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Voorwoord
Herberg met bovenzaal in Pingjum.
Een markant punt in de herinneringen aan mijn jeugd.
Dingen van het grootste belang hebben zich daar afgespeeld.
Mijn eerste verliefdheid op een meisje bij de dansles, mijn eerste borrel, mijn verwondering over alles wat zich afspeelde op het kleine toneel met boscoulis* waar
ik op de bugel blies bij het jeugdkorps en later mijn eerste theatrale stappen deed,
voorgegaan door mijn vader wiens naam ik bij herhaling in dit boek tegenkom.
Ik heb de schrijfster, herbergiersdochter Siet, gekend en werd door haar dochter Nynke gewezen op de verslagjes die ze destijds aan schoolschriften heeft
toevertrouwd.
Ik heb ze meegemaakt, de vrolijke dagen maar ook de oorlogstijd.
De beschieting, de vlucht naar het veilige Arum, grote mensen en leeftijdgenootjes die uit Holland de Afsluitdijk over kwamen in de Hongerwinter. Ik kan Siet
niet meer bedanken voor de beeldende eenvoud waarmee ze een dorpsgemeenschap van toen heeft beschreven, één van de jammere aspecten van het leven is
nu eenmaal dat je alles kunt doorgeven aan de mensen van straks maar nooit iets
terug kunt geven aan de mensen van toen.
Gelukkig hadden we Nynke nog.
Rients Gratama

*

Een met bomen, varens en struiken beschilderd achterdoek.

v

De Graaff - Sesi BW_MOL 2015 30-06-15 15:04 Pagina 6

vi

De Graaff - Sesi BW_MOL 2015 30-06-15 15:04 Pagina 7

Foarwurd
Herberch mei boppeseal yn Penjum.
In markant punt yn de oantinkens oan myn jeuchd.
Dingen fan it grutste belang hawwe har dêr ôfspile.
Myn earste ferealens op in famke by de dûnsles, myn earste slokje, myn fernuvering oer alles wat him ôfspile op it lytse toaniel mei boskkûlis wert ik op’e bugel
blaasde by it jeuchdkorps en letter myn earste teatrale stappen die, foargien
troch myn heit, waans namme ik by wjerhelling yn dit boek tsjin kom.
Ik ha de skriuwster, kastleinsdochter Siet, kend en waard troch har dochter
Nynke wiisd op de ferslachjes dy’t se destiids oan skoalskriften tabetroud hat.
Ik ha ze meimakke de bliere dagen mar ek de oarlochstiid.
De besjitting, de flecht nei it feilige Arum, grutte minsken en leeftydgenoatsjes
dy’t út Hollân de Ofslútdyk oerkamen yn de Hongerwinter. Ik kin Siet net mear
betankje foar de byldzjende ienfâld wert se in doarpsmienskip fan doe mei beskreaun hat, ien fan de spitige aspekten fan it libben is no ien kear dat jo alles
trochjaan kinne oan de minsken fan skylk mar noait wat werom jaan kinne oan
de minsken fan doe.
Gelokkich hiene wy Nynke noch.
Rients Gratama
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inleiding en achtergrond

