
Hessel Bierma: 

"Ik libje nó, en nét yn it ferlyne ". 

 

 

In dit verhaal gaan we de handel en wandel van voormalig groenteboer 
Hessel Bierma onder de loep nemen; een markante verschijning in de 
Holwerder gemeenschap die ondanks z'n hoge leeftijd nog altijd een heldere 
kijk op de alledaagse dingen heeft. 
Om het verhaal compleet te maken zetten we eerst een flinke stap terug in 
de tijd.  
Hessel is de zoon van Willem Bierma en Ytje Lautenbach. Vader Willem was 

een zoon van Hessel Idzes Bierma en is geboren op De Morgenzon, een 

boerderij op "Ieltsjebuorren". Dat de aardappel- en groenteteelt de Bierma's 

in het bloed zat is algemeen bekend. 

 



De broer van Willem, "Grutte Ids" stond aan de wieg van een wereldberoemd 
aardappelras, dankzij zijn  kennis en inzicht teelde hij de Doré, een 
aardappelras wat nog steeds een goede plaats inneemt op de 
aardappelmarkt. Lag de interesse van Ids bij de kweek en teelt van nieuwe 
rassen, bij Willem lag dat anders. Willem zag meer in de handel en trok er op 
uit met een handkar gevuld met producten van eigen grond en wist met 
succes z'n eigen groente- en fruithandel op te zetten. 
Willem trouwde in 1926 met Ytje Lautenbach en ze vestigden zich in een pand 
aan de Elbasterwei (nr. 16), een degelijk pand met grond en mogelijkheden. 
 

 
                                              Elbasterwei 16, een degelijk pand. 

 
Een jaar later, op 2 Maart 1927 zag Hessel het levenslicht en in 1938 werd zijn 
zusje Durkje geboren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De handkar was intussen  ingeruild voor paard en wagen en de klantenkring 
van Willem groeide gestaag. 
 

 
                           Met paard en wagen, Willem by de streek langs in Ternaard 

 
 Hessel groeide op aan de Elbasterwei en na verloop van tijd ging hij z'n vader 
assisteren bij het ventwerk en samen bouwden ze het bedrijf op. Ook zus 
Durkje was inmiddels actief binnen het bedrijf.  Toen Hessel verkering kreeg 
met zijn Durkje Bleinsma was de klantenkring  inmiddels uitgebreid tot  
Ternaard, Wierum en  Holwerd. 
 
Durkje was een dochter van Rintje en Romkje Bleinsma van Trije Boere Húzen 
en als boerendochter bleek  zij uit het goede hout gesneden om als eega van 
Hessel haar plaats in te nemen binnen het familiebedrijf.    
 

 



     
                        Durkje, uit het goede hout gesneden... 

In 1960 trouwde het paar en  kochten ze een woning aan de Foarstrjitte waar 
genoeg ruimte was om in te gaan wonen maar waar ook genoeg plek was om 
een groente- en fruitwinkel in te vestigen. 
Het was een tijd van modernisering en mechanisering en het paard en wagen 
werd ingeruild voor een auto. 
Terwijl Hessel en heit Willem voortaan gemotoriseerd de streek langs trokken 
om hun klantenkring te bedienen werd de winkel gerund door de beide 
Durkjes, omdat de beide Durkjes vaak tot spraakverwarring leidde werd de 
zus van Hessel gemakshalve omgedoopt tot "Tante Zus". 
Al met al een druk bestaan maar gelukkig was er naast de winkel en de 
uitgestrekte wijk ook nog tijd voor andere dingen,  Willem, Rommie, Rintje en 
Marco zijn daar het bewijs van... aan de Foarstrjitte 18 werden vier kinderen 
geboren. 
 En al die tijd ging het onafscheidelijke duo, Hessel en heit Willem met de 
ventwagen op pad, pas op 85-jarige leeftijd nam Willem het besluit om het 
wat rustiger aan te gaan doen en moest Hessel alleen, maar nog altijd "mei 
nocht en wille" op pad. 
 



