder werd het meeste werk met de hand gedaan; later kwamen grote machines zoals een 
oplaadwagen waarmee heel snel het gras van het land kan worden gehaald. 
De handgereedschappen zijn een twee- en drietenige vork en een hark.

Figuur 71: Links Gooitzen Peenstra aan het maaien met een maaimachine getrokken door paarden,  
rechts onze eerste tractor, een M.A.N.

M.A.N. was een Duitse vrachtwagenfabriek. Begin jaren vijftig maakte M.A.N. ook tractoren. In 1962 
werd de laatste tractor gemaakt. Onze tractor werd gemaakt omstreeks 1960, vermoedelijk was hij 
van het type 2K2 of 2K3, een diesel - ongeveer 18 pk.
Onze buren kregen tegelijk met ons een trekker, maar dat was een Mc Cormick, ook een diesel. Ik 
vond deze machine veel mooier klinken dan de onze. In ieder geval maakte hij veel minder kabaal.

37



Figuur 72: Op de bok van de linkerwagen Gooitzen 
Peenstra.

Figuur 73: De Mc Cormick van de buren

Figuur 74: De boerenwagen zoals die na de W.O II nog bij ons thuis werd gebruikt. Hiermee werd 
gras en hooi van het land gehaald of mest naar het land toegebracht. Rechts een kunstmeststrooier  
getrokken door een paard (met v.l.n.r.  Jan, Bertha en Oane )

Figuur 75: De monsternemer kwam eens in de 14 dagen 
langs om een beetje melk van elke koe mee te nemen naar  
de fabriek.

Daar werd de melk beoordeeld op klasse. Elke boer 
streefde naar eersteklas melk: dat scheelde 2% op de uit 
te keren melkprijs. Ons bedrijf had nummer 81; dat stond 
ook op de melkbussen.
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8 Vrije tijd

Wat deed je als boerenkind als je “vrij” was? Je had vrij als je niet naar school moest. De vakanties 
waren veel korter (vier weken zomervakantie ), de schoolweek langer (op zaterdagochtend naar 
school ) en de schooldagen ook langer (je moest met de schoolboot al vroeg heen en was laat weer 
thuis ). Je had ook vrij als je niet moest helpen op de boerderij. Als klein kind stelde die hulp niet veel 

voor, maar je werd bijvoorbeeld al heel jong het 
land ingestuurd om de koeien te halen, moest je 
helpen bij het geven van melk aan de kalveren, 
en moest je turf halen uit het turfhok.

Figuur 76: Koeien ophalen

Maar als je dan vrij had, dan lag de wereld voor 
je open. 
We speelden buiten. Alleen als het regende, 
speelde je binnen, maar zo gauw het kon, was je 
op het erf of trok je het land in. Ons speelterrein 
strekte zich kilometers rond de boerderij uit. 
Immers, als je bij buurkinderen speelde, dan had 
je daar ook weer veel speelplekken. En dan had 
je natuurlijk nog het water: de hele Ie was voor 
ons!
Op het erf had je veel plekken om te spelen. 

Aukje heeft dat ook beschreven in haar boek. Als kleine jongen speelde ik met de buurkinderen (Jikke 
en Klaas de Groot) in het zand dat altijd wel bij de boerderij lag. Ik herinner me dat aan de achterkant 
van de boerderij een zandhok stond, waar zand in lag, dat gebruikt werd om de vloeren van de 
voerpaden tussen de stallen te bestrooien. Later verdween dit hok, en speelden wij bijvoorbeeld in een 
zandbult bij de inham of op een plek waar een kuilbult was gemaakt. Er was op het erf een oud 
kippenhok, waar we een huisje van maakten. Het weiland achter het varkenshok was een geweldige 
plek. Het was helemaal verwilderd en er lagen allerlei oude werktuigen. We speelden daar oorlogje  of 
maakten van een oud werktuig een vliegtuig. ’s Zomers ging je zeilen met de schouw – uren lang 
dobberen op de Ie, soms met een buurjongen. 
Heel bijzonder was het skipkesilen. Twee keer per jaar was er kermis in Grou. In juli was het 
“Oostergoo”, zoals dat werd genoemd. En dan werden er zeilwedstrijden gehouden vanaf het 
Starteiland op de Pikmeer, ook voor modelbootjes. Er werd gezeild in verschillende klassen. De grote 
holle, de kleine holle, de grote volle en uiteraard de kleine volle. Daarnaast had je ook nog de 
klompscheepjes. Wij hadden een mooie boot, die hoorde tot de klasse van de “grote holle”. Wij 
wonnen vaak een prijs. In de Frisia is terug te vinden, dat mijn vader ook als kind vaak meedeed aan 
deze wedstrijden. In 1925 en ’26 won hij de eerste prijs, in 1928 de derde en in 1929 de tweede prijs. 
Er deden dan soms wel 14 schepen mee aan zo’n klasse.

Figuur 77: Skipkesile bij Grou

‘s Zomers werd er natuurlijk gezwommen. Ik leerde zwemmen dankzij het schoolzwemmen op de 
lagere school,. Met de bus gingen we naar het overdekte zwembad in Leeuwarden. En had je 
eenmaal het diploma, dan mocht je thuis ook in de Grêft zwemmen. Aukje schrijft over onze avonturen 
met de bootjesmensen die daar langs voeren. 
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Ons spel werd sterk beïnvloed door het seizoen. Elk seizoen had zijn eigen spelletjes en bezigheden.
In het voorjaar ging je met de polsstok het land in. Niet zozeer om te eierzoeken; daar hield ik niet van. 