 Sesi
Inleiding

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de periode van 13 juni 1941 tot en met 28 september 1945 schreef mijn moeder (Mem, in het Fries) Siet de Vries over wat zij meemaakte in de dorpsherberg van haar ouders te Pingjum, een dorpje in Friesland.
Siet was de jongste van het gezin, haar drie broers waren Seakle, Sipke en Jan. De
familie had ook nog een timmerzaak. Na het overlijden van hun vader in 1939, verdeelde Jan zijn aandacht over de timmerzaak en de herberg.
Op verzoek van haar oudste broer Seakle schreef Mem een dagboek. Na de oorlog schreef zij daarover: Onze Seakle was met zijn vrouw Brandie naar Nederlands-OostIndië verhuisd en toen de oorlog uitbrak, schreef Seakle in één van zijn laatste brieven:
‘Siet, maak een dagboek, dan kunnen wij later lezen wat jullie in de oorlog hebben meegemaakt.’ Daar ben ik toen direct mee begonnen en in de herberg werden het dagelijkse
leven, maar ook veel andere gebeurtenissen besproken; er was elke dag wel wat te
beschrijven.
Ik had er wel plezier in. Toen het oorlogsgevaar dichterbij kwam en Pingjum in 1945 ook,
als één van de laatste dorpen voor de Afsluitdijk, door soldaten bevolkt werd heb ik
mijn dagboeken naar de boerderij van de ouders van mijn verloofde Hidde op Koudehuizum te Witmarsum gebracht. Daar waren ze, dacht ik, veiliger in de brandkast. Maar
na de oorlog sloeg de bliksem in de boerderij van de buren. Die stond direct in brand. De
wind was in de richting van het dorp en de vonken sloegen over op het rieten dak van de
boerderij van Hidde’s ouders en die brandde ook als een vuurzee. Er was geen houden aan.
Door de hitte zijn mijn dagboeken in de brandkast verschroeid. Gelukkig nog wel leesbaar.
Siet schreef bijna zeventien groene schoolschriftjes vol; 1049 blaadjes. Ze had,
zoals destijds werd onderwezen, een sierlijk handschrift en ze kon wat ze meemaakte goed verwoorden. Eerst in het Nederlands, maar nadat ze Friese les had
gehad vanaf januari 1944 in het Fries. Ik heb ervoor gekozen om dit te vertalen.

11
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Soms heb ik Friese uitdrukkingen, zinsbouw of woorden gebruikt omdat die dan
net wat beter weergeven wat er bedoeld wordt. Mem schreef ergens: ‘Frysk skriuwe is folle eigener.’ Ik heb daarom met opzet hier en daar een Friesisme laten
staan. Een enkele keer heb ik ter verduidelijking van de tekst een korte toelichting toegevoegd. Soms betreft dit ook informatie die ik heb gekregen van de zoon
van Seakle, Rintje de Vries. De toelichtingen staan tussen rechte haken [ ].
Op hun beurt maakten broer Seakle en zijn vrouw Brandie aantekeningen in
Indië, en na de bevrijding op 15 augustus 1945 schreef Brandie in verscheidene brieven over hun leven tijdens de oorlog. In het dagboek vraagt Mem zich regelmatig af hoe het met Seakle en Brandie gaat, en meldt hoe ze graag iets van hen zou
willen vernemen. In dit boek zijn enkele passages uit de brieven van Seakle en
Brandie opgenomen.
Om de verhalen uit Mems dagboek beter te kunnen plaatsen heb ik gebruikgemaakt van het boek Ien van ús (Eén van ons) waarin mijn oom Sipke (broer van Siet)
in april 1972 schrijft over het dorp Pingjum, over het dorpsleven en over de familie, met name de periode tussen 1930-1940.
Hierdoor ontstaat een goed beeld van het dorp en het gezin De Vries voor en tijdens de crisisjaren. Mems dagboek begint in de zomer van 1941. Bij de beschrijving van de achtergrond laat ik als het ware Sipke aan het woord.
Bij de beschrijvingen van de familie maak ik gebruik van informatie uit het fotoboek Allegear Famylje (Allemaal Familie, november 2013) waarin de zoon van Seakle,
Rintje Seakle, foto’s van de familie met bijbehorende gegevens heeft samengevat.
Siet, Seakle, Brandie en Sipke hebben het van groot belang gevonden te schrijven over het leven. Te schrijven om gebeurtenissen door te kunnen vertellen. Ik
heb mij jaren geleden voorgenomen om, zodra ik daar de tijd voor zou hebben,
de dagboeken en brieven op een zodanige wijze te bewerken dat ze een goed
beeld geven van die periode.
Mem hield haar dagboek niet elke dag bij, soms sloeg zij enkele dagen over en in
1944 en 1945 soms wel enkele weken. Regelmatig kwam het ook voor dat zij aantekeningen maakte over familiegebeurtenissen die minder interessant zijn. Ik heb
ervoor gekozen de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten door alle aantekeningen per jaar te herschikken onder thema’s. In de loop van die jaren zie je
een verschuiving ontstaan: onderwerpen als ‘het vermaak’, ‘de bonnen’ en ‘de uitzet’ raken op de achtergrond. In de latere jaren komen meer oorlogsgerelateer-
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de onderwerpen aan bod en vooral het steeds grotere verlangen naar vrede in
Nederland en in Indië.
Mem schrijft veel over familiebezoeken, die lopend, fietsend of met de bus, werden gebracht. Soms inclusief overnachtingen in verband met de avondklok.
Destijds werd in de vrije tijd vooral gewandeld en gehandwerkt en werden er spelletjes gedaan (kaarten, biljarten). In haar dagboek schrijft ze hier vaak over. In de
selectie die ik heb gemaakt laat ik dat wat minder aan bod komen.
Voor een overzicht van de familie De Vries in de oorlogsjaren en enkele andere
hoofdpersonen volgen op de volgende pagina’s een genogram en enkele foto’s met
toelichting.
De titel van dit boek is Sesi: dat was de koosnaam die mijn moeder gebruikte voor
haar broer Seakle. Het is ook een samenvoeging van Seakle & Siet.
Sesi is vooral ook een verhaal over de oorlog. Goed en fout, repressie, bezetting,
angst, distributie en het verlangen naar vrijheid spelen door alles heen in de kleine en grote belevenissen van Siet in Friesland en van Seakle en Brandie in Indië.
Over enkele gedragingen en politieke keuzes van sommige mensen steekt mijn
moeder haar mening niet onder stoelen of banken. Dit uiteraard in de context van
de verslaggeving voor haar broer en schoonzus en niet met de bedoeling dit ooit
te publiceren. Om nabestaanden niet onnodig te belasten heb ik daarom enkele
namen gefingeerd. Overigens, dat ik in dit boek een en ander overneem impliceert geen oordeel mijnerzijds.