 
                                              Mei nocht en wille; Ternaard 1999 

 
 
Door de jaren heen zag Hessel als voorzitter van de winkeliersvereniging 
(HMV) met lede ogen aan hoe alles veranderde en hoe langzaam maar zeker 
het bruisende hart van Holwerd in moest leveren op haar areaal aan 
winkeltjes en neringdoenden, hij is ervan overtuigd  dat de schaalvergroting 
binnen de detailhandel de doodsteek is geweest voor de kleine winkelier. 
Ondanks het plezier wat het echtpaar Bierma  aan hun groente-  en 
fruithandel beleefde viel in januari 2000 het doek. 0p 73-jarige leeftijd nam 
Hessel  met pijn in het hart het besluit om te stoppen met venten en ging de 
winkeldeur na 43 jaar op slot.  
Geen opvolger, de invoering van de Euro én de opkomst van het digitale 
tijdperk, ( Hessel is geen man van computers maar geeft de voorkeur aan een 
potloodje en een stukje papier) waren de voornaamste redenen om te 
stoppen met het familiebedrijf. 
 



 
Durkje Bierma (Tante Zus), Durkje en Hessel voor 

het winkelpand aan de Foarstrjitte. 

 
 
Met pensioen: 
 
Na hun pensionering werd de winkel verkocht en verhuisden Hessel en Durkje 
naar een seniorenwoning in de Joh. Piersonstrjitte. 
Zus Durkje bleef nog een aantal jaren in het ouderlijk huis aan de Elbasterwei 
wonen en woont nu alweer een aantal jaren aan de Ale Tún. 
Maar ook na z'n pensionering bleef Hessel -het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan-  nog steeds actief in de groentebusiness. 
Nadat Marco, de jongste zoon, in Sint Annaparochie een groentezaak "De 
Voedingsadviseur" opende is Hessel weer actief binnen de 
groente/fruithandel. 
Op gezette tijden is Hessel werkzaam bij Marco in de winkel.  
 



 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan; zoon Marco, kleindochter petra, 

dochter Rommie en Hessel achter de toonbank in Sint Annaparochie. 
 

Helaas kwam onlangs een einde aan deze werkzaamheden  vanwege 
complicaties na een ziekenhuisopname waardoor na een bacteriële infectie 
een aantal tenen van Hessel's linkervoet moesten worden geamputeerd. 
Wie denkt dat de groenteboer in ruste zich hierdoor uit het veld laat slaan 
komt bedrogen uit, bij het afnemen van dit interview trof ik een opgetogen 
en strijdlustige Hessel aan. 
De aanvangszin van Hessel was:  "Ik libje nó, en nét yn it ferlyne ", een 
perfecte omschrijving  hoe hij in het leven staat. 
Zo leest hij naast de krant het agrarische nieuws in "de nieuwe oogst" en 
allerlei vakbladen en volgt hij het actuele nieuws op radio en tv. 
Daarnaast komt het lokale nieuws iedere week ter sprake binnen de 
gespreksgroep welke al jaren bestaat, een soort genootschap bestaande uit 
Gjalt de Groot, Piet Hiemstra, Wop van Duinen en Hessel komt iedere 
woensdagmiddag bijeen om onder het genot van een biertje of een borreltje 
de zaken te bespreken aangaande het dorp en de streek. 
Voorheen vonden deze bijeekomsten plaats in het Amelander Veerhuis maar 
sinds "Henkie" de zaak heeft gesloten vinden de sessies plaats op Land en 
Zeezicht waar schoonzoon Douwe Wierstra de scepter zwaait. 



 Wop en Hessel maken daarbij gebruik van een privé-chauffeuse, Eky, de 
vrouw van Wop is de Bob; steevast vijf uur 's middags worden ze gehaald en 
om half acht  weer thuis gebracht want dan moet Eky naar het koor, en bij 
thuiskomst wordt Durkje getrakteerd op patat en frikandel.  
 

