
                               HERINNERINGEN AAN MIJN JEUGDJAREN IN PARADIJSJE RAVENSWOUD

De veredelde spitkeet, waarin mijn overgrootouders Hendrik en Antje van Riezen-Oldersma hun 
huwelijksgeluk op 22 juni 1888 begonnen veranderde langzamerhand in een echte  boerderij . Toen 
hun oudste zoon Anne, mijn pake, op 27 april 1917 met Harmke Buist trouwde, werd er een kamer 
met twee bedsteden en een halletje met een eigen buitendeur tegen de boerderij gebouwd.  Mijn 
moeder, Antje van Riezen, is op 4 november 1917 in dat huis geboren, evenals haar broer Jenne en 
zus Akke.

Toen mijn ouders in 1936 gingen samenwonen gebeurde dat in dezelfde woning. In de boerderij 
woonden ondertussen Lieuwe, de jongste zoon van Hendrik en Antje, met zijn vrouw Tjitske Tjassing 
en hun kinderen Janke en Henk. In 1939 kregen die nog het “nakomertje” Antje. Op 24 juni 1936 
werd mijn broer Auke als het derde geslacht geboren in diezelfde woning en ik volgde op 5 oktober 
1939. Ik herinner me de plek aan de Eerste Wijk in Appelscha als een waar paradijsje, ondanks de 
oorlogsjaren. Deze dierbare plek valt nu onder Ravenswoud en er staat nog steeds een woning, al is 
hij wel veranderd in de loop der jaren. Op bovenstaande  foto sta ik op mijn paasbest naast die 
woning. In de deuropening staan mijn broer Auke en de drie kinderen van Lieuwe en Tjitske. Het dak 
van hun boerderij is ook zichtbaar. 
Aan buurmeisje en achternicht Antje, die ruim een half jaar ouder is, bewaar ik dierbare 
herinneringen als fijn speelmaatje. Dezelfde fijne herinneringen heb ik aan onze volgende, nog steeds 



bestaande woning aan de Derde Wijk, waar mijn leeftijdgenoten Sjoerd Veensma en Jans de Jong 
(“broertje van Fem”) de speelkameraadjes werden. Een kleuterschool was er niet, dus moesten we 
ons zelf vermaken. En dat lukte prima!

In het begin van de twintigste eeuw werden in de Friese wouden veel miniboerderijtjes, de 
zogenaamde “spultsjes” of “wâldhûskes” gebouwd. Wâldhûskes zijn eenvoudige woningen en ze 
werden geplaatst op een redelijk ruim erf, zodat de bewoners de gelegenheid kregen om wat kleinvee 
te houden en het erf als akker te gebruiken.

  
Wij hadden aan de Derde Wijk zo’n soort “wâldhûske”(zie foto) en wij hadden er ook een stalletje 
met  grup er naast staan. Die gebruikten we voor de fietsen van mijn ouders, de tuingereedschappen 
en een paar konijnen. Behalve konijnen hadden we ook een gladharig straathondje met van die 
mooie gele wenkbrauwen, Corrie (zie foto) en een witte poes met een grijze bles. Mijn vader was ook 
imker en daarom stond er achterin de tuin een bijenstal. Zijn eerste bijenvolkje kreeg hij van Eelke 
Pool.  Sommige mensen vonden mijn vader een bijzondere man. Hij had veel idealistische principes, 
die hem zowel geliefd als impopulair maakten. Hij was dienstweigeraar en kwam daardoor in 
“Veenhuizen” terecht om daar zijn diensttijd uit te zitten. Toen de oorlog uitbrak kwam hij daar nog 
eens terecht omdat hij landsgevaarlijk zou zijn vanwege het dragen van het gebroken geweertje en 
zijn anarchistische ideeën. In het boek “Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme” 
van Dr.J.R.G.Schuur kom je de naam van mijn vader enkele malen tegen. Veel vrijheid was hem niet 
gegund in de oorlogsjaren, omdat hij ook nog door de Duitsers werd te werk gesteld in de buurt van 
het Duitse Kassel. Pappa was ook vegetariër, geheelonthouder , niet-roker, humanist en dat waren in 
die tijd niet gebruikelijke dingen.   Hij was het ook, die als enige in de nabijheid van de school tijdens 
de spertijd naar buiten durfde om met de om hulp roepende Janny Lok  mee naar huis te gaan om 