13
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Genogram Familie Rintje Seakle de Vries
Rintje de Vries
1880 - 1939

Trijntje Bruinsma
1885

Seakle
1911

Brandie
1913

Sipke
1914

Anneke
1914

Sietske
1940

Rintje
1941

Geertje
1943

Trijntje
1945

Koudehuizum (gehucht bij Witmarsum)

Jan
1917

midden
Ouders Hidde:
Vrouw De Vries,
De Vries, Hidde
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Mimi
1918

Siet
1920

Hidde
1918

rechts
Ouders Brandie:
Vrouw De Vries,
De Vries, Watze
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Pankoeken (gehucht bij Witmarsum), Fam. Bosch
Broer Sipke trouwde met Anneke in 1941. Zij was één van de dochters van Caterinus Bosch.
Bij aanvang van de oorlog en bij bombardementen tegen het einde van de oorlog was de boerderij
een toevluchtsoord voor velen.

Vriendinnen van Siet
Links Loek. Kreeg tijdens de oorlogsjaren
verkering met notaris Andries. Na de oorlog
trouwden ze.
Rechts Bauk. Trouwde tijdens de oorlog met boer
Auke. Kwamen te wonen op een boerderij vlakbij
Pingum. Auke en Hidde zijn vrienden.

15
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Pingjum en omgeving
Deze plattegrond geeft een idee van de afstanden van Pingjum naar de Afsluitdijk,
Arum en Witmarsum.
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Achtergrond
Uit: ‘Ien fan ús’ van Sipke de Vries

Pingjum
Even ten oosten van de Afsluitdijk ligt Pingjum, een dorpje in destijds de gemeente Wonseradeel (vanaf 2011 gemeente Súdwest-Fryslân) met rond 1940 circa 1.000
inwoners. Midden in het dorp, op een hoge terp staat de kerk met zijn toren, en
daaromheen ligt de Grote Buren met zijn royale woningen. Er is ook een soort van
rondweg om het dorp. Als er in het dorp kermis werd gehouden kon het verkeer
worden omgeleid.
Bovenal is Pingjum het centrum van de ‘kleine bouwhoek’ (bouw heeft hier de
betekenis van landbouw). Waar de arbeiders bijna altijd werk hadden, zomers op
het land en ’s winters bij de boeren in de schuur voor het repelen van vlas.
Ook al had Arum een spaarbank, het meeste geld kwam uit Pingjum. En ook al had
Witmarsum het gemeentehuis, ze hadden geen toren. Witmarsum was ons in één
opzicht de baas: de tram reed er door en als wij naar Leeuwarden of Bolsward wilden dan liepen we eerst naar Witmarsum. Zo ‘wogen’ wij ons dorp ten opzichte
van de andere dorpen, en zouden we niet graag ergens anders willen wonen.