Maar om rond te struinen. Bijvoorbeeld langs de oever van de 
Ie, bij de zomerhuisjes. Kijken of je ergens binnen kon 
komen. Soms lukte dat – in een woonark hebben wij 
bijvoorbeeld een poos gespeeld tot Jan ons op kwam halen. 
We waren de tijd volledig vergeten.

Figuur 78: Polsstokverspringen oftewel fierljeppe Figuur 79: Zomerhuisjes in de Burd aan het 
     Pikmeer

Figuur 80: Aanspoelsel bij het meer

Er spoelde ook van alles aan bij het meer. Daardoor 
werd je fantasie geprikkeld en dan kon je weer een 
poos verder met je spel.
In het voorjaar werd het aanspoelsel verbrand. Vooral 
door het vele oude riet wou dat heel goed. Dat riet 
werd op een hoop gegooid, een krant erin gestopt en 
aangestoken. “Kriikjebaarne” noemden we dat.
In het voorjaar was de natuur op zijn mooist. Veel 
trekvogels kwamen terug van een verre reis, en 
zongen het hoogste lied: kievit, grutto, tureluur, 
leeuwerik om maar een paar soorten te noemen.

Figuur 81: Grutto  Figuur 82: Kemphanen
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Figuur 83: Wulp     Figuur 84: Kievit

Kemphanen zijn nu zeldzaam (er zijn nog zo’n 100 
– 140 volgens Vogelbescherming ), maar in de 
vijftiger jaren zagen we ze geregeld bij de op het 
“bûtlân” langs de Grêft. Trouwens, alle soorten 
weidevogels zijn heel erg in aantal teruggegaan.

Figuur 85: Veldleeuwerik

’s Zomers kon je natuurlijk ook zeilen. We hebben een poos een BM’er gehad, waarmee wij soms op 
zondag gingen zeilen. De oudere broers mochten er ook alleen in zeilen. Eén keer zijn we als broers 
drieën geweest, in vliegende storm de Ie op. We wisten niet hoe snel we weer terug moesten. Ik kan 
me ook herinneren dat er bootjes om gingen op de Ie vanwege de harde wind. Een prachtige Valk lag 
voor het riet, helemaal vol water, de zeilen wapperend op het dek.

Figuur 86: Zeilen op zondag met de BM’er (met  
Bertha, 1952)

Figuur 87: Zwemmen  in de zomer
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Spelen met de hond. Wij hebben verschillende honden gehad. De hond op de foto is Thorda, waar 
Aukje ook over schreef. Zij hield blijkbaar van mijn fluitspel, want ze zit aandachtig te luisteren.
Een andere hond was Bello, een felle stabij. Zij was goed in het vangen van bunzingen die zich vaak 
verstopten onder de vloer van het gemaal. Ik vond dat “muddejeie” maar niets. 

Figuur 88: Blokfluitspelen voor Thorda

In mijn puberteit was mijn moeder erg bezorgd 
over mijn gezondheid. Ik moest aan sport doen, 
stilzitten leidde maar tot verkeerde ideeën. Zo 
kwam ik als puber op de voetbalclub. GAVC heette 
die club: Grouwster Amateur Voetbal Club. 
Ik was niet een goede voetballer: ik had totaal 
geen tactisch inzicht. Ik kon wel pingelen, zoals we 
dat noemden: hard de bal schieten met de punt 
van de schoen. Ik kon ook wel een aanvaller 
tegenhouden. Dus werd ik rechtsback. 
Hardlopen, daar was ik goed in, dat wil zeggen 
duurloop. Ik kon het het beste volhouden van 
allemaal. 

Figuur 89: Kampioenselftal GAVC(Oane staand 4e 

van rechts )

In de herfst steeg het water en speelden we met 
zelfgemaakte bootjes. Soms was het bootje heel 
simpel: een plank met een stukje hout erop als 
kajuit, een spijker en een stuk touw aan een stok. 
Daarmee kon je je boot langs de oever trekken en 
lange tochten maken. Nog mooier was het als de 
pôle onderstroomde, want dan kreeg je langs de 
kant allerlei ondiepten die bijvoorbeeld natuurlijke 
havens vormden.

Figuur 90: Blaaspijp 

Wat je het hele jaar kon doen, maar toch het liefst 
in het najaar, was pijltjesschieten met een blaaspijp 
van eletriciteitsbuis. Of schieten met een katapult. 
of een proppenschieter. Zo’n proppenschieter werd 
gemaakt van een recht stuk vlierhout, ontdaan van 
de bast en merg, een stempel van wilgenhout, met 
aan het uiteinde een soort flos, die ontstond door 
het eind met speeksel te bevochtigen en ermee op 

'n muur te kerven. We noemden dat een “boster”. De proppen waarmee we schoten, sneden we uit de 
wortelstok van de kalmoes. Je kon ook met groene elzenproppen schieten.

’s Winters kon je schaatsen, als het ijs hield, en anders speelde je binnen. Aukje heeft daar ook veel 
over verteld in haar boek.

Je hoefde je op Sitebuorren niet te vervelen, maar toch gebeurde het wel. Ik herinner me tenminste 
dat ik vaak aan mijn moeder vroeg: “Mem, wat ik sil ik even dwaan?” Mijn moeder was niet te beroerd 
om steeds maar weer suggesties te geven. Aan één van die suggesties heb ik een hobby 
overgehouden: tekenen.
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9  Het werk op de boerderij gedurende het jaar
9.1 Voorjaar.

Figuur 91: Voorjaar: de koeien kunnen weer naar buiten

In het voorjaar, wanneer het land droog genoeg was en er 
weer gras in de wei was, gingen de koeien naar buiten. Deze 
hadden de hele winter op stal gestaan, en waren vaak heel 
wild als ze hun vrijheid terug kregen. Ze maakten gekke 
sprongen en belandden daardoor wel eens in de sloot.