 
        Het Holwerder genootschap v.l.n.r: Wop, Hessel en Piet; Gjalt was verhinderd. 

 
60 jier by de streek lâns; 
 
Een man met zo'n staat van dienst heeft natuurlijk enorm veel meegemaakt 
en toen het onderwerp anekdotes werd aangeroerd kwam er een 
ondeugende blik in z'n ogen. Natuurlijk zijn er anekdotes, hele mooie zelfs, 
maar i.v.m. de privacy kunnen sommige dingen nogal gevoelig liggen... 
Ondanks dat gaan we er toch een paar noemen. 
 
 
 
 
--In een buurtschapje bij een dorp woonde de bejaarde weduwe Afke met 
haar vrijgezelle zoon Douwe, Douwe was boerenarbeider. 
Het huisje waar ze in woonden was klein en de huishouding stak niet zo 
nauw. 
Douwe sliep in een duistere bedstee achter de voordeur en z'n matras was 
één grote kuil waar hij zich 's nachts in nestelde. 
Toen Hessel op een keer naar binnen liep was er niemand thuis maar de pan 
met water en geschilde aardappelen stond op de tafel, klaar om gekookt te 
worden. 
Hessel nam de pan met aardappelen,  liep ermee naar de bedstee en plaatste 
de volle pan voorzichtig onderin de kuil van Douwe's nest en vervolgde z'n 



route. Niet lang daarop hoorde hij geschreeuw achter zich en toen hij zich 
omdraaide kwam Afke met een groot rood hoofd aandraven en 
schreeuwde"Hessel, Hessel, waar zijn mijn aardappelen?!" 
Hessel antwoordde dat hij dat niet wist waarop de weduwe opgewonden zei 
dat alleen Hessel bij haar aan de deur was geweest. Hessel bracht 
daartegenin dat er verderop een lapjeskoopman op pad was en dat de 
postbode ook net voorbij was. Afke snapte er niks meer van en snelde, omdat 
Douwe zo thuis kon komen voor z'n middagmaal,  terug naar haar huisje om 
nieuwe aardappelen te schillen en te koken.   
Die avond toen Douwe z'n bedstede inklom rolde hij pardoes op de volle 
aardappelpan, de hele boel over de kop, overal aardappelen het het hele nest 
nat van het water. 
Toen Bierma de maandag daarop weer aan Afke's deur verscheen kreeg hij de 
wind van voren;    " 0oh ooh, ik hear se noch skellen!" 
 
-- Zo woonde er op de route een wel erg nieuwsgierige boerin, elke 
donderdagochtend  vroeg ze nieuwsgierig  aan Hessel of er ook nieuws was 
en wanneer er dan een nieuwtje was dan wilde ze ook het naadje van de kous 
weten. 
 Donderdagsmiddags kwam Hessel's collega-venter en vriend Jaap van Hulst 
er met z'n zuivelproducten aan de deur en dan speelde het zelfde tafereel zich 
af waarbij de boerin ook Jaap in de tang nam en hem de oren van het lijf 
vroeg.. 
Nu hadden Jaap en Hessel vroeger de gewoonte om op hun vrije 
woensdagmiddag even aan te steken en dan onder het genot van een 
borreltje even "noflik" te zitten en hun belevenissen en ervaringen te delen. 
Natuurlijk kwam ook de boerin daarbij ter sprake en Hessel en Jaap 
verzonnen ter plekke een verhaal waarbij zij afspraken dat Hessel 's ochtends 
en, ter bevestiging, Jaap 's middags de boerin dit verhaal zouden wijsmaken.  
Zo gezegd zo gedaan; toen Hessel die donderdagochtend bij de boerin aan de 
deur kwam vertelde hij in geuren en kleuren het hele onzinverhaal en toen 
Jaap die middag met z'n "brijkarre"de boerderij aandeed vroeg de boerin 
opgewonden: "Jaap, is er nog nieuws, is er nog nieuws???" waarop Jaap 
vroeg of Hessel die ochtend niks had verteld. De boerin schudde haar hoofd 
en zei nee waarop Jaap met een serieus gezicht het afgesproken verhaal nóg 
eens vertelde en de boerin geloofde elk woord wat hij zei... 
Gedreven door het succes en het dankbare oor van de boerin, "sa nijgierig as 
in hin mei in glézen each yn 'e kont", hebben de beide Holwerder 
ondernemers dit kunstje nog vaak met succes herhaald.  
 