De huishouding van Rintsjebaas
Rintje de Vries werd geboren op 10 februari 1880. In die tijd was er nog geen
leerplicht. De meeste kinderen gingen zomers op het land helpen en als het werk
gedaan was gingen ze weer naar school. Rintje had zodoende ‘krap’ de lagere
school doorlopen. Hij was al jong arbeider en timmerman. Het was niet zijn
bedoeling om arbeider te blijven en zo ging hij geregeld naar een tekenleraar in
Harlingen om zich te laten bijscholen. Hij nam in 1905 de timmerzaak op de
Burenlaan in Pingjum over en stond vanaf toen bekend als Rintsjebaas.
Op Hemelvaartsdag 27 mei 1909 huwde hij Trijntje Bruijnsma, geboren op 14 maart
1885. Zij kregen vier kinderen: Seakle (1911), Sipke (1914), Jan (1917) en Siet (1920).
Toen Siet werd geboren moesten Seakle en Sipke naar verschillende mensen in
het dorp om te zeggen: ‘De groeten van Heit en Mem en wij hebben een klein zusje
gekregen.’ Het gezin was compleet.
De kinderen werden ouder en wilden zij de mogelijkheid krijgen om verder te
leren, dan moest er wat gebeuren. Heit oriënteerde zich op andere bronnen van

17
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bestaan. Hij dacht daarbij aan een herberg. Hij had al eens om zich heen gekeken, maar zonder resultaat. Maar toch onverwacht kwam zijn kans: Bosgraaf
wilde zijn spul op de hoek verkopen. Raadslui genoeg, maar financiële helpers
veel minder. Wij konden geld krijgen van de spaarbank in Arum, maar dan
moesten er wel borgen komen. Onder andere omke Sybren durfde het wel aan;
hij heeft ons daarmee erg geholpen. Heit werd ‘kastelein-timmerman’, Mem
werd ‘kasteleinske’ en wij zouden kunnen doorleren.
Direct na de kermis van 1927, de 20ste september, op Jans verjaardag verhuisden
we. Jan werd pas ’s avonds bij het naar bed gaan gefeliciteerd, we waren het allemaal vergeten.
Wat hadden we een groot huis, maar ook: wat een werk! Het was voor ons van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat hard werken. Alleen al de kachels aansteken: de
kook-, de huis-, de tap- en soms de kamerkachels én de kachel op de zaal. Bovendien moesten de biljarten warm. Dat gebeurde in het begin nog met gloeiende
kooltjes in een ‘test’ (keramisch schaaltje).
De meeste mensen kwamen op de fiets, vandaar dat de doorreeddeuren altijd open
stonden; de doorreed was ook een plaats waar ouderen en mensen die geen werk
hadden elkaar ontmoetten.
Maar de zaak draaide, de Afsluitdijk werd gebouwd, de polderjongens kwamen
langs en ook doordat dorpsgenoten aan de dijk werkten kwam er geld in het
dorp en ook in ons laatje.
Ook hadden we nog autoverhuur en gelukkig had Heit nog zijn rijbewijs van een
‘stoomfiets’ (motorfiets) en dit was ook geldig voor een auto. Bosgraaf en omke
Sybren zijn een paar keer met hem uit rijden geweest en daarna moest hij zichzelf maar redden. Heit heeft nooit een ongeluk gehad, maar hij heeft nooit goed
kunnen autorijden en liet het maar al te graag aan ons over, ook al waren we nog
niet oud genoeg. Daardoor hoefde Heit ook niet uit zijn werk te stappen en bracht
de auto nog een beetje op. We hebben er veel plezier van gehad, Seakle waarschijnlijk het meest.
Alle kleine beetjes hielpen; Heit deed ook in verzekeringen en ook de benzinepomp
leverde wel wat op. Voor elke liter benzine kregen wij één cent. Werkhoven in Witmarsum had meer omzet en kon daardoor een halve cent goedkoper verkopen en
dus reden de grootste afnemers onze pomp voorbij. Rijk werden we er niet van,
het gaf wel veel ergernis.
Voor Mem was de verandering het grootst. Naast haar eigen huishouden had ze
de herberg, die haar altijd opeiste en waar ze in het begin vreemd tegenover
stond. Dat ze het aandurfde heeft waarschijnlijk met ons te maken. En wat heeft
ze haar best gedaan én wat heeft ze er wat van gemaakt.

