
     De geschiedenis van Bakkerij de Boer 

                                   (1805-2005) 

                   J.T.AN.CIϽCICCLXIIII.NO.A.P.         

                                    

                                Huis nr. 151. Johannes Bakkerstraat 13 Hollum.                                     

                           Acht generaties bakker 

                               De bewoners 

De eerste bewoner van het pand was Johannes Tjallings Swart.      

Hij was geboren 26-07-1736 in Vrouwenparochie. Gedoopt: 10-08-

1736 in Vrouwenparochie (NH). Zoon van Tjalling Johannes Swart en 

Sjoukje Dirks. Hij trouwde 15-10-1758 met Aartke Pieters. Aartke 

was gedoopt 25-08-1733 in Hollum. (NH). Ze was de dochter van 

Pieter Romkes Stoeltjes en Minke Klaasz. Klaas. Ze gingen wonen in 
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een boerderij  op de hoek Herenweg / Burenlaan. Een gedeelte 

werd als bakkerij gebruikt. Johannes was Mr. bakker en landbouwer 

van beroep. In 1764 bouwde hij een huis met bakkerij op de 

Noa’dhoek. Boven de voordeur staan Romeinse cijfers en een 

aantal letters. De betekenis hiervan is: J.T.  =  Johannes Tjallings,   

AN + NO = ANNO =  In het jaar, CIϽ = 1000, CI = 500, CC = 200,           

L = 50,  X = 10, llll = 4,  A.P. =  Aartke Pieters. Het huis is gebouwd 

door Johannes Tjallings (Swart) in het jaar 1764. Aartke Pieters was 

zijn vrouw. In 1772 kocht Johannes een oude herberg, brak deze af, 

en bouwde een herberg van steen ˮ Herberg de Zwaan ˮ. Ook had 

hij nog een grote schuur  en landerijen  op ˮ Koudenburg ˮ en liet 

een houtzaagmolen bouwen bij het ˮ Leenewiel ˮ. De boerderij in 

de Burenlaan werd in 1785 verkocht. Het bakkersvak mocht daar 

niet meer uitgeoefend worden. In 1802 werd de houtzaagmolen 

verkocht. Johannes Swart en Aartke Pieters zijn beiden in 1805 

overleden. Hij was 68 jaar oud.  Aartke was 71 jaar. Ze bleven 

kinderloos. Johannes is 40 jaar bakker geweest in het pand. Hij was 

een vermogend man. Hun bezittingen werden door het gerecht 

verkocht. De bakkerij werd zonder gereedschap gekocht op 03-07-

1805 door Pieter Cornelis Ruijgh. (Ruig) voor een bedrag van 1850 

gulden en 5 stuivers. 

Pieter Cornelisz. Ruijgh (Ruig)                                                                             

1e Generatie: De 2e bewoner was Pieter Cornelisz. Ruijgh. Hij was 

gedoopt op 29-08-1773 in Den Helder. (NH). Zoon van Cornelis 

Jacobs Ruijgh en Maartje Pieters Korff. Hij trouwde 02-09-1797   

met Hebeltje Tjellings Tromp. Hebeltje was geboren 12-12-1774 in 
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Ballum. Dochter van Tjelling Jans Tromp en Grietje Douwes Metz.           

Na hun huwelijk gingen ze wonen in Amsterdam. Pieter is bakker en 

landbouwer van beroep en Hebeltje is bakkerinne. Op 10 -05-1804 

verhuisden ze naar Ameland. Ze kregen 6 kinderen. 1. Cornelis 

(1798), 2. Grietje (1801) 3. Jan (1803), 4. Maartje (1806), 5. Tjalling 

(1808),  6. Pietje (1812). Pieter is 7 jaar bakker geweest in het pand. 

Hij overleed  04-02-1812 in Hollum, 38 jaar oud, nog voordat zijn 6e 

kind geboren was. Hebeltje heeft de zaak voortgezet totdat haar 

oudste zoon Cornelis de bakkerij van haar overnam. Ook Jan en 

Tjalling waren bakker van beroep. Zij hadden een boerderij / 

bakkerij in Ballum. In 1827 verhuisde Hebeltje naar Ballum. Ze was 

toen winkelierse van beroep. Later kwam ze terug naar Hollum en 

ging wonen in huis nr. 286. Ze is 19-09-1850 overleden in Hollum. 