Figuur 92: Voorjaar: de stallen schoonmaken

Als de koeien naar buiten waren, werden de stallen 
schoongemaakt. Eerst alles flink met water in de week 
zetten, en dan schrobben en de resten wegspoelen. Het 
water droop van de zolder en het stonk erg, maar 
daarna was alles fris en schoon. Mem zorgde voor 
papieren gordijntjes voor de koeienruitjes. Als kind kon 
je prachtig op de stallen spelen als het weer wat minder was.

Ook hielden de huisvrouwen grote schoonmaak. 
Alle meubilair ging naar buiten en vloeren en 
kasten kregen een beurt. Ook werd beddengoed 
en kleding gelucht en de kachel schoongemaakt.

Figuur 93: Stikellûke

Het gras kon niet worden gemaaid als er in het 
weiland nog distels stonden. Het disteltrekken 
was dan ook een werkje in het voorjaar, voordat 
het gras begon te groeien. Daarbij moesten de 
kinderen ook helpen.

Figuur 94: Mest uitrijden: dongje 

Een echte voorjaarsklus was het uitrijden van de 
mestvaalt. Het land werd zodoende bemest: 
“dongje” in het Fries. Op figuur 92 is te zien hoe 
de boer de mest van de wagen trekt om deze op 
het land te gooien. 
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Op figuur 93 gaat de boer met een zogenaamde “eide” de mest fijn maken, over het land verdelen: 
“eidzje”. Daarvoor werden de grote stukken stront ook met een greep verdeeld: “strontbûtse” heette 
dat.

Figuur 95: “Eidzje”

Figuur 96: Maaien met de machine

Wanneer het gras was gegroeid werden bepaalde 
percelen gemaaid. Voor de komst van de trekker 
gebeurde dat met een maaimachine die werd 
getrokken door paarden.
In andere percelen werden  de koeien geweid.

Figuur 97: Hannekemaaiers aan het “harjen” 

Nog vroeger kwamen uit Duitsland (Westfalen ) 
de zogenaamde “poepen” of “hannekemaaiers” 
naar Friesland om bij het maaien te helpen. Dat 
was in de tijd voordat de machines kwamen. Ook 
arbeiders uit de Friese Wouden gingen bij de 
boeren langs om te helpen. 
Je ziet links twee arbeiders hun zeis scherpen. 
Dat gebeurde met een hamer, en het scherpen 
werd in het Fries “harje” genoemd.  Dat moest 
wanneer de zeis erg bot was geworden. 
Tussendoor werd met een zogenaamde “strikel” 
de zeis scherp gehouden. In mijn jeugd werd het 

land dus machinaal gemaaid, maar werden de greppel-  slootkanten nagemaaid met de zeis. Let op 
de tent waarin de arbeiders sliepen, en de koperen ketel links. Hierin brachten wij thee of koffie naar 
het land. Tijd om thuis te komen was er niet. Er moest worden doorgewerkt. 

Figuur 98: Kuilen

Het eerste gras werd ingekuild. Met paard en wagen 
en later met de trekker, werd het gras naar huis 
gereden om in een bult te worden opgetast.
Op de foto is een betonnen rand te zien, een silo, 
waarin het onderste gras werd gegooid. Wij 
hadden niet zo’n silo maar een groot gat. Als de 
bult flink hoog was, werd deze afgedekt met 
zand, en langs de randen met plaggen die in het 
najaar bewaard waren van het  hekkelen. 
’s  Zomers werden op de kuilbult wel 

sperzieboontjes verbouwd.
Kuil was dus gras dat in een bult werd bewaard en door het afdekken niet begon te rotten maar 
veranderde in een bruinig goedje dat de koeien lekker vonden. Het gras moest niet te nat gewonnen 
worden want dan ging het gras broeien en stonk het heel erg.
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9.2 Zomer

‘s Zomers moest het hooi worden gewonnen: het hooivak (de golle ) moest vol, want anders moest 
aan het eind van de winter voer worden gekocht, en dat ging ten koste van de opbrengst uiteraard.
Bij het hooien waren er een aantal opvolgende bezigheden. Eerst moest er worden gemaaid. Dan 
moest het gras drogen. Als het weer goed was, en de zon scheen een paar dagen achter elkaar,  
droogde het gras snel. Om het drogen te bevorderen werd het gras geschud met een schudder.

Figuur 99: Schudden van het hooi

Met elkaar duurde het wel 5 tot 7 dagen voordat 
het hooi geoogst kon worden. Bij slecht 
drogend weer werd van het hooi ook wel opers 
gemaakt: kleine bulten.Uiteindelijk moesten er 
grote bulten worden gemaakt: reakken, die naar 
de boerderij konden worden gesleept.

Figuur 100: Zwelen = swylje

Als het hooi droog genoeg was, werd het in 
zwelen gebracht (wurdzen ), zeg maar bij elkaar 
geharkt in lange ribbels.

Figuur 101:Zwelen met de hand

Toen er nog geen machines waren, werd dat zwelen met 
de hand gedaan. Een aantal mannen stond op een rij, elk 
met een hark. In onze jeugd gebeurde het zoals hierboven.

Figuur 102: Hooi op ruiterstokken

Als het nat weer was en het hooi niet goed 
kon drogen, werd het hooi op ruiters te drogen 
gelegd. Een prachtige plek voor kinderen om 
te spelen uiteraard.
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Figuur 103: Het hooi in een bult trekken: tiemje

Als het hooi klaar was om geoogst te worden, werd het hooi in bulten getrokken. Dat gebeurde met 
een “tiembalke”. Tiemje heette dat in het Fries. Je deed het met z’n tweeën en liefst twee paarden. De 
ene mende de paarden, de ander stond op de balk en keerde het hooi voor zich op terwijl de paarden 
de balk trokken.

