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Hy wie acht jier doe't syn heit ferstoar. Hja
wennen doe op de Knmepöle (Badweg).
Dêrwei binne se ferfeam nei it Reade Doarp
aan de Molenwijk, se krigen dêr in kreaze
arbeiderswenning. Dy wenning wie troch
learloaier Feits boud foar S)'Tl perseniel.
Feits wie foargonger fan de otterdokse
evangelisaasje en Hann syn mem hie har by
dy groep oanslerten. Harm en syn mem ha
dêr acht jier wenne. Se wiene earmlestich en
tsjerken yn it otterdokse Nijehaske.

De diakonij fan de gemeente woe harren
net stypje orn't se bûten de gemeente
wennen. De diakonij fan it Hearrenfean woe
dat likemin orn't hja bûten de gemeente
tsjerken, Soksoarte fan situaasjes kamen yn
de tsjerklike diakonije soarch in soad foar.
Harm en syn mem moasten doe foar help
nei it boargerlik earrnbestjoer. Hja krigen
30 gûne yn't jier foar de hier fan de wente
yn it Reade Doarp en SA sint yn'e wike foar
libbensûnderhäld. Mem breide ek noch foar
boargers, se krige dêr op syn heechst SA sint
yn 'e wike foar. Fierder jûch se noch breiles
aan farnkes. dat bytiden ek noch SA sint
opbracht. Foar it hûs hiene se noch in Iyts
bleektjildsje dat in famylje op 'e Dracht foar in
dûbeltsje wyks brûkte. Dan wie mem ek noch
oppas op freed en sneontejûn foar in joads
buorfamke, dër hie se dan ek noch 10 sint fan.
Harm waard boadskiprinner foar in
skuonsaak: hy fertsjinne dêr 25 sint mei.
Mar it bleau sabjen, in stikje Ileis wie der net
by.
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De ried Ian skoauerlän hie, om de kosten
Jan de earmesoarch nei ûnderen te krijen,
yn 18g2 Nieuw Friesburch oankocht. Oan it
meubelearjen waard nel folie jild bestege.
Ek il iten wie nel sa't il wêze moasl. Polvel
wie bêst genoch Ioar sokke minsken. Mem
Dijkstra en har scan krigen oansizzlng dal se
nei il carrnhûs Ierhuzje moasten. Mem yn
de Irouijesseal en Harm yn de bernekeamer.
Dêr sieten ek in protte asostalen ut de
easthoeke fan de gemeente. Mem heilskjin
en dan rusken Iju op in bank sitte dit ut
spitketen karnen. Hja rekke der hielendal óf
en krige in senuwoandwaning. MaTlokkich
dage der help. Ds.Boersrna fan Nijehaske, doe
konsulint yn Hearrenfean-Skoatterlán en op
grûn fan syn ambt foarsitter fan de diakonij,
koe nei in soad debitearjen bewurkje dat
Harrn en syn mem yn it Reade Doarp bliuwe
mochten.

MaT.. de 50 sint steun waard ynlutsen. No hie
mem Dijkstra kunde en famylje dy't it skoan
dwaan koene wat de sinteraasje oanbelanget
Op har fersyk woene se har wol helpe. Hja
mochten wyks in dûbbeltsje ophelje by
mr. Halbe Binnerts J.Overdiep, P. Peaux.],

Woltman en Harmen Wagenaar.

Op 1 april maast Iytse Harm nei skoalle.
fansels nei de earrneskoalle yn de
Tsjerkestrjittte. De boargerskoalle stie dêr
tichtby. Hann koe goed leare en siet troch syn
foarlikens al op syn achtste yn de heechste
klasse. Doe't hy tsien jier wie hat er eksamen

foar de MULOdien, mar nei

Dan middeis om 16 oere in bakje kofje mei
in hompe roggebrea en jûns om 20 oere wer
kolje mei twa hompen roggebrea. Hindrik
Linses de Jong (de wylde baareh) stelde yn de
rie foar om it potfet te ferfangen troch kofet.
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Harmen Andes DijksIra

it twadde rapport waard er ûnferwachts fan
skoalle of helle. lt waard de earrnfäden te
djoer, wie it betinken. Harm kaam doe tsjin 't

sin by kleanmakker P van der Schaar, letter by
Okke van der Kam, bruorren De Jong en wer
letter by WW.van der Kam. Dêr hat hy fan syn
12eoant syn 38e op in snidertafel wurke, mar
nea mei nocht. Doe rekke hy belutsen by de
scsiale en de maatskiplike strlid.

Nieuw Friesburg waard yn Harrn syn ferhaal
al efkes neamd en it is wol nijsgjirrich om
te witten hoe't it der dêr om en ta gie yn de
begjinjierren nei 18gl.lt menu yn Nieuw •
Friesburg wie analooch mei dat fan in
finzenis.

Moams om 7 oere kofle mei twa hompen
roggebrea en om 10 oere in bakje kotje. Om
12oere de middels-pot. Maandeis brune

beannen, tiisdeis grauwe earten,
woansdeis grot, tongerdeis griene
earten, freeds stamppot, sneons
kliekjesdei en op snein rys. 6 as 7
persoanen ieten meielkoar ut ien
skaal. Eltsenien makke foar him in
kûltsje en de hûsfaar geat der wat
goedkeap potfet op, dat fan utens
kaam.

Armhuis van Schoterland in Heerenveen

It earmbestjoer wie dêrfertsjintwurdige troch
mr. Halbe Binnerts. G.J.Pothaar en A.van
Riezen. Dy brave bemiddelle boargers woene
dêr neat fan witte. Wêrop't de Jong rop, 'De
hear De Pothaar si! syn mûle dêr wol nea oan
baarnd hän ha:

De deis derop waard yn it folksgebou ;"urora'
in grutte antipotvet gearkornste holden
mei as sprekker Lourens van der Zwaag,
dy't spruts oer de fieding yn it earrnhûs.
De hûzen fan de oanbelangjende ambtners
waarden beplakt mei hunjende teksten. Net
lang dêmei binne der sosiaal-demokratyske
riedsleden keazen, dat wiene lelie Wijnia en
Karst de Jong. De lytse Harrn Dijkstra hat yn
dy tiid dochs noch acht wike yn it earrnhûs
trochbrocht. Dat kaam orn't syn mem doe yn
it sikehûs lei. Oer dy tiid fertelde er letter it
folgjende terhaal- 'Yn it tehûs wie in arbeider,
van Asperen. De eannfäden makken doe ut
dat dejinge dy't hielendal gjin wurk mear
dwaan koe ek gjin bûsjild krige. Oêrtroch
moasten ferskate bewenners harren pypke
ofprûmke rnisse, it iennichste geniet dat
se noch hienen. Dat aardiel [ilde ek foar
van Asperen. Op de snein dat dat beslüt
meidield waard, wie de rys hiel kliemerich.
net te fretten. Van Asperen rop lûd: 'Ik wol
dil fretten nel mear frette'. Dêrop stjoerde
de husfaar him it gebou ût. Van Asperen foei
noch nei him ût: ;"sto kaarthakke bist bin ik
dyn maal'. Tragysk wie dat er 14dagen letter
dea oan de kant fan de dyk lei.

OERSETNEl IT FRYSKTROCH JANGERBEN
MULDER.

Mei tank DOnit van Harenmuseum dat ik
dit verhaal tit harren argyfbrûke mocht De
ölde pakjes tabak komme tit de samlinqfan
L.Paulus.