(huis nr. 286) 75 jaar oud. Ze heeft 22 jaar het bakkersvak 

uitgeoefend in het pand. 

Cornelis Pieters Ruijgh (Kornelis Pieters  Ruigh)                                                                             

2e Generatie: De 3e bewoner was Cornelis Pieters Ruijgh, geboren 

29-08-1798 in Amsterdam. Zoon van Pieter Cornelis Ruijgh en 

Hebeltje Tjellings Tromp. Beroep: bakkersknecht, bakker, 

landbouwer. Cornelis trouwde 11-12-1822 op Ameland met Antje 

Dirks Reûvekam, geboren 06-04-1796 in Hollum. Dochter van Dirk 

Lourens Reûvekam en Jantje Mennes. Beroep: dienstmaagd.           

Ze kregen 7 kinderen. 1. Grietje (1823) 2. Pieter (1826) 3. Jantje 

(1827) 4. Dirk (1830) 5. Cornelis (1834) 6. Hebeltje (1839) 7. Antje 

(1840). De eerste jaren van zijn huwelijk is hij bakkersknecht.          

In 1827 is hij bakker en neemt de zaak over van zijn moeder. Antje 
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Reûvekam overleed  09-06-1851 in Hollum. 55 jaar oud. Cornelis 

overleed 04-04-1874 in Hollum. 75 jaar oud. Hij is 43 jaar bakker 

geweest in het pand. De jaren als bakkersknecht niet meegeteld.  

                         

                       Grietje Cornelis Ruijgh.        Cornelis Jacobs de Boer. 

Cornelis Jacobs de Boer                                                                            

3e Generatie: De 4e bewoner was Grietje Cornelis Ruijgh, geboren 

23-12-1823 in Hollum. Dochter van Cornelis Pieters Ruijgh en Antje 

Dirks Reûvekam. Grietje trouwde 31-03-1847 op Ameland met 

Cornelis Jacobs de Boer, geboren 27-03-1821 in Ballum. Zoon van 

Jacob Ones de Boer en Jetske Andries Koen. Beroep: zeeman, 

koopvaardijkapitein, bakker. Na hun huwelijk gingen ze wonen in 

huis nr. 74. Ze kregen 4 kinderen. 1. Jetske (1848) 2. Cornelis (1852)  

3. Antje (1856 – 1858) 4. Dirk (1861 – 1861). Grietje overleed  09-

01-1865 in Hollum. 41 jaar oud. Cornelis Jacobs de Boer hertrouwde 

11-12-1867 op Ameland met Hebeltje Cornelis Ruijgh een zuster van 

zijn eerste vrouw, geboren 17-01-1837 in Hollum. Ze was weduwe 
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van Hendrik Jurjens Bleeker. Zoon van Jurjen Jacobs Bleeker en 

Tetske Piers Bakker. Beroep: zeeman. Hij was 2e stuurman op het 

Barkschip ˮ Henriëtta ˮ Hendrik werd ziek, en overleed 10-01-1864, 

30 jaar oud. Hij kreeg een zeemansgraf. Op 30-12-1863 kreeg 

Hebeltje een dochter. Haar naam: Antje Bleeker. Hendrik heeft 

nooit geweten dat hij vader was geworden van een dochter.          

Na nog een tijdje gevaren te hebben koos Cornelis definitief voor 

het bakkersvak en verhuisde naar huis nr. 151. Zoon Cornelis koos 

ook voor het bakkersvak en was begonnen als bakkersknecht.     

Ook is Cornelis Jacobs de Boer nog 3 jaar bootsman geweest bij de 

reddingboot van 1873-1876, en zat verder van 1873-1886 in het 

bestuur van de Reddingmaatschappij. Hebeltje overleed 08-07-1884 

in Hollum. 47 jaar oud. Cornelis overleed 19-02-1886 in Hollum. 64 

jaar oud. Hij is 17 jaar bakker geweest in het pand.  