Als van de ene kant een flinke bult was gemaakt, werd het hooi vanaf de andere kant op een hoop 
gebracht. De twee hopen moesten dan daarna nog tot een mooie ronde bult worden gevormd: de 
zogenaamde “reak”. Het opmaken van een “reak” kwam precies, want hij moest niet zomaar uit elkaar 
vallen en goed afwateren.

Figuur 104: Tiemje vanaf de andere kant

De volgende klus was het naar de boerderij brengen van de “reakken”, de hooibulten. Dat gebeurde 
met een sleep. Eén of twee paarden trok(ken ) de bult op een platte slee. De achterklep kwam 
omhoog en de bult werd met een stuk touw vastgemaakt.
In onze jeugd hadden dergelijke slepen drie wielen en een hele hoge klep waar je aan beide kanten 
van de reak achter kon zitten. Het was heerlijk om mee te rijden bij dit “reakken opheljen”. Heen op de 
lege wagen en terug achter de klep.

Figuur 105: Het hooi naar de boerderij  
brengen met een sleep
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Figuur 106: Vervoer van hooi met een bok

Het hooi uit de Wyldlânnen moest met een praam of bok worden opgehaald. Op de foto gebeurt dit 
met een bok.

Figuur 107: Het hooi in de boerderij

Aan het eind van de zomer was het hooivak in de boerderij goed gevuld. De kanten van het hooi 
waren mooi afgestreken langs de deel. De deel was het pad waar de sleep naartoe werd gebracht om 
geleegd te worden. Aan de andere kant van de deel waren stallen voor jongvee en het paard (of 
meerdere natuurlijk).
Let op de klompen vooraan de foto. 
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9.3 Herfst
Werk in de herfst.

In de herfst werd het laatste gras van het land 
gehaald. En wanneer het flink had geregend, was 
het niet makkelijk om de wagen naar huis te 
brengen. In het pad (de reed ) ontstonden diepe 
sporen, die zich vulden met water, zoals op de foto 
is te zien.

Figuur 108: Diepe sporen in de herfst

Figuur 109: Greppelen met de 
hand

Figuur 110: Greppelen met een ploeg

Greppelen en hekkelen waren werkzaamheden die echt bij de 
herfst hoorden. In het natte seizoen moest het water vlot afgevoerd 
kunnen worden en daarom moesten sloten en greppels weer op 
diepte worden gebracht. Toen Sitebuorren onderdeel werd van een 
waterschap werden de boeren ook gecontroleerd op het voldoende 
schoon maken van de sloten. Dat noemde men het schouwen van 
de sloten.
Greppelen is het uitdiepen van de greppels. Dat kon met de hand, 
maar je kon ook een ploeg gebruiken. Deze werd getrokken door 
een paard.

Figuur 111: Hekkelen 

Hekkelen was enorm zwaar werk. Eerst werd langs de oever met 
een mes de begroeiing los gemaakt, en daarna werden de planten 
uit de sloot op de wal gegooid met een hekkel. Het was werk waar 
de boer en de knecht dagen lang mee bezig waren.

Het “hekkelgoed” werd gebruikt om de laatste kuilbult mee te bedekken.
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Strijd tegen het water

In de herfst begon meestal een strijd tegen het water. Door overvloedige regenval steeg het waterpeil 
in de Friese meren heel erg, en konden de dijken het water niet meer keren. Dan overstroomden de 
polders in midden-Friesland. In de omgeving van Grou stonden heel veel watermolens en molentjes. 
Twee typen kwamen veel voor: de monnikmolen (een bovenkruier ) zoals de Boarchmolen en de 
spinnenkop zoals de Haansmolen. De Amerikaanse molen is van later datum. 

Figuur 112: Boarchmolen Figuur 113: Haansmolen (spinnenkop ) bij Grou

 

Figuur 114: Spinnenkop in  de Burd Figuur 115: Amerikaanse windmotor (Hooidammen )

Onze boerderij werd droog gehouden door een motorgemaal. Bertha 
schrijft in haar verslag in 1952: “Deze machine loopt op ruwolie (vijf-
pk Lister-motor ). Het water wordt door een schroef opgemalen en in 
het meer geloosd. De boezem wordt op zijn beurt door het grote 
gemaal bij Takozijl op peil gehouden. Als ’s winters de wind zuidwest 
is, wordt al het water deze kant uitgestuwd en heeft men er wel eens 
last van dat het water door de dijken breekt. Het verschil in 
waterhoogte is dan, vergeleken met de zuidwesthoek van Friesland 
wel 40 cm. Iedere boer moet zijn eigen land bemalen”. Ze schrijft ook 
over plannen om een waterschap op te richten waardoor al het land 
op Sitebuorren en in de Hege Warren door één gemaal wordt 
bemalen.

Figuur 116: Eens een bijna jaarlijks terugkomend fenomeen:  
ondergelopen polders in Midden-Friesland
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Figuur 117: Nu heeft malen geen zin meer

Figuur 118: Klaarmaken van de stal

Elke boer probeert de koeien zo lang mogelijk in 
het land te houden om wintervoer uit te sparen. 
Maar eens komt de tijd, als het gras niet meer 
groeit, en het weer slechter wordt, om de koeien 
op stal te zetten. De boer heeft stro besteld en 
strooit dat op de stallen, zodat de koeien goed 
kunnen liggen. Elk weekend wordt het stro 
ververst.