Een adres wat wel een heel speciaal plekje heeft in Bierma's hart is Elba 9, 
waar het gezin van Gerben en Getsje (Gjetsje) Walsma en hun tien kinderen 
woonden, al die jaren waren zij klant bij Bierma en al die jaren, wat er ook 
gebeurde, de koffie stond klaar. Mevr Walsma schilde iedere dag 170 kleine 
aardappelen want de grotere exemplaren werden verkocht, de opbrengst van 
de verkochte aardappelen was namelijk meer dan nodig binnen dit grote 
gezin. Op Zondag liepen de Walsma's twee maal naar de kerk, heen en terug, 
terwijl op maandag de fiets weer van stal kwam. 
De fam Walsma was gereformeerd en Hessel is van doopsgezinde origine en 
door al die jaren heen is er een speciale band ontstaan met dit gezin op Elba 
waar Bierma met plezier en respect aan terug denkt. 
 
Via het vorige onderwerp belanden we bij het WICH, de voormalige 
gereformeerde kerk welke wordt verbouwd tot een expositie-gebouw met als 
rode draad het Wad en de Waddenzee. 
Hessel vindt het een goede zaak dat dit beeldbepalend gebouw aan de 
sloophamer ontkomt en een nieuwe bestemming krijgt, hij vindt dat vooral 
het Wadlopen een plaats verdient binnen het Holwerdse, Wadlopen, nog 
steeds een groeiende markt welke kansen biedt. 
Vroeger werd er veel gevist buitendijks en van Wadlopen had men geen 
brood gegeten, er voer immers een boot, bij uitzondering, in strenge winters, 
kon je over het ijs naar Ameland lopen maar dat was natuurlijk wel uitkijken 
geblazen, niks zo verraderlijk als het wisselende tij op een bevroren zee! 
Het was  winter, Zondag 2 Maart 1942, Hessel was jarig, en de Duitsers reden 
met hun kleine Adler-voertuigen over het ijs naar Ameland.   
Een ploegje jongens, waaronder Hessel, stond op de zeedijk te turen naar de 
Duitse auto's en de wandelaars op de Waddenzee. 
 Op een gegeven moment kon de groep opgeschoten jeugd de verleiding niet 
meer weerstaan waarop de jongemannen besloten zich op het ijs te begeven 
en  een stukje richting Ameland te wandelen.  
Het ijs was goed begaanbaar en e.e.a. verliep zo voorspoedig dat werd 
besloten de tocht maar helemaal te volbrengen en naar Ameland te lopen, 
heen en terug. 
Zoals al eerder gezegd was Hessel die dag jarig maar eenmaal thuis gekomen 
vielen de felicitaties toch ietsje tegen. Vader Willem was woedend over de 
waaghalzerij van z'n zoon en heeft dat op niet misverstaande wijze aan z'n 
zoon kenbaar gemaakt, Hessel: "Ooh wat wie die man lilk, hy hat my doe sá'n 
wan op e bealch jûn, ik fiel it no noch"! 
Is een ijsvloer in de Waddenzee vandaag de dag een unicum, vroeger kwam 
dat geregeld voor, mevr Bierma herinnert zich nog de winter van 1947, toen 



haar vader Rintje, Oom Carst, Lettinga, Isdardi en Oege Hiddema te voet de 
oversteek over de bevroren zee waagden, op de terugweg zagen ze overal de 
Nederlandse driekleur op de kerktorens wapperen; later bleek dat er die dag 
een prinsesje (Marijke) was geboren. 
 
