
Riemke Bierma Steigstra: 

 

 

 

Sa lang as it kin gean ik hjir net wei! 

Mevr Bierma is 20 augustus 1920 geboren op de boerderij van Hoogland , 
"Trije-boere-húzen", een buurtschap ten noordoosten van Holwerd. 
Haar vader was "fuorman" bij Hoogland (vh. Lettinga, nu borduurland)  en 
werkte daar voornamelijk met paarden. 
De moeder van Riemke kon niet wennen aan de stilte van  Trijeboerehúzen 
en miste de drukte van het Holwerd, ze stond geregeld aan de Ternaarderdyk 
uit te kijken naar visite uit het dorp. 
De heimwee van moeder was zo sterk dat op een gegeven ogenblik het 
besluit viel om een plekje in het dorp te zoeken. 



Het gezin Steigstra, vader Jasper, moeder Henderika, Riemke en haar broers 
Tinus en Renze  verhuisde naar het dorp waar ze op meerdere plekken 
hebben gewoond. 
Eerst een huisje aan de Kazernestrjitte, daarna een huis aan de Keegstrjitte 
waar ze een prachtig uitzicht hadden op het kaatsveld! (vader Jasper was een 
betûft kaatser!) 
Vervolgens hebben ze nog op de Hegebuorren gewoond  en in 1940 
betrokken ze het oude schoolhuis in de Tsjerkestrjitte.  ( Thans woning  Gabe 
Faber) 
Deze woning, waar voorheen de hoofdmeester van de openbare school 
woonde,  werd verkocht omdat de afstand van Tsjerkestrjitte naar de school 
aan de Stationsweg te groot was. 
Toen de fam Steigstra de woning betrok was de voormalige school al 
afgebroken, het enige wat nog herinnerde aan de 'kosteloze" school was de 
ringmuur welke later is afgebroken bij de bouw van een nieuwe schuur. 
Vader Jasper begon er een " fuormanderij", (loonbedrijf- werken met 
paarden) en  vond daarin  een goed bestaan. 
 
En toen werd het oorlog, een oorlog die diepe, onuitwisbare wonden heeft 
geslagen binnen het gezin van de familie Steigstra. 
Toen op 10 mei 1940 de tweede wereldoorlog uitbrak veranderde er veel in 
het dorp, veel mensen moesten onderduiken om aan de "arbeidseinsatz" te 
ontkomen. 
Riemke trouwde op 13 augustus 1940 met  Igle Bierma en samen betrokken 
ze een woning aan de Klokstraat en verhuisden later naar de Voorstraat. (nu 
nr. 11)  
Igle was de zoon van Hessel en Klaaske, Igle was net als z'n vader werkzaam 
in het personenvervoer (NOF) en was daarnaast actief in het verzet. 
 
Ook Tinus, de broer van Riemke, geboren in 1924 zat in de" gevaarlijke 
leeftijd" en moest onderduiken.  
Er werd een onderduikplek voor Tinus gevonden in Burgum waar hij alle 
dagen moest doorbrengen op een kamertje. 
Tinus was echter een echt buiten-  en natuurmens,  steevast  iedere 
zondagochtend ging hij samen met Riemke vroeg uit de veren om een 
wandeling  door de Oosterpolder te maken en te genieten van de natuur. 
Tinus, gewend aan het buitenleven, kon zijn draai niet vinden in Burgum en 
gedreven door "langstme nei thús en it fjild" kwam hij weer thuis. 
Zo goed en zo kwaad als dat ging werd het gewone leven weer opgepakt en 
waar mogelijk hielp Tinus  bij het werk op het land. 



Tot het mis ging. 
Op 31 augustus 1942 's ochtends 9.30 uur kwamen de broers Renze en Tinus 
met paard en wagen uit de Oosterpolder en reden huiswaarts toen hen vanaf 
de Visweg een groene auto tegemoet  kwam. 
Bij het zien van deze auto is Tinus in paniek van de wagen gesprongen en de 
polder ingevlucht. 
De Duitsers (SD-ers)  sprongen uit de auto en na een  waarschuwingsschot 
werd Tinus gesommeerd  zich over te geven. 
Tinus werd ingerekend en overgebracht naar het huis van bewaring te 
Leeuwarden. 

Riemke en heit Jasper zijn nog op de fiets naar Leeuwarden geweest en 
hebben hem daar gesproken. 
Na tussenstops  in Amersfoort en Berlijn  is Tinus op 26 november 1943 als 
dwangarbeider naar Riga (Letland) getransporteerd. 
Tinus wist zich daar goed staande te houden, hij was het zware landwerk 
gewend en wist hoe je een schop moest hanteren, dit in tegenstelling tot z'n 
kameraden daar, veelal stadsjongens. 
Hij zocht geregeld  contact met de plaatselijke bevolking  en kwam dan vaak 
met voedsel terug wat hij  deelde met z'n maten. 
Ook  schreef hij geregeld brieven naar thuis maar Riemke betwijfeld het 
waarheidsgehalte van de inhoud hiervan ivm de toen geldende censuur. 
 