Figuur 119: Koeien opzetten

Dan is het zover… De koeien worden op stal 
gezet, om pas in het voorjaar weer naar buiten 
te worden gebracht.
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9.4 Winter

De winter was voor de greidboer een rustige periode. Het landwerk lag stil, dus bleef er alleen werk 
over op de boerderij zelf. Dat bestond met name uit het verzorgen van het vee en het plegen van 
onderhoud aan machines en gebouw. Ook was er tijd voor het verenigingsleven. Gooitzen Peenstra 
zat in diverse besturen, b.v. van de boerenleenbank en de melkfabriek. Als jongeman was hij jaren 
voorzitter van De Jongerein in Grou, een vereniging voor plattelandsjongeren.

Vee verzorgen

Figuur 120: Kuil losmaken

Het verzorgen van het vee hield in de eerste 
plaats in dat de beesten genoeg eten kregen. Het 
voederen gebeurde twee maal daags, na het 
melken. De koeien kregen hooi, kuil en 
krachtvoer (voederkoeken ). Ook werd bietenpulp 
en bietenkoppen bijgevoerd. Bij het kuil 
klaarmaken werd eerst een stuk kuil losgesneden 
met een mes (zoals op de foto ), en op de 
kruiwagen geladen.

Figuur 121: Kuil voeren

Hier zie je hoe het kuil werd gevoerd. Niet vanaf 
een kruiwagen in dit geval, maar een kleine 
wagen.
Hieronder worden de koeien gevoerd met 
veevoerkoeken. In het vroege voorjaar werden 
de eerste kalveren geboren. Deze werden 
gevoerd met melk. Eerst van eigen moeder 
(biest, bjist in het Fries ) en later melk gemaakt 
van melkpoeder.

Figuur 122: Voeren van veekoeken Figuur 123: Kalveren drinken geven
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Figuur 124: Staartwassen 

Een vast ritueel op de zaterdagmiddag: het 
wassen van de koeienstaarten. Je nam een 
emmer water, maakte de staart los (die zat 
namelijk vast aan een touw ), Haalde de staart 
een paar keer op en neer in  de emmer, wreef 
de haren van de staart goed op elkaar, 
schudde de staart vervolgens een paar keer 
heen en weer boven de grup zodat het meeste 
water er uit was, ploos vervolgens de haren 
los, zodat de staart mooi los werd, knoopte de 
staart weer aan het touw en klaar was Kees.

Schaatsen

Als er geen werk meer was te doen, en er was 
ijs, dan ging de boer schaatsen!
In mijn herinnering kon je elke winter 
schaatsen. Onzin uiteraard, maar een feit is, 
dat je geregeld de schaatsen onder kon 
binden. Op de foto zie je Oane, buurmeisje 
Jeltje en Aukje aan het schaatsen op “de pôle” 
vlak voor de boerderij.
Aukje heeft uitgebreid over het schaatsen 
geschreven. Op het ondergelopen land kon je 
al snel grote afstanden schaatsen. Nog mooier 
was het als het ijs op de meren sterk was. Dan 
kon je wel tot Drachten of Grou schaatsen. Bij 
Grou had je wel te maken met de vaargeul van 
het Prinses Margrietkanaal door het Pikmeer, 
maar daar werd dan door de 
“IJswegencentrale” een brug aangebracht. 
Deze vereniging zorgde ook voor paden, 
wanneer er veel sneeuw op het ijs lag.

Figuur 125: Schaatsen op “de pôle”

Figuur 126: Schaatsen op het Pikmeer
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10 Grou

Figuur 127: Grou rond 1940

Ús Grou

Grousters zijn chauvinistisch – ze zijn erg gesteld op hún dorp. Grouster jongens en meisjes trouwden 
ook meestal met elkaar.  Misschien wel een gevolg van het isolement waarin het dorp altijd had 
verkeerd. Het was ook het dorp waarvan in mijn jeugd werd gezegd dat daar het zuiverste Fries werd 
gesproken: het Fries van de Halbertsma’s. Er is uiteraard over Grou heel wat te vertellen, maar ik 
volsta met beelden die mij zijn bijgebleven. Beelden die indruk maakten. 

Op de foto hierboven zie je Grou vanaf de noordkant. Vooraan is een water, dat De Grou heet. Aan 
beide kanten van dat water zijn de fabriekshallen van de firma Halbertsma gevestigd, die in mijn jeugd 
vooral deuren en kozijnen maakte. We noemden de fabriek dan ook “it houtsjefabryk”. Links van 
Halbertsma heb je hotel Oostergoo, en rechts aan het water –  niet zichtbaar -  de melkfabriek van 
Grou. 

Aan de bovenzijde van het dorp heb je twee inhammen: links de Boerewâl en rechts de Groundaam. 
De Boerewâl was een inham waar de boeren aanlegden die een boerderij in het dorp hadden en land 
over het water. Omgekeerd legden hier ook boeren uit de omgeving van Grou aan die boodschappen 
moesten doen in het dorp.
Bovenaan de foto heb je het Pikmeer, met helemaal bovenaan links van het  midden het riviertje de 
Burd dat door de polder De Burd richting Sietebuurster Ee voerde.
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Hieronder zie je de haven vanuit het meer gezien. Daarna zie je een boer uit de haven richting het 
meer roeien. Op de tweede foto zie je in de bomen het huis van Jan Leistra, de man die een 
watersportbedrijf had en ons met de schoolboot vervoerde (zie hoofdstuk 4 ).