Cornelis Cornelisz. de Boer                                                                       

4e Generatie: De 5e bewoner was Cornelis Cornelisz. de Boer, 

geboren 02-12-1852 in Hollum. (huis nr. 74) Zoon van Cornelis 

Jacobs de Boer en Grietje Cornelis Ruijgh. Cornelis trouwde 28-02-

1876 op Ameland met Aukje Pieters IJnsen. Beroep: bakkersknecht, 

bakker, landbouwer. Ook was hij hengstenhouder. Aukje werd 

geboren 08-01-1852 in Hollum. Dochter van Pieter Jans IJnsen en 

Sytske Doekes Bakker. Ze gingen na hun huwelijk inwonen bij 

Cornelis Jacobs de Boer en Hebeltje Cornelis Ruijgh. Ze kregen 8 

kinderen. 1. Grietje (1878) 2. Levenloos kind (1879) 3. Pieter (1880) 

4. Antje (1882) 5. Aaltje/Aagje (1885-1887) 6. Cornelia (1887)           

7. Cornelis (1889) en Sietske (1892).                                                      
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Na het overlijden van Cornelis Jacobs de Boer waren ze de eigenaar 

van het pand geworden. In ± 1900 liet Cornelis de grote schuur 

achter het huis bouwen. 

                         

                       Pieter Cornelisz. de Boer.    Trijntje Karels de Vries.  

Pieter Cornelisz. de Boer                                                                             

5e Generatie: De 6e bewoner was Pieter Cornelisz. de Boer, geboren 

23-10-1880 in Hollum. Zoon van Cornelis Cornelisz. de Boer en 

Aukje Pieters IJnsen. Pieter trouwde 06-12-1906 op Ameland met 

Trijntje Karels de Vries, geboren 13-03-1882 in Hollum. Dochter van 

Karel Lieuwes de Vries en Antje Jans Nachtegaal. Beroep: 

bakkersknecht, bakker, landbouwer. Na hun huwelijk gingen ze 

inwonen bij zijn ouders. Het eerste jaar van zijn huwelijk was hij nog 

bakkersknecht. In 1908 was hij bakker. Pieter en Trijntje kregen 7 

kinderen. 1. Karel (1907) 2. Aukje (1908) 3. Cornelis (1909-1909)      

4. Grietje (1910) 5. Antje (1910) 6. Cornelia (1913)  7. Pieter Lieuwe 

(1920) In de volksmond werden ze Piet en Trientke genoemd.        

De kinderen moesten al jong meewerken in de bakkerij, winkel, 
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huishouding  en op de boerderij.                                                           

Piet had ook nog een schuur aan een pad wat geen naam had. 

Naast het huis wat nu de Oranjeweg 3 is. De kinderen leerden al 

jong melken en in de bakkerij als er roggebrooddeeg gemaakt werd 

moesten ze deegtrappen. Ze werden op blote voeten in de kuip 

gezet en trapten net zolang door totdat het deeg aan de gestelde 

eisen voldeed. Na 1925 mocht die praktijk niet meer uitgeoefend 

worden in verband met een strenge controle op de hygiëne. 

Roggebrood werd niet gewogen maar gemeten. Het was het meest 

goedkope brood en werd veel door de bewoners gegeten omdat de 

mensen over het algemeen arm waren. Er werd betaald op de 

kerfstok. Bij elk afgenomen brood werd er een kerf  in de kerfstok 

gezet. De kerfstok was in twee delen. De ene helft was voor de klant 

en de andere helft voor de bakker. Ook werden er letters op gezet. 

Als de stok vol was, werd er gratis een nieuwe door de bakker 

verstrekt. Als de klant weer geld in huis had, betaalden ze hun 

schulden af. Ook kon je deeg naar de bakker brengen. Opa bakte er 

broden van en de klant moest dan bakgeld betalen.                                                                                                                                                              

Oudste zoon Karel wilde boer worden en begon in de schuur naast  

het huis Oranjeweg 3 zijn eigen bedrijf. Zoon Piet koos voor het                                                        

bakkersvak.             

Cornelis Cornelisz. de Boer en Aukje Pieters IJnsen gingen in 1916 

verhuizen naar huis nr. 173. (Johan Wilhelm Burgerstraat 5) Daar 

woonden hun dochter en schoonzoon Antje de Boer en IJnze de 

Wind. Zij vertrokken in 1916 naar Amsterdam. In 1927 kochten ze 

het huis J. W. Burgerstraat 5 in Hollum. 