18
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Herberg voorzijde met doorreed - omstreeks 1925
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Meer over de herberg
Behalve de drukte op doordeweekse dagen met reizigers en op zaterdag en zondag met eigen Pingjumers hadden we nog meer hoogtijdagen. Op Paasmaandag
en Hemelvaartsdag was er dansen, op kermisdagen waren er matinee- en avonduitvoeringen met eerst vaak eigen krachten en later verzorgd door beroepsspelers; de muziekvereniging kwam op tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag. Verder
waren er nog de nutsavonden en de avonden georganiseerd door de ijsclub, de
vrouwenclub, de geheelonthouders en zo nog wat meer. En dan waren er nog de
danslessen, muziekrepetities en repetities voor de uitvoeringen. Dat betekende
keer op keer de zaal klaarmaken, de kachel aanzetten en voor drinken zorgen. De
voorbereidingen waren erger dan de uitvoeringen zelf. Op de doorreedzolder stonden wel zo’n zestig stoven en als het koud was moest er vuur in elke stoof. Dagen
van tevoren waren we bezig met het doorbranden van turven en briketten en de
dag voor de uitvoeringen moesten deze opnieuw aangegloeid worden; op de
dag zelf werd in elke stoof vuur in een test geschept. Op de avond was het dan
benauwd, er was te weinig zuurstof door het vuur en de mensen. Als de stoven
na verloop van tijd koud voelden waren er sommigen, altijd dezelfden, die om een
nieuwe test vroegen. Als het stuk was afgelopen, dan moesten de lange tafels met
stoelen en loopplanken naar de doorreedzolder. De koffiekopjes gingen naar
beneden in een grote teil in de week en dan begon het dansen. Als het vol was,
was de animo voor het dansen het grootst. De hele zaak wiegde dan mee, de
lamp boven het biljart in de tap ging heftig tekeer. Vooral met de polka en de
Schotse Drie. De muziek werd vaak verzorgd door eigen dorpsgenoten: Baas
Bernard, Sikke Hiemstra en Geert Gratama (vader van Rients Gratama). Ze werden slecht betaald. Ze zorgden ervoor dat het een geslaagd feest werd en dat was
hun grootste beloning. Ja, feest maken konden ze in ons dorp.

Bijzondere mensen
Door de herberg leerden we heel veel mensen kennen. Het bleven niet alleen
maar namen, maar ook kwamen de goede en minder goede eigenschappen naar
voren. Bij het biljarten waren goede en minder goede verliezers, bij het kaarten
kwam dat nog meer naar voren en als er betaald moest worden, lieten sommigen
zich nogmaals in de kaart kijken en wisten we of ze verloren of gewonnen hadden. Ons dorp had prominenten en gewone burgers en het waren vooral de laatsten die kleur gaven aan ons dorp.