Figuur 128: Boerewâl vanuit het meer gezien

Figuur 129: Het Pikmeer vanuit de Boerewâl gezien

Rond de Sint Piterkerk 

Sint Piterkerk, aan Petrus gewijd, dateert van de eerste helft van de twaalfde eeuw. De kerk werd 
destijds geheel van tufsteen gebouwd, in Romaanse stijl. Fragmenten van de oorspronkelijke bouw 
zijn nog duidelijk te zien aan de noord- en oostzijde van het koor en aan de noordmuur van het schip. 
Het schip van de kerk werd in 1653, na de Reformatie, gescheiden van het koor. Het koor werd toen 
verbouwd tot een ruimte met twee verdiepingen. Boven kwam het Rechthuis van de grietenij, terwijl 
het onderste deel de functie van gevangenis kreeg. De gevangenis werd in 1870 een kosterswoning, 
terwijl het bovendeel consistoriekamer werd. Nadat de koster in 1965 een andere woning betrok, werd 
dit gedeelte verbouwd tot ruimten voor kerkelijke activiteiten. 
Vermoedelijk is de kerk in de dertiende eeuw verbouwd. In de zuidmuur zijn in de zeventiende eeuw 
spitsbogige vensters gemaakt. In deze muur is aan het oosteinde een natuurstenen zonnewijzer 
opgenomen. 
De ingang van de kerk aan de westkant van de zuidmuur werd in de vijftiende eeuw gemaakt. De 
gotische zadeldaktoren was er al zo’n honderd jaar eerder. Aan het westeinde van de noordmuur is te 
zien hoe tijdens de bouw van de toren waarschijnlijk de kerk verlengd en verhoogd is. De topgevels 
van de toren zijn versierd met klimmende nissen. 
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Rond de kerk staat een aantal huizen. Daar staat het huisje tussen waar Oane en Geeske na hun 
huwelijk op 15 mei 1970 gingen wonen. Schuin tegenover de pastorie van de Hervormde gemeente 
en het catechisatielokaal van die kerk. Op figuur 130 is het het tweede huisje van rechts (met het 
lelijke schuurtje ).

Figuur 130: Sint Piterkerk

Figuur 131: De Kerkstraat met het huisje waar Oane en Geeske begonnen
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Figuur 132: Links de pastorie en rechts het catechisatielokaal van de Hervormde kerk

Figuur 133: De boog die toegang geeft tot de straat rond de kerk vanaf de Hoofdstraat. 

Aan de ene kant staat “Tige quod fuit” (“Bedek wat is geweest “) en op de andere kant: “Quod erit 
rege” (“Blijf baas over wat komt”). Een spreuk om te onthouden…

Figuur 134: Boog bij Hervormde kerk, 1953
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Stationsweg

Als je vanaf het station Grou binnenkwam, zag je aan de linkerkant (de noordkant ) een sloot met 
bruggetjes naar huizen aan de andere kant. Mijn grootouders woonden, zoals verteld, ook aan de 
Stationsweg en hadden ook zo’n bruggetje. Aan de zuidzijde waren geen huizen. Het eerste gebouw 
gerekend vanaf het station aan de rechterkant was de oude ulo, in mijn jeugd de christelijke lagere 
school.

Figuur 135: Het station in 1970

Het station zoals het er rond 1970 uitzag. De snelweg tussen Leeuwarden en Heerenveen is 
aangelegd. Het station had de naam Grou-Irnsum, omdat de halte precies tussen beide dorpen was 
aangelegd.

Figuur 136: Stationsweg met de vele bruggetjes in de jaren vijftig
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Figuur 137: Boerderij Graalda aan de Stationsweg in verval,  1978

Figuur 138: Het gemeentehuis van Idaarderadeel in, 1950

Figuur 139: Melkfabriek in oorspronkelijke staat
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Melkfabriek Grou

De zuivelfabriek werd in 1896 opgericht door zo’n tachtig boeren uit de omgeving van Grou. 
Melkvaarders haalden de volle melkbussen op bij de boeren die op Sitebuorren, Goëngahuizen en 
andere gehuchten rond Grou woonden. In de fabriek werden boter en kaas gemaakt en eerst ook 
verkocht. Later werden deze producten in melkwinkels verkocht. De fabriek werd in 1920 groter 
gemaakt en werd er een nieuwe directeurswoning naast de fabriek gebouwd. Op de plaats van de 
oude kwamen nieuwe kantoorruimten. In mijn jeugd was de heer Leenstra directeur. Mijn vader was 
ook lid van het bestuur van de melkfabriek.
In 1969 werd de fabriek gesloten, omdat de zuivelindustrie zich in grote fabrieken concentreerde, 
zoals in Wergea. Nadat de fabriek nog een poosje gebruikt was door de firma Halbertsma (er werden 
o.a. Turkse gastarbeiders in ondergebracht ), werd hij in 1982 gesloopt. Er staan nu huizen op de 
plaats van de melkfabriek en Halbertsma’s fabriek.

Figuur 140: Directeurswoning

Halbertsma’s houtfabriek

Wie Grou zegt, zegt Halbertsma. De familie Halbertsma  was een geslacht van handelaren, bakkers, 
dokters en advocaten. Beroemd zijn de broers Joost en Eeltsje die samen “Rimen en teltsjes” 
schreven. Hun gedenktekens zitten nog steeds in het vroegere postkantoor aan wat terecht het 
Halbertsmaplein heet. Maar de naam Halbertsma is vooral ook bekend geworden door de fabriek. In 
1891 kreeg Pieter Goslik Halbertsma een bouwvergunning voor een fabriekje met daarin een 
stoomketel, een stoommachine van 12 pk, twee schaafmachines, drie zaagmachines, een snijmachine 
en een slijpsteen. Plankjes en duigen voor botertonnen werden er gemaakt, daar begon het mee. 

Later groeide het bedrijf uit tot een grote 
fabriek aan weerskanten van de Grou, 
Er is heel veel te vertellen over de 
fabriek, maar ik neem alleen enkele 
foto’s op van dingen die wij ons zo goed 
herinneren.