Eindelijk kwam de bevrijding, de feestvreugde in Holwerd was groot maar 
binnen het gezin Steigstra  werd het feestgevoel gedempt omdat Tinus nog 
niet thuis was. 
Tinus heeft na de bevrijding nog een poos doorgebracht in Russische kampen 
en heeft baarbij in Moskou nog puin moeten ruimen. 
En toen kwam daar op een dag begin 1946 dat bericht: Tinus leeft en komt 
thuis!    
De opluchting binnen het gezin Steigstra was enorm, na een periode van drie 
jaar van spanning en onzekerheid was daar dan eindelijk dat bevrijdende 
bericht. 
Twee dagen later kwam het bericht dat Tinus was overleden. 
 Voor zijn vertrek naar Holland was Tinus ziek  geworden en mocht daarom 
niet mee op transport. 
 Z'n maten wilden hem niet achterlaten en hebben hem meegenomen in de 
trein.  Op de terugreis is Tinus aan uitputting  overleden,  zijn lichaam is 
ergens op de route uit de trein gezet. 
 Riemke: "En at er nog ien dei leeft hie dan wie er by de Ingelsen west en hie 
er medisynen krygen". 



 
De schrik was groot toen Renze, de broer van Riemke na de oorlog de oproep 
kreeg om "voor z'n nummer" te  vertrekken naar Indonesië en er voor de fam 
Steigstra weer een spannende tijd aanbrak. 

Tot ieders opluchting liep dit goed af en kwam Renze ongeschonden terug. 
  

                                             
 
Igle's vader Hessel was pionier op het gebied van personenvervoer, hij 
schafte al vroeg een auto aan en vervoerde hiermee de  Amelandgangers van 
de trein naar het veer. Bij aankomst van de trein ving hij de passagiers bij het 
station op en bracht ze met de auto naar de Gouden Klok en reed vervolgens 
in afwachting van de aankomst van de boot huiswaarts. 
 

 
      Halteplek voor de Klok 

 
De boten voeren toen nog op tij en bij aankomst van de boot kreeg de 
kastelein van de Gouden Klok, dhr Dijkstra, een seintje waarop deze Hessel 
via de telefoon inseinde. 



Vervolgens reed dhr. Bierma nogmaals naar de Klok waar hij de 
bootpassagiers weer oppikte om ze bij de veerdam af te leveren.   
     

 
                                   1915:   Dhr Hessel Bierma met zijn eerste auto op de veerdam. 

 

In de jaren die daarop volgden maakte het eenmansbedrijfje van Bierma een 
groei door wat resulteerde in een samenwerkingsverband met de  
Leeuwarder ondernemer F Kimp. 
Er werden 2 autobussen aangeschaft en een autobusdienst Leeuwarden- 
Holwerd- veer Ameland opgestart.  

 
                                                                       Advertentie  1924 
 



     
                                                      1924: Lovende woorden! 

 
 In 1937 kwam Igle op 18-jarige leeftijd bij z'n vader in het bedrijf en werkte 
tot zijn 21e  in de garage. 
 In 1938 werd de N.O.F. (Noord Oost Friesche Autobusonderneming) 
opgericht; naar aanleiding van beëindiging  van het reizigersvervoer op de 
spoorlijn Leeuwarden- Holwerd- Dokkum werd gestreefd een sterk 
streekvervoerbedrijf op te richten  
Onder druk van de overheid,welke concentratie van de vervoersbedrijven 
nastreefde, werden de aandelen van diverse vervoersondernemers 
ondergebracht bij de NOF  
In 1942 gingen de aandelen van NOF over in handen van ATO, een 
dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen. 
Ook het aandeel van Bierma's autobusbedrijf is in 1942 overgegaan naar ATO. 
Na de bevrijding verdween ATO van het toneel en werd NOF een 
rechtstreekse dochteronderneming van de NS. 
De NOF zou tot 1971 stand houden, in dat jaar vond er een fusie plaats tussen 
NOF en NTM en hieruit werd de FRAM (Friese Autobus Maatschappij) 
opgericht. 
   