haar moeder te assisteren, direct na de moord op meester Anje Lok.  Janny vertelde me kort geleden 
nog dat zij zich herinnerde dat mijn vader haar en haar broer Jaap  de hele nacht heeft zitten 
voorlezen.  

Meester Anje Lok

                                                                                                                                                      

     Broer Auke met Corrie, Antje van tante Tjitske en ik

                                                                                                                                                                                  Al
s je door de achterdeur onze woning naar binnen ging, dan kwam je eerst op een mini-deel, waar o.a. 
de keukenattributen, de wastobbe en emmers stonden. De wastobbe werd niet alleen voor de grote 
kledingwas op maandag gebruikt, maar ook voor de wekelijkse wasbeurt van onszelf. Mijn broer en ik 



hebben samen heel wat afgepoedeld in de tobbe! In de hoek van de deel was het “húske” , een 
afgeschut hoekje van ongeveer een vierkante meter. Als je er een  “grote boodschap” had gedaan dan 
veegde je je achterwerk af met een stukje krantenpapier en dan moest je het deksel weer op het gat 
doen. Een volle ton werd geleegd op de moestuin, recycling dus!                                                         Via  
een deur kwam je van de deel in de achterkamer, waar gekookt, gegeten en geleefd werd.  In dat 
kamertje stond de kookkachel en twee ingebouwde kasten (spine) met serviesgoed e.d.. Van dit 
kamertje kon je via een deurtje rechtsnaar de voorkamer en via de deur links ging je naar het mini-
halletje en de voordeur. Die voordeur werd eigenlijk nooit gebruikt, alleen de dokter en ander “hoog” 
bezoek kwamen daardoor binnen. De voordeur was ook altijd op slot. In de voorkamer  waren aan 
weerszijden twee bedsteden, één voor mijn ouders en één voor mijn broer en mij. Onder de bedstee 
van mijn ouders was de kelder, waar o.a. aardappelen en groenten in weckflessen, alsmede  keulse 
potten met zoute boontjes en zuurkool waren opgeslagen. ’s Zondags zaten we meestal in deze 
kamer, waar uiteraard ook een kachel stond, die hier alleen dienst deed als verwarming. Ook werd 
het theewater er wel op gekookt . Voordat de ketel erop werd gezet werden er eerst enkele ringen 
weg gehaald om het smallere onderstuk van de ketel in het vuur te laten zakken. 
Mem maakte het huis schoon met veger en blik en af en toe de dweil, want elektriciteit was er niet 
op de Wijken. Ook geen aardgas en waterleiding. Wel stond er op zolder een butagasfles waar de 
twee kamerlampen met kousjes op branden. Zowel de fles als de kousjes moesten regelmatig 
vervangen worden. Het water haalden we uit de betonnen regenton vlakbij de achterdeur en uit de 
put tussen ons en de buren. Die put was gelijk met de grond slechts toegedekt met een gammel 
deksel met een diameter van ongeveer een meter, maar niemand van de kinderen waagde het om er 
dichtbij te komen. Uiteraard werd er voor verschillende doeleinden ook gebruik gemaakt van het 
water uit de wijk. De ruimte tussen ons en de buren was zo’n 50/60 meter. Dat was landbouwgrond, 
maar via het paadje langs de waterput hadden wij verbinding met de buren, Hendrik en Greta de 
Boer-van Buiten en hun kinderen Grietje, Anne en Hennie. 
Voor mijn gevoel waren de jaargetijden in mijn jeugdjaren zoals vrijwel  iedereen zich die voorstelt. ’s 
Zomers  was het weer zodanig, dat we elke zondagmiddag met z’n vieren ( vader, moeder, mijn broer 
en ik) gingen kanovaren in de wijken rondom Appelscha. Ik ruik nog de muntgeur en ik zie nog de 
overvolle bramenstruiken over het water hangen. Gretig plukten wij de knikkerdikke rijpe bramen. 
Van de vruchten van de gele lis (bargjeblommen) maakten we met behulp van  luciferstokjes varkens. 
‘s Winters werd er op dezelfde wijken geschaatst. De schaatsen werden me bij de kachel onder 
gebonden en op de rug van mijn vader of moeder ging het naar het ijs voor ons huis. In het begin 
moest ik achter een stoel schaatsen om me de beginselen van deze oer-Hollandse sport eigen te 
maken. In latere jaren, als ik bij Pake en Beppe logeerde, maakten we met jongens en meisjes als Jans 
de Jong, Sjoerd Veensma, Anne en Grietje de Boer, Pietie van Buiten, Menno en Andries Jonker en 
anderen, die ik allemaal van” vroeger” kende, prachtige schaatstochten tussen de 
Compagnonsbossen door op onze houten schaatsen van PB, De Ruiter, Nijdam, Nooitgedacht of 
Batavus. Ik herinner me dat mijn vader ’s avonds regelmatig bij de kachel met een klein slijpsteentje 
handmatig de schaatsen zat te slijpen. Dat betekende voor ons dat we de volgende dag eerst 
moesten “draadrijden” om de bramen eraf te rijden. 
Van de Sinterklaasviering als klein jongetje herinner ik me bitter weinig. Ik herinner me nog wel een 
bezoek met mijn moeder aan het Sinterklaasfeest op school  in Ravenswoud in het lege lokaal. Ik heb 
toen bij de jongste broer van mijn moeder (Pieter van Riezen), die in de hoogste klas zat, op de 
schouders gezeten om alles beter te kunnen overzien. 
Op Nieuwjaarsdag gingen we langs familie en buren om hen een gelukkig Nieuwjaar te wensen 