8 
 

  
 

                

                   Cornelis Cornelisz. de Boer en Aukje Pieters IJnsen (28-02-1926) 

In 1930 verhuisden Cornelis en Aukje naar Leeuwarden en kwamen 

in september 1931 terug naar Ameland. Ze verkochten in 1932 de 

bakkerij aan hun zoon Piet en verhuisden daarna definitief naar 

Amsterdam. Ze kwamen inwonen bij IJnze de Wind en Antje de 

Boer. Aukje overleed 09-04-1939 in Amsterdam. 87 jaar oud. 

Cornelis overleed 16-02-1943 in Zaandam. 90 jaar oud. Ze werden 

begraven in Amsterdam. Na de oorlog zijn herbegraven in Hollum. 

Hij is 30 jaar bakker geweest in het pand.                                             

De jaren als bakkersknecht niet meegeteld.   

De Johannes Bakkerstraat 13 verbouw van de schuur in 1936                                                                    

Piet had plannen om de schuur te verbouwen. Hij liet tekeningen 

maken van de oude situatie en de nieuwe situatie.                         

De schuurdeuren zaten aan de noordkant van de schuur en 

werden naar de westkant verplaatst. Alle binnenmuren  werden 
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vervangen. De muur van de koeienstal werd een paar meter 

opgeschoven naar het zuiden. Op de laatste stal was de plee.  

Deze werd verplaatst naar buiten naar de oostkant van de schuur. 

Van drie paardenstallen werden twee paardenstallen gemaakt 

met daarnaast een doorloopje naar de koeienstal. De schuur kreeg 

een andere indeling. Het hooivak werd verplaatst tegen de muur 

van de koeienstal. Het turfhok verdween. Ook veranderde er iets 

in de lange gang die over de hele breedte van het huis liep. Aan 

het einde zat de keuken. Deze werd verplaatst tegen de muur van 

de winkel dichter bij de achterdeur. Er veranderde ook iets in de 

bakkerij. Het open vuur wat aan de noordkant van de bakkerij zat 

verdween. Dit wegens brandgevaar. De muur aan de noordkant 

van het huis staat bol. Dat komt door de hitte van de oven. 

                      

                             De oven gebouwd in 1764. 
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Kaaksen, sukermantkes en bladjes                                                   

Piet was bezig met het maken van kaaksen. Een specialiteit van 

het huis. Het deeg was klaar en werd door de kaaksenmachine 

gehaald, die je met de hand moest bedienen. Welke generatie 

voor het eerst kaaksen, sukermantkes en bladjes gebakken heeft is 

onbekend. Het werd veel in die tijd gegeten. Kaaksen werden ook 

meegenomen door zeevarenden omdat je ze lang kunt bewaren. 

Zoon Piet hielp mee als bakkersknecht en de dochters Aukje en 

Antje stonden in de winkel. Ook had Piet een boerenarbeider in 

dienst Jan Bruin Visser, want zoon Karel was voor zichzelf 

begonnen. Piet stopte in 1949 met de bakkerij. Hij is 33 jaar 

bakker geweest in het pand. De jaren als bakkersknecht niet 

meegeteld. Trijntje de Vries overleed 30-01-1959 in Dokkum.       

76 jaar oud. Piet overleed 04-08-1962 in Hollum. 81 jaar oud.    

                                                                                   

                       Pieter Lieuwe de Boer.         Janke (Jannie) Boonstra. 
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Pieter Lieuwe de Boer                                                                             

6e Generatie: De 7e bewoner was Pieter Lieuwe de Boer, geboren  

19-08-1920 in Hollum. Geloof: NH. Beroep: bakkersknecht, bakker.                  

Piet trouwde 20-03-1951 in Leeuwarden met Janke Boonstra, 

geboren 23-04-1924 in Westergeest. Geloof: Baptist. Beroep: 

dienstmeisje. Dochter van Tjalling Boonstra en Rinske de Vries.    