20
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Crisistijd
Ondertussen waren we in crisistijd beland. De ‘fleur’ (vrolijkheid) raakte uit de mensen, uit het dorp en ook uit onze herberg. De belastingen gingen omhoog, de verdiensten omlaag en wij kostten meer dan dat wij met elkaar konden verdienen.
Seakle had de Ambachtsschool in Harlingen als één van de besten afgerond.
Was het niet zonde om nu op te houden? Eerst kreeg hij tekenles op de avondschool in Harlingen, daarna probeerde hij op de MTS (nu HTS) in Leeuwarden
te komen waar een tweejarige voorbereidingscursus aan vooraf ging. Dat lukte,
hij werd toegelaten en slaagde voor de burgerbouw, maar kon geen werk vinden.
Hij deed daarom een extra jaar weg- en waterbouw. Ondertussen was hij timmerman bij Heit en enkele anderen. Hij solliciteerde bij de Elektrische Centrale in
Leeuwarden, maar omdat deze baan lang op zich liet wachten, had hij zich ook
opgegeven bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (later Shell), voor een baan in
Indië. En toen moest hij opeens kiezen tussen Leeuwarden of Indië. Wat hadden
we een kopzorgen, de voor- en nadelen werden afgewogen. De beslissing viel: het
werd Nederlands-Oost-Indië.
In 1937 vertrok hij. Zijn vrouw Brandie volgde een jaar later, na met de handschoen
te zijn getrouwd (broer Sipke was de handschoenbruidegom). Zijn eerste standplaats was Tjepoe, een oliestadje op de grens van Midden- en Oost-Java.
In juli 1938 schrijft Seakle in een brief aan de familie over zijn leven in Tjepoe:
Wat mezelf betreft, ik ben best gezond en heb nog geen hinder van de warmte. Het werk
voldoet me bijzonder en ik ben nog altijd blij en dankbaar dat ik dit gedaan heb. Niets
heeft me hier meer geholpen dan de gedachte aan Brandie. Ik zal niemand aanraden naar
Indië te gaan, als hij zich niet gedragen weet door de liefde van een meisje. We komen
steeds verder. Vandaag over een maand is onze trouwdag al (…). Terwijl ik alles van
thuis nog zo goed ken, kent niemand van de familie mijn nieuwe land, met al zijn
schoonheid. Want dit land is zo mooi, buitengewoon mooi, met zijn rivieren, z’n bossen, z’n kampongs, z’n natuurlijke volk. Jammer dat zo weinigen het zullen zien.
Maar zo gaat het met zo velen in de wereld. Sommigen kennen geen wereld buiten hun
dorpje. Ook deze mensen hier zullen nooit weten hoe mooi Friesland wel is. Hoe zouden ze ook, zij die een dubbeltje per dag verdienen en die barrevoets gaan. U moest hen
eens zien werken, vakmensen. Ze hebben niet twee maar vier handen, want ze gebruiken hun voeten en tenen evenveel als hun handen.
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Sipke deed een onderwijzersopleiding aan de Kweekschool in Sneek en werd in
1935 kwekeling met akte in Arum voor ƒ 5,– en later ƒ 8,– per week. Na het overlijden van Heit in 1939 nam hij ontslag om Mem in de herberg te helpen.
Jan ging na de MTS (nu HTS) in Leeuwarden direct thuis aan de slag. De timmerzaak en de herberg moesten blijven draaien. Jan was meer aannemer dan kastelein.
Siet deed de MULO en de Vormingsklas en ze werd ‘kasteleinske’, schrijver en dichter. Ze hield in de oorlog een dagboek bij voor haar broer Seakle.

Verhoudingen in het dorp
Sommigen konden het niet goed hebben dat de kinderen van Rintsjebaas allemaal
doorleerden. Dat moest toch ergens vandaan komen en om er nu aan mee te
betalen, daar voelde men niet veel voor. Er waren ook die meeleefden, ons trouw
bleven en ons hielpen.

Afscheid in Pingjum van Seakle en Heit
Op 11 november 1937 nam op de hoek van de doorreed Heit afscheid van zijn oudste zoon. Heit kon zich uiterlijk beheersen, maar dat hij hem niet wilde wegbrengen zegt genoeg. Brandie, Anneke en Sipke brachten Seakle naar Arnhem,
waarvandaan hij met de trein naar Genua ging.
Vanuit Indië heeft Seakle ons nog een keer gebeld, maar dat greep Heit zo aan, dat
hij aan de telefoon niks kon zeggen en na afloop zei: ‘Dit moeten we maar niet weer
doen.’
Op 17 mei 1939 is Heit, na een ernstige ziekte van enkele maanden, overleden in
de wetenschap dat het zijn laatste strijd was, maar dat hield hij voor zichzelf. De
laatste minuut van zijn leven trok hij de trouwring van zijn vinger en gaf deze aan
de zuster met de boodschap deze aan zijn vrouw te geven.
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Trijntje & Rintje de Vries

Siet de Vries met haar drie broers - v.l.n.r. Jan, Sip & Seakle