 
                                           Igle en Hessel voor de Chevrolet-autobus  

 
 
Na de oorlog trok de vader van Igle zich terug uit het bedrijf en was het 
vanzelfsprekend dat "Igle-Rjim" en inmiddels drie kleine kinderen zich zouden 
gaan vestigen in de bedrijfswoning aan de Stationsweg. 
Riemke vond dat eerst maar niets, er stonden toen nog geen andere 
woningen en ze had ruim zicht tot aan Ieltsjebuorren, de stap van de 
bedrijvigheid van deVoorstraat naar "it fuottenein" van de Stationsweg was 
wel heel groot maar samen met Igle heeft ze er vijf kinderen grootgebracht 
en er later altijd met plezier gewoond.  
Igle is na een tijd chauffeur te zijn geweest nog een poosje parkeerchef 
geweest in Leeuwarden en werkte zich op tot rayonchef in Dokkum wat hij 
tot aan zijn pensionering is blijven doen. 
Na het overlijden van Igle in september 2000 brak er een moeilijke tijd aan 
voor Riemke. 
Groot was het verdriet en Riemke mist hem nog steeds maar ze is 
daarentegen ook heel dankbaar dat ze samen met Igle het bereiken van hun 
tachtigjarige leeftijd heeft mogen vieren. 
 
 
 
 
 
 



2015: 
 
Riemke is nu 94 jaar oud en woont nog steeds op haar plekje op de 
Stationsweg, een mooie statige woning met daarnaast de garage met de 
grote, donkergroene deuren waar lang geleden de dieselmotoren van  
autobussen stonden warm te draaien. 
Ondanks alle "goede raad" is Mevr Bierma niet van plan te verhuizen. 
De leeftijd gaat dan wel tellen en Riemke is slecht ter been en aangewezen op 
een rollator maar dat is voor haar geen reden om haar plekje te verlaten. 
"Sa lang as it kin gean ik hjir net wei!" 
 

 
 
Met behulp van de kinderen is de woning aangepast en rollator-proof  
gemaakt. 
Haar favoriete plekje is de stoel voor het keukenraam waar ze een mooi 
uitzicht heeft op alles wat zich buiten afspeelt. 
Op deze plek leest ze ook de krant, haar grote hobby.  
Riemke is blij met haar omgeving en noemt hierin speciaal haar zoon Tinus en 
de buren van de Stationsweg. 
Tinus woont dichtbij (Raard) en staat altijd voor haar klaar maar ze kan ook, 
als zich iets voordoet, altijd een beroep doen op de buren. 
Het voordeel van het leven in een dorp. 
 

 
 
 



Holwerd en het sociale leven: 
Riemke kan zich nog goed herinneren dat het sociale leven binnen Holwerd 
werd bepaald door kerkelijke gezindte. 
Binnen Holwerd kende men diverse stromingen; Vrijzinnig Hervomd, 
Orthodox Hervormd, Gereformeerd, Vrijgemaakt (artikel 31) en Doopsgezind. 
Een tijd waarin ongeschreven wetten bepaalden met wie je wel of geen 
omgang mocht hebben. 
Riemke is blij dat deze rode draden binnen het dorp zijn verdwenen en dat de 
krampachtige manier van leven plaats heeft gemaakt voor wederzijds respect 
waarbij niet meer de nadruk ligt op geloofsovertuiging. 
 
  
 

Holwerd en de winkels: 
Riemke blikt een beetje weemoedig terug op de situatie van voor de oorlog 
en kan zich feilloos herinneren hoeveel winkeltjes er in "de Buorren" waren, 
geen mens had toen kunnen bevroeden dat dit allemaal zou verdwijnen. 
Mevr. Bierma is echter blij met de huidige supermarkt en ze roemt daarbij de 
zeer goede bezorgservice! 
 

MFA en Holwerd: 
In één woord: Prachtig! 
 

 
 



Riemke heeft een persoonlijke rondleiding gehad van voorzitter Kamstra en 
was diep onder de indruk van dit prachtige gebouw. 
Voorheen waren er veel activiteiten in de Nije Nijhof  maar doordat hier nu 
het gezondheidscentrum is gevestigd is de zaalfunctie komen te vervallen, na 
een tussenstop in 't Sintrum is men nu aangewezen op het MFA. 
Riemke mist wel het "smûkke" van de Nijhof (koekje bij de koffie) maar dat is 
een kwestie van wennen. 
 

Project Holwerd aan Zee: 
Mevr Bierma is blij te zien dat er binnen Holwerd steeds weer nieuwe 
initiatieven zijn, ze noemt hierbij het WHICH in de oude gereformeerde kerk, 
MFA en Holwerd aan Zee. 
Genoemde initiatieven leveren nu nog geen banen op maar wanneer een 
project als Holwerd aan Zee doorgaat kan dat een hele positieve invloed 
hebben op een dorp als Holwerd.  
 
Na een goed gesprek van ruim anderhalf uur neem ik  afscheid van Riemke, 
een pientere vrouw van 94 jaar. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