Ze kregen 4 kinderen. 1. Rinske (1951) 2. Levenloos kind (D) (1955) 

3. Theo Peter (1959) 4. Levenloos kind (Z) (1965)                                 

Na de oorlog ging Piet naar de bakkersvakschool in Leeuwarden en 

haalde daar al zijn papieren die hij nodig had om zelfstandig een 

bakkerij te kunnen beginnen. Hij was de eerste die een opleiding 

volgde. Alle generaties daarvoor leerden het vak van vader op 

zoon. Hij wilde de bakkerij over nemen en de tekeningen om de 

bakkerij te verbouwen lagen al klaar, toen de bakkerij van Jacob 

Barf te koop werd aangeboden. Zoon Gerrit Barf wilde land -

bouwer worden. Piet en Jannie kochten het pand en verhuisden 

naar Zwaanplein 181 ( nu J. W. Burgerstraat 8)) en gingen wonen 

in het huis naast de winkel. Het pand bestond uit een bedrijfspand 

en een dubbele woning. Ook stond er nog een houten schuur bij, 

maar die was niet te koop. De schuur werd verplaatst naar de 

Fabrieksweg. Het 2e huis werd verhuurd aan Antje Neij-Visser. De 

tekeningen van de oude bakkerij werden in de prullenbak gegooid. 

Piet heeft nog 2 jaar in de oude bakkerij gebakken. Daarna werd 

de bakkerij gesloten. Tante An ging mee over als winkeljuffrouw 

en hulp in de huishouding. Opa, opoe, tante Aukje en tante Antje 

konden in het huis blijven wonen.    
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                       Het pand J.W. Burgerstraat 8 na de verbouwing in 1958. 

Zo begonnen mijn ouders hun eigen bakkersbedrijf in een ander 

pand. Er werd een nieuwe houten schuur achter de bakkerij 

gebouwd. Op 17 oktober 1951 kregen ze een dochter Rinske. En 

die Rinske ben ik. Ik werd 2½  mnd. te vroeg  geboren en woog 820 

gram. In het Diakonessenhuis werd ik in een wit houten kistje 

gelegd. Aan de zijkant zaten twee ronde gaten waar de zusters 

hun handen door konden steken om mij te verzorgen. Onder het 

matras lagen zeven kruiken om mij op temperatuur te houden. 

Om de twee uren dag en nacht door werden ze verwisseld, want ik 

mocht beslist niet afkoelen. Na 2½ mnd. kwam er een couveuse 

uit Amerika, en ik mocht er als eerste in liggen. Het was een 

spannende tijd voor mijn ouders of ik zou blijven leven. Drinken 

kon ik niet en ook mijn nagels waren nog niet volgroeid.     

Gelukkig dat de couveuse voor mij op tijd kwam want dat was mijn 

redding.  



13 
 

  
 

            

                             Krant 1953 (oktober 1952 moet zijn oktober 1951) 

In juni 1953 kwam de eerste bakkersknecht bij mijn ouders in 

dienst. Hij woonde bij ons in totdat hij trouwde. Ook de venter 

Lolke de Vries ging met zijn bakkerskar bij de deuren langs met 

brood, beschuit, koek, kaaksen, sukermantkes en bladjes. Elke dag 

door weer en wind. Hij ventte ook in het tentenkamp aan het 

einde van de Badweg. Corrie Barf kwam elke zaterdagmorgen te 
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schoon maken jaren lang. Ze woonde in het witte huisje tegenover 

de Walvisvader. 

De eerste verbouwing                                                                             

In 1958 verbouwden mijn ouders de winkel. Er zat geen etalage in 

het pand. De twee smalle ramen werden één raam.                       

Op het etalageraam kwam Brood - Koek - Banket te staan en er 

onder P. L. de Boer. Zo konden ze hun koopwaar in de etalage 

zetten. Moeke en tante An hadden altijd een witte gesteven 

schort voor in de winkel. Dat vonden ze netjes staan.                                                                        

In 1959 kregen ze een zoon en ik een broertje Theo Peter.            

De verbouwing van het pand Johannes Bakkerstraat in 1963                                                                      

Na het overlijden van hun vader in 1962, blijven de dochters Aukje 

en Antje in het huis wonen. Ze verkopen in 1963 de bakkerij aan 

Karel de Vries een neef uit Rotterdam, die er een vakantie woning 

van wilde maken. Zij zaten altijd in het huisje Vriespark aan het 

eind van de badweg aan het schelpenpad. De grote hal werd in 

tweeën gedeeld. Er kwamen twee keukens, met een gang ertussen. 