(“nijjier winne”) en we kregen dan mierzoete kinderlikeuren oliebollen en een dubbeltje of kwartje. 
Dat tikte soms lekker aan! Kerstbomen waren er vrijwel niet, maar Beppe ( Jantje Veenstra-Jansma) 
zette altijd een klerenhangertje omgekeerd in een bloempot en zette daar een paar kaarsjes op. Het 
knaapje had ze met  gekleurd crêpepapier omwikkeld.  Wij hebben thuis nooit een kerstboom gehad 
vanwege de principes van mijn vader.  

De boerderij van Pake en Beppe (Auke en Jantje Veenstra) aan een zijwijkje van de Derde Wijk, het in 
de volksmond genoemde “ ’t Wijkje”. Hierop waren de mannen in de winter aan het “Piksmiten”.

                                                                                                               We kregen als kinderen in de Tweede  
Wereldoorlog genoeg te eten en te drinken. Mijn vader had een grote groentetuin met allerhande 
gezonde groenten en van Pake en Beppe ( Auke en Jantje Veenstra)  haalden we elke dag verse melk 
en in de herfst de wintervoorraad aardappelen. In de zomer aten we aardappelen uit eigen tuin en 
wat waren de eerste geschrabde aardappelen met verse sla of groene boontjes feestmaaltijden! 
In de herfst stond er ook altijd een grote wasketel met fijn geschrabde suikerbieten op de kookkachel, 
daar werd stroop van gemaakt.                                                                                                                In  
Ravenswoud liep er langs de Eerste Wijk een schelpenpaadje voor de fietsers en een zandpad voor 
het overige verkeer. Die zandweg was in de herfst en de winter vaak onbegaanbaar. Je kunt 
begrijpen , dat er naast de fietsers, paard en wagens en voetgangers, vrijwel geen verkeer kwam. 
Zelfs de dokter kwam op de fiets, bij spoedgevallen op de motor. Ook de bakkers, slagers, kruideniers 
uit Appelscha kwamen allemaal op de fiets, meestal een transportfiets met een korf er voorop. Nu 
moet ik er bij vertellen dat er rondom mijn geboorte in 1939 nog bijna niemand een auto bezat. 
Reizen deed je met de  tram van de NTM , trein ,boot en fiets. Ook aan de Derde Wijk woonden we 
aan een zandweg. De enige asfaltweg, die van Ravenswoud naar Appelscha, eindigde bij de Dam. Er 