Figuur 141: Houtopslag Halbertsma 
fabriek 1962
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Figuur 142: Heftruck, merk Hyster 1990, 

Aukje beschrijft in haar boek een vreselijk ongeluk, waarbij een jongen de dood vond. Hij was 
aangereden door een heftruck. Wij noemden die wagentjes een hyster, misschien wel omdat het 
Friese woord “hise” heffen betekent. Op de foto een modernere uitvoering van zo’n heftruck.

Figuur 143: Coaster

Hout werd in onze jeugd aangevoerd door coasters. Dat waren schepen die zowel over zee – langs de 
kust -  als op de grotere binnenwateren konden varen. Het hout werd dus rechtstreeks vanuit o.a. 
Zweden via Harlingen door het Van Harinxmakanaal en Prinses Margrietkanaal naar Grou gevaren. 
Wij waren altijd erg onder de indruk van deze grote schepen.
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Geschiedenis van Grou

Over de geschiedenis van het dorp nog een citaat van een website van Heidsma:

Uit: http://www.heidsma.nl/ontstaan%20Grou.htm
De naam komt voor als Growe, Grouwergae, Grouw, Grou.
Grou dankt z’n naam aan de rivier de ‘Grou’, die later als een druk bevaren kanaal ( Kolonelsdiep) 
goede verbindingen met Leeuwarden, Staveren en Groningen had.
Volgens oude beschrijvingen: De stroom (riviertje), die Grou genoemd wordt en die uit het Pikmeer 
voortkomt en in haar loop de Gâlle en de Boschsloot opneemt voorts in westelijke richting de Zwin 
ontvangt en dan in zuidwestelijke richting door de grietenij waar ze bij Irnsumerzijl de Muzel ontvangt, 
dan kronkelend zuidwaarts naar Oude Schouw, door de wetering in het Sneekermeer te ontlasten.
Ergens anders lezen we: 
Het overtollige water vond een uitweg door de Grou en de Moezel naar de Middelzee in de buurt van 
Irnsum. Bij hoge vloeden zetten zich kleideeltjes af. En zo zette zich bij het huidige Grou een 
“kleirugje” af wat de eerste bewoners tot woonstee kon dienen. Tot het jaar 1000, terwijl het zeewater 
steeds hoger werd, hebben de eerste bewoners die ‘ruggen’ plaatselijk verhoogd tot een drietal 
terpen. Rond het jaar 1000 werd een kerk gebouwd met steen die aangevoerd werd uit de Eifel, en 
Sint Pieter werd de beschermheilige.

In 1242 was Hayo d’Grove misschien de eerste bewoner van het dorp. Oorspronkelijk was Grou, dat 
alleen over water bereikbaar was, een klein en armelijk dorpje met wat vissers, kooikers en 
koemelkers. Misschien was het wel een uitbuurt van het toen wel belangrijke Idaard. “De landen te 
Grou ende daer omtrent dese tijt (1230) meest zaetlandt waren, want vermits die goede 
waterlossingen die se hadden, scheen het goed ende hooch Landt te wesen”, schreef Occo van Scarl. 
Maar later schrijft Kempo Martena in z’n Landboek dat ‘het land tussen’ “Grou en de Wolden”in 1506 
meest zeer laag en moerassig was, “meest woest ende overheerigh”, terwijl het Benificiaalboek van 
1544 meldt van parcelen wiltland, reedmeren, leech ende gebroecken landen”.
Doe men sestyn eeuwen sach, In ’t jaer seventig en twee, Doen ons lant het weegeklach 
Overstroomde als de see Door de macht van Frans en Brit, Ondersteund door Myterheeren, Die veel 
menschen haar besit Roofden, ‘k hoop God sal ’t voorts weeren, Doen aijn dese eskenbomen En door 
onze last geset, ‘K hoop Idaarderadeel zal bloijen, ‘tVolk gelijk Lauryren groijen, Dat ’s ons wens, en 
ons gebet”. 13 aug.1675 BURMANIA ,grietman.

Grou, het dorp van de Halbertsma’s. We spreken dan echter over 1825-1875. 
De huizen waren gebouwd op een natuurlijke hoogte, een soort schiereiland tussen de Grou en het 
Pikmeer. Dit plekje lag hoog genoeg om veilig te zijn bij hoog water. Zelfs bij de watervloed van 1825, 
toen een groot gedeelte van Fryslân er ‘ûnderstrûpte’, bleef Grou gespaard, al was de nood in de 
omgeving heel groot. Zo vertelt ons Dr.E. Halbertsma. 
Was het dorp, in vroeger tijd, alleen over water bereikbaar, in 1759 werd dwars door het moerassige 
land een ‘rijdweg’ aangelegd, die liep van het dorp naar waar nu het station is. Vanaf dat moment kon 
men dus ook met paard en wagen, zij het met moeite in de regentijd, vanuit Leeuwarden en van 
richting Zwolle in Grou komen.
In die tijd maakte de kastelein van ‘Het wapen van Idaarderadeel’ ook al reclame voor z’n 
etablissement door de liefhebbers van zeilen en vissen uit te nodigen. Echter moest men wel drie 
dagen van te voren reserveren om verzekerd te zijn van een goed logies en een ‘goed zood vis’.
Pas, bijna een eeuw, later, in 1842, werd deze modderweg verhoogd en verbreed en van een puinlaag 
voorzien. Daardoor werd het plaatsje Grou nog beter bereikbaar.
In de loop der eeuwen werd Grou welvarend. Er waren veel boerderijen. En ook vissers en schippers, 
een spinnerij (1719), een houtzaagmolen (1770), vanaf 1800 klokkenmakerijen, een roggemolen 
midden in het dorp, een brandspuitmakerij, lijnbaan, 6 looierijen, een grote ‘met steen gevloerde’ 
beestenmarkt (veemarkt) en jaarmarkten van vlas, paarden en rundvee en een openbare waag, een 
rogge- en pelmolen En dan de kerk van Grouw de bekende St.Pieter. In 1584 was daar de eerste 
predikant ds.G. Besten. Er waren ook 2 Doopsgezinde gemeenten: 2 richtingen de ‘Waterlandse’ en 
de ‘Vlaamse’ Mennonieten. Gebouwen rond de kerk getuigen van vermogende lieden.
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11 Naar Warten