Holwerd en z'n voorzieningen: 
 
 Ondanks het feit dat Hessel als middenstander met lede ogen heeft moeten 
aanzien dat de bedrijvigheid uit "de Buorren" wegtrok en het hart van 
Holwerd langzaam veranderde van een winkelgebied in een woonbuurt, blijft 
hij positief over het aantal voorzieningen wat dit dorp nog rijk is. 
 
Hessel relativerend:"Och, eartiids hiene we hjir seis bensinepompen en  gjin 
auto's mar hjoeddedei hat sawat eltsenien in auto en der is hjir gjin drip 
bensine mear te keap, oer logica sprutsen..." 
 

 
                                                   Hessel relativerend...... 
 
Het echtpaar is vooral erg ingenomen met de nieuwe supermarkt aan de 
Fonteinstrjitte en maakt hier ook dankbaar gebruik van. 



In tegenstelling tot veel andere dorpen heeft Holwerd maar liefst 2 scholen 
en een grote verscheidenheid aan actieve, vaak traditionele verenigingen wat 
de leefbaarheid én het sociale aspect ten goede komt. 
 
Naast dit alles zijn diverse groepen binnen het dorp bezig met het 
ontwikkelen van toekomstgerichte plannen welke een meerwaarde kunnen 
betekenen voor Holwerd. 
Een van die plannen is onlangs gerealiseerd ;  vorig jaar werd de MFA 
 (Multi Functionele Accomodatie) geopend. Dankzij de inzet van een grote 
groep vrijwilligers en een gedreven bestuur is Holwerd een prachtig 
zalencentrum/ dorpshuis rijker wat menige vereniging onderdak biedt. 
 
Onderdeel van de MFA is de lokatie aan de Elbasterwei.   
Met name dit gezondheidscentrum verdient volgens de fam. Bierma een 
dikke pluim, één keer weeks bezoekt Hessel daar de fysiotherapie en dan 
neemt Bierma (hoe kan het ook anders) een appel mee voor de therapeut; de 
dokterspraktijk, logopedie, diëtiste, fitness, het Friese Land en de aula; alles 
onder één dak: ideaal! 
Ook is Hessel zeer te spreken over het Friese Land, de "susterkes"passen goed 
op hem want de zorg aan huis is voor het herstel van zijn voet van groot 
belang. 
Wie weet staat hij in de toekomst nog weer eens in de groentewinkel van 
Marco, z'n lust en z'n leven. 
 
Holwerd aan Zee: 
 
Hessel is vol lof over het werk dat de mannen van Holwerd aan Zee verzetten. 
Een geweldig ambitieus plan wat perfect aansluit op begeleiding van de krimp 
binnen Holwerd. 
In gedachten ziet hij de Visweg al veranderen in Holwerd Boulevard.... 
Er zullen ongetwijfeld nog heel wat hindernissen moeten worden genomen 
maar wanneer dit doorgaat zal dit een grote impuls betekenen voor de 
leefbaarheid en de werkgelegenheid binnen het hele gebied! 
   
 
 
 
 
 
 



No Bierma, ik liuw dat ik sa wol genôch materiaal ha. 
Oh ja? Mar ik wie oars noch lang net útpraat. 
No sa, ik sil wer op hûs oan, jo heare noch fan my. 
Moai sa, komst der wol út net? 
Ja, dat sil wol slagje. 
Oant sjen, alris wer komme! 
Komt goed, oant sjen. 
 
 
Wanneer ik het pad langs het huisje aan de Piersonstraat af fiets zie ik twee 
paar handen wuiven van een echtpaar op leeftijd, een paar wat ondanks de 
hoge leeftijd nog vol in het leven staat. Zulke mensen moet je koesteren! 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
  



 
   
  
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 