kwamen wel regelmatig turfschepen en duwpramen bij ons door de wijken. In de pramen werden 
melkbussen vervoerd of veevoer. De melkbussen werden ook wel met paard en wagen of een 
handkar  naar de Dam gebracht, vanwaar ze naar de zuivelfabriek werden getransporteerd met een 
transportwagen, de melkauto. Ik mocht vaak met buurjongen Louw Kiewiet op de handkar met 
melkbussen naar de Dam. Bij de Dam stonden  ook  vrouwen van Ravenswoud met emmers te 
wachten op de melkboeren, die hun zuivelproducten met paard en wagen vervoerden en de Dam als 
eindstation hadden.  Ik herinner me een emmergevecht bij de Dam door de verstandelijk 
gehandicapten Johannes Herder en Folkert Eizinga, de vonken spatten eraf! 
Mijn vervoermiddel was soms een autoped (step) en als ik met mijn moeder naar de winkel of 
kapper Bertus “Rochel” in Appelscha moest, dan ging ik bij haar achter op de fiets zonder voet- en 
rugsteunen! Ook als we op visite gingen, dan ging het zo, zij het dat we bij Pappa ook om beurten op 
de stang mochten! 
Toen oom Fokke en Tante Ietje trouwden had Pake zitplaatsen op een  wagen gecreëerd en zo ging de 
reis met de complete familie op de wagen met “Bruin” ervoor naar de bruiloft in Wijnjeterp!      Mijn 
eerste zwemervaringen vonden plaats bij de brug waar de Eerste Wijk en de Verbindingswijk in 
Ravenswoud elkaar kruisten. Getooid in zwempak- ook mijn vader en andere mannen droegen toen 
zwempakken- probeerden mijn vader en moeder mij de eerste zwemslagen aan te leren. De 
zwemplek was populair omdat de bodem daar hard en zanderig was en je daarom schoner bleef dan 
op de plekken waar de bodem veenachtig en modderig was. Later op de Derde Wijk was er ook zo’n 
plekje op het wijkje achter ons huis. Die plek ligt zo’n honderd meter links van de houten brug bij 
dorpshuis en school. 
Ik ging voor het eerst naar school  op 1 april 1946 en op 11 mei verhuisden we naar Kortezwaag. In 
die paar weken op de school in Ravenswoud zat ik in een bank die ik met Evert Jongedijk deelde. Die 
bank stond in het derde lokaal van links en het vierde lokaal stond leeg. Van mijn klasgenoten 
herinner ik me behalve Evert  nog Grietje de Boer, Sjoerd Veensma, Jans de Jong ( Broertje van Fem), 
Menno Jonkers uit de eerste klas en Antje van Riezen en Sjoekie van Zanden uit de tweede klas. Ik 
heb leren schrijven op een lei. Als ik met de tong uit de mond mijn werk met de griffel had volbracht 
kreeg ik van juffrouw (Oosterloo?) een pluimpje en de  opdracht om de lei weer keurig schoon te 
poetsen!       

                                      



                                                                                                                           

Hier was ons zwemplekje (achter de fotograaf) dichtbij



Wat ik me ook van de school herinner waren de sierlijke cijfers bij de kapstokken en de 
klompenbakken onder de kapstokken. Bij ingang aan de dorpshuiskant was een zandbak, waar we 
ook onder schooltijd wel in speelden. Bij die ingang waren ook ingemetselde  bloembakken met rode 
geraniums.