Een einde en een nieuw begin

In 1968 verhuist het bedrijf van Gooitzen Peenstra naar “Heechhiem” aan de Omble Om-wei te 
Warten. Sitebuorren werd verkocht en de boerderij in Warten gepacht. Deze boerderij gaf een bestaan 
aan twee gezinnen: Gooitzen en Dora met nog twee inwonende kinderen, en aan Jan en Jeltje die 
gingen trouwen en in een huurwoning in Warten trokken. Dit met de bedoeling om later de boerderij 
over te nemen. Dit is ook gebeurd. Gooitzen en Dora verhuisden op hun beurt naar Warten en de 
jongelui naar “de pleats”. Gooitzen kwam geregeld helpen. Later verhuisden Gooitzen en Dora nog 
naar Grou, waar beiden ook zijn overleden. Anno 2007 hebben Jan en Jeltje ook al weer de boerderij 
verlaten en wonen in een woonboot bij Warten. Jan en zoon Goos vormen op hun beurt ook een 
maatschap die het mogelijk maakt dat de vierde generatie Peenstra verder boert.

Figuur 144: Boerderij in Warten

Hier eindigt het verhaal van twee generaties Peenstra die op Sitebuorren boerden. De tweede gaf het 
bedrijf door aan de derde en de derde aan de vierde. Of er een vijfde generatie komt die deze ketting 
langer maakt?  De tijd zal het leren.
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Bijlagen:

1. Relatie Peenstra en Sietema
Jisk Sietses Siettema (of Sytema ) (1767 – 1848 ) was getrouwd in 1788 met Trijntje Sybesdr. 
Blijstra (1769 – 1827 ) en zij kregen zeven kinderen, waarvan de oudste dochter Antje Jisks heette 
(1789 – 1867 ). Deze trouwde met Gooitzens Harmens Harmensma (1783 – 1858 ) (zij woonden in De 
Burd op “Bennema” van 1818 tot en met 1838 ).
Zij kregen een dochter Antje Gooitzens Harmensma (1820 – 1861 ), eigenaresse van de bijbel in 
1838. Deze trouwde met Pieter Wisses Deelstra (1821 – 1912 ) op 10 juni 1847.
Dit echtpaar kreeg zes kinderen, de vierde heette Gooitzen Piters Deelstra (1856 - 1937), die 
trouwde met Wipkje Haites v.d. Schaaf (1859 - 1912).
Hieruit werden geboren Antje Gooitzens Deelstra (1887 – 1971 ), die in 1911 trouwde met Jacob 
Gooitzens Peenstra (1885 – 1973 ), boer op Sitebuorren – eerst koemelker in Grou.
Hun zoon heette Gooitzens Jacob Peenstra (1916 - 1988 ), die trouwde met Theodora Jansdr. 
Elzinga (1916 -  1987 ), en zij kregen vier kinderen: Jacob (Jaap ), Jan, Oane en Aukje.
Conclusie: voorouders van de Deelstra’s en dus van mij  woonden op Sitebuorren. Of dat een reden 
was voor pake Jacob om zich op Sitebuorren te vestigen? We kunnen het niet meer navragen.

2. Stamboom Gooitzen Peenstra en kinderen

Afstammingslijn sinds 1575:
1. Rienk (1575 - ? )
2. Pyter Rienks (1600 - ? ), boer Goëngahuizen nr. 32
3. Rienk Pyters x Gerbrigje Tietes 1652, Kriekepleats bij Oudeschouw
4. Tiete Rienks getrouwd in1688 met Frouk Gooitzens (gest. 1741 ), Kriekepleats Oudeschouw; 6 

kinderen
5. Gooitzen Tietes, boer te Pean (gest. 1764 ) getrouwd in 1725 met Tryn Wytzes
6. Wytze Gooitzens, boer te Pean, in 1771 getrouwd met Detje Jans
7. Gooitzen Wytzes (1772-1850 Boarn ) in 1798 getrouwd met Ybeltje Jacobs (Duurswoude 1775 - 

1855 ). Gooitzen was boer te Soarrremoarre no 45, 39 ha, eigen boerderij.  Dit was een van de 
mannen die de naam Peenstra als achternaam koos.

8. Jacob G. Peenstra (1811-1884 ) getrouwd in 1839 met Berber F. Poelstra (1814  - 1886 ) Jacob 
was boer te Nes, zonen: Gooitzen Jacobs (Nes, Feitze J., Wytze J., Jitze J.

9. Gooitzen J. Peenstra (Nes 24/2/1840 ) getrouwd in1864 met Wytske Adams de Groot en in 1884 
met Geeske Sjoerdsma ( 1853 - 

10. Jacob Gooitzens Peenstra ( 4/9/1885 – 27/1/1973 ) getrouwd in 1911 met Antje Gooitzens 
Deelstra (31/1/1887 – 5/1/1971). Jacob en Antje kregen twee kinderen: Wipkje (27/12/1912 – 
5/2/1961) en Gooitzen. Jacob werd boer op Sitebuorren, eerst koemelker in Grou

11. Gooitzen Jacobs Peenstra (16/3/1916 - 21/12/1988 ) x mei 1939 Theodora Elzinga (12/10/1917 – 
12/10/1987 ). Kinderen: Jaap (25/2/1940 ), Jan (6/4/1944 ), Oane (3/9/1948 ) en Aukje (2/10/1954)
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