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De veehouders van voorheen 
 
Als wij vroeger in het dorp Easterwierrum speelden, was er meer actie op het dorp 
dan tegenwoordig. Altijd waren er mensen op de straat, zoals de kruidenier, de 
bakker, de smid, de melkrijder, of Sypersma met zijn bussen of vrachtwagens, en 
natuurlijk was er altijd een boer onderweg of naar zijn   land of naar de pleats. Vooral 
zomers was het één en al activiteit, dikwijls mochten wij mee op de boerenwagens 
die naar het land gingen. En omstreeks zes uur ’s avonds haalden wij vaak de 
veehouders op uit het Nijlân waarvandaan zo’n stuk of zes boeren hun melk weer 
naar het dorp brachten naar Sjoerd Bijlsma. 
 

 
Tjerkebuorren met boerderij Haniastate 

Sjoerd Bijlsma was de melkrijder die de melkbussen naar de zuivelfabriek in Weidum 
bracht. Er werd natuurlijk met de hand gemolken zomers, en altijd op het land. 
Easterwierrum was rijk aan grote en kleine veehouders, allen in het bezit van 1 of 
meerdere paarden.  
 
Als ik vanaf Bozum begin, had men eerst de gebr. Bonnema, 5 broers met als 
huishoudster Aukje Stilma, deze heeft meer dan 75 jaar gediend bij de familie. Aan 
de rechterkant woonde Dirk Sijbrandij, later zijn zoon Sibe Sijbrandij. Hierna de âld 
hang, waar C. v.d Werf begonnen is als veehouder. Dan in de boerderij van Germ, 
Pieter en Pietje Boersma. De volgende woning waar ook enkele koeien stonden was 
het huis wat Robert en Cato nu hebben gekocht, hier hield Omke Kees (zo werd hij 
genoemd) enkele dieren.  
 
Midden in het dorp in de woning van Klaas en Esther de Jong, Ome Jut, die het het 
langst heeft volgehouden als kleine veehouder. Dan achter de zaak van Hezder v.d 
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Meer, hier had Pieter de Jong nog 7 koeien te melken en een beetje kleinvee. Hij 
werd geholpen door zijn zoon Freek. 
 
Ook midden in het dorp werden in het cafe “De Taaiman” in de trochreed , door 
familie Hoitinga ook een 12-tal koeien gemolken, de mest werd, indien mogelijk, 
dagelijks afgevoerd naar het land. Zo niet dan werd de mest naast de kuil 
opgeslagen tegen de buitenmuur bij het plein. Hiernaast woonde Sipke Hoogma een 
broer van Klaas Hoogma, deze had een kruidenierswinkel maar hield tevens een 
paar koeien. Dan krijgen we klaas Dijkstra, de vader van Jetze Dijkstra, deze hield 
naast zijn koeien ook enkele Friese paarden waar ook geregeld een veulentje werd 
geboren wat voor ons ook een groot vermaak was. 
 

 
Boerewurk - Assuerus - 1957 

Achter in de steeg (werd in de volksmond aan de Haven genoemd) woonde Thijs 
Altenburg. Hij was koopman en had het sportterrein als zijn land. Op het perceel 
waar nu Jan en Harmina wonen, had je dan Dingelum Rintje Hoogma, deze was 
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schillenboer, en haalde dan ook dagelijks de schillen op bij de inwoners van 
Easterwierrum, om deze aan zijn dieren te voeren. 
 
Ook in de toenmalige steeg, stond de boerderij van Klaas Hoogma en zijn zonen. 
Deze boerderij bestond uit twee gebouwen, de woning met een gedeelte van de 
stallen stond op het perceel waar nu de woning van Albert Stoelinga staat, in deze 
stallen werden 18 koeien gemolken, ook stonden hier ’s winters de hokkelingen en 
de kalveren. 
 
Op het perceel waar nu de laatste planoform woningen staan, richting het sportveld, 
werden nog eens 10 koeien gemolken en in de schuur was ook nog één paardenstal. 
Het ander paard was gestald in het stierenhok, dit stond aan de Skourrehofwei ter 
hoogte van waar nu het kantoor annex werkplaats van Bootsma’s Bouwbedrijf is 
gevestigd. 
 
De Hoogma’s hadden een beslag vee waar vooral “lytse” Klaas de oudste zoon zijn 
best op deed. Aan de fokkeuring in Mantgum deed men dan ook geregeld mee. Het 
bedrijf stamde af van één koe, namelijk Grietje, welke naam men later veranderde in 
Dille Grietje. Totaal zijn ze uiteindelijk meer dan 300 honderd koeien nakomelingen 
van Grietje geboren. 
 
Rintje de Schiffart 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dingelem Hoogma                                                  Jetze Dijkstra   


