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Paulus Jakje 

In histoarysk ferhaal optekene troch Jangerben 

 

Paulus Jakje wie yn de tritiger jierren in bekend figuer yn Jobbegea of – wat doe 

mear sein waard – ‘de Kompenije’. Hy stie ynskreaun as grûnwurker, mar dat 

berop hat er net safolle útoefene. Syn bekendheid hat er krige troch dat er faak 

my syn harmoanika ûnderweis wie. Syn echte namme wie Paulus Blaauw, mar 

der wiene net folle dy’t dat wisten. Hoe’t er oan de namme Jakje kommen is, 

rinne de mieningen oer útinoar. It soe wêze kinne dat er faak Kortjakje spile, 

mar ek trochdat er in nuver jaske oan hie. Paulus wie berne op 22 maaie 1877 te 

Jobbegea en is ferstoarn op 21 maart 1944 yn Nijhoarne oan longûntstekking. Hy 

wie in soan fan Tjalke Blaauw en Grietje Jonker. Tjalke moat syn efternamme 

feroare hawwe fan Brouwer nei Blaauw, om’t er faak post krige dy’t foar syn 

broer ornearre wie. Dat wie dan gâns in ein rinnen en dêr hie er syn nocht fan 

en sa moat er doe de namme feroare hawwe.  

Paulus hat twa kear troud west. Yn 1903 mei Willemke Jonker; út dat houlik 

waard ien soan berne, Tjalke, dy is doe’t er trije jier wie ferstoarn en in jier letter 

ferstoar Willemke. Nei in pear jier is er opnij troud mei Berendina Drent. Dy hie 

in dochter, Dina Fokkema. Dat houlik hat trettjin jier duorre en is yn 1928 

ûntbûn. It ferhaal giet dat Berendina eltse dei nei kafee Haveman gie om in 

healtsje. 

In poaske letter moat er Ytsje Blaauwbroek moete hawwe by plysje Post oan de 

Gordyksterwei yn Jobbegea. Hja hie húshâldster west by in man oan de Singel., 

Dy hie har fuortstjoerd en doe hie hja dus gjin ûnderkommen mear. “Dan wol ik 

it wol mei har besykje”, moat Paulus doe sein ha en sa is Ytsje by Paulus 

kommen yn de klinte tusken de Belgyske en de Wolter Jagerswyk.  

Yn 1937 hat de gemeente harren klinte yn de brân stutsen om’t er fol ûngedierte 

siet. Hja binne doe ferfearn nei in 

húske yn Nijhoarne by de iisbaan. Dy 

wie doedetiids oan de noardkant fan 

de Skoatterlânskewei, in reed neist 

Brouwer dy’t dêr no in autohannel 

hat. Dat wie doe in trochgeande reed 

nei de Skoatterlânskefeart. Paulus en 

Ytsje krigen tegearre trije bern, Tjalke, 

Grietje en Willemke, dy’t allegearre 
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op Ytsje har namme stiene; dat kaam om’t hja net skieden wie fan har foarige 

man, dy’t tafallich ek Blaauw as efternamme hie.  

Paulus wie, sa’t de measte minsken dy’t by de streek wiene, in fleurich en 

kleurich man. Hy hie net in wiidweidige wurklist wat syn ferskes oanbelanget, 

mar by in soad minsken dêr’t er by de doar kaam wist er wol oan watfoar kant se 

stiene. As er bygelyks by de dûmny of by tsjerkske minsken kaam, spile er ‘Er 

ruist langs de wolken’ en by in sosjalist ‘De ynternasjonale’ en oars ‘Hittepetit’. 

No sil dat lêste ferske in soad minsken net sa folle sizze, mar dat wie yn de 

tritiger jierren in hit fan Willy Derby. Sa gau as er syn spilerslean bard hie sei er 

tankewol en makke er rjochtsomkeard en rûn er spyljendewei it paadsje del nei 

de dyk. 

As er by de streek wie mei syn harmoanika en der wiene guon dy’t op dat stuit 

gjin ferlet fan him hiene, tikken se op it rút en gie er it paadsje foarby. By guon 

minsken kaam it wolris foar dat er om itenstiid by de doar kaam en dan lieten se 

him byskowe oan tafel, sadat er mei-ite koe. Sa moat it ek wol bard wêze dat as 

se dêr brune beanne krigen, hy it spek neist it board lei. As de minsken dan 

fregen wêrom’t er dat die, sei er: “Ik ha thús trije berntsjes en dy krije hast gjin 

sêd, dat ik kin it net troch de strôt krije.” Faak krige er dan wol in stik spek mei 

nei hûs. Yn it lêst fan de tritiger jierren, de saneamde krisisjierren, wie it 

skrabjen om ’e kant. Ien fan de bern fertelde dat der doe lokkich guon minsken 

wiene dy’t harren tagedien wiene. 

Sokke minsken mei hert foar in oar meie neffens myn oardiel bêst wol neamd 

wurde. De frou fan bakker De Glee bygelyks, dy’t derfoar soarge dat hja bôle 

meikrigen op in skoalreiske nei It Wâld ta, mar ek op oare mominten waard 

harren wol wat tatreaun. En bygelyks Jelle Nijenhuis, dy’t op in oare wize om 

harren tocht. Oan de dominy fan de herfoarme tsjerke, Pijnacker-Hordijk, dêr’t 

de bern op de sneinsskoalle giene, hiene hja goede oantinkens. 

De lêste jierren foar syn ferstjerren moat er noch yn de wurkferskaffing wurke 

ha. Dêr waard him de hân in bytsje boppe de holle holden. Hy die mear wat 

hantlangjen. Hy hie dan in âld PTT-broek oan mei in reade bys. Dat wie doe 

boppe de 23ste wyk yn Hoarnstersweach. Der moat er doe ek wol stiennen 

sammele ha foar Jan Popping út Easterwâlde, in amateur archeolooch.  

Doe’t Paulus ferstoarn is, binne Ytsje en har trije bern nei Nieuw Friesburg rekke 

op it Hearrenfean. De bern binne doe letter ôfsûnderlik by pleechâlden 

grutbrocht.  
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Op de tredde slûs yn Jobbegea is in stânbyld foar him oprjochte en it 

trekharmoanikaorkest út Jobbegea hat de namme Paulus Jakje. 

 

 