De bedsteden en spieskast in de voorkamer werden verplaatst 

naar de bakkerij en kwamen voor de oven te staan. De ruimte die 

vrij kwam in de kamer werd slaapkamer. In de kleinere hal kwam 

een wc en een kast. Naast de bakkerij kwam een kleine hal met 

een wc en een trap naar boven. Ook stond op de zolder nog het 

hijswerktuig om het meel door het luik omhoog te hijsen. Die bleef 

staan. De bakkerij werd nu kamer. Van de oude baktafel van opa 

werd een tafel gemaakt. Die tafel is er nog steeds.                           
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Je kon in één bedstee slapen, want achter de tweede bedstee zat 

de oven, die afgesloten werd met gordijnen. Op de zolder was nog 

genoeg ruimte om bedden te plaatsen. ( Genoemd hijswerktuig is 

thans ondergebracht in het Sorgdragermuseum. O. S. ) 

De verbouwing van het pand J. W. Burgerstraat 8 in 1964.                                  

Het werd steeds drukker in de winkel en in de bakkerij. Er kwamen 

ook steeds meer nieuwe producten op de markt. Stokbrood, harde 

broodjes Zweeds brood, Duits brood, puddingbroodjes, koeken,  

koekjes en gebak. Toen Antje Neij was overleden, maakten mijn 

ouders plannen om de zaak uit te breiden door het woongedeelte 

bij de winkel te voegen, want ze hadden meer ruimte nodig.    

Eerst werd het 2e huis vertimmerd. We kregen een woonkamer, 

grote keuken, bijkeuken, wc en douche. Boven drie slaapkamers, 

een inloopkast, en op de overloop een wasbak. Toen alles klaar 

was gingen we daar wonen. Daarna begonnen ze met het 

winkelgedeelte. De winkel werd veel groter. Er was meer plaats 

om broden op de planken te leggen. We kregen een groter 

magazijn, waar veel meer ruimte was voor opslag. Ook kon daar 

de broodsnijmachine staan. Ik heb veel broden gesneden en 

ingepakt in papieren zakken. De winkel werd opnieuw ingericht 

met een nieuwe toonbank en een draaiende gebaksvitrine.          

De trots van moeke. Er was nu plaats voor vele soorten koekjes, 

koeken, chocolaatjes, bonbons, snoepjes en gebak. Tijdens de 

verbouwing hadden we een noodwinkel in de schuur gemaakt, 

want de verkoop moest ook gewoon doorgaan.  
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Toen de verbouwing klaar was, werd de zaak geopend door Theo.                 

Hij was 5 jaar oud. 

Er kwamen steeds meer badgasten op Ameland hun vakantie 

doorbrengen. In de zomermaanden hadden mijn ouders steeds 

meer personeel nodig. Naast familieleden en Hollumers, die in de 

bakkerij en winkel werkten, kwam er ook personeel van de vaste 

wal en die waren bij ons in de kost. Het zomerseizoen duurde in 

die tijd 6 weken lang. Ook kwam er een andere oven in het pand. 

In de tuin, aan de overkant van de weg, lieten ze een paar jaar 

later nog een schuurtje bouwen voor opslag.  

Na de INAS opleiding in Drachten ging ik de verpleging in en 

verhuisde naar Leeuwarden. Theo wilde zeeman of bakker worden.       

Het werd de bakkersvakschool in Leeuwarden. 

De Johannes Bakkerstraat 13                                                             

Voordat tante An met pensioen ging, en nog alleen in het grote 

huis woonde, besloot ze het achterste gedeelte te verhuren aan 

gezinsverzorgsters  en onderwijzeressen. Later werd het vooreind 

zomers verhuurd aan badgasten en woonde ze zelf achter.           

De schuur werd een opslagplaats voor caravan’ s en tenten.      

Ook werden er feestwagens gemaakt voor Koninginnedag.           

Na een aantal jaren stopte ze er mee.                                                          

Toen ze met pensioen ging kon ze het eindelijk wat rustiger aan 

doen. Het was voor haar ook een leven van hard werken geweest. 

Na de Lagere School heeft ze altijd in de winkel en bakkerij 

gewerkt. Ze is 26 jaar bij mijn ouders in dienst geweest. 
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Toen Theo thuis kwam met zijn diploma’s op zak, ging hij werken 

bij een bakker in Holwerd. Na bijna een jaar kwam hij definitief 

thuis. Nadat mijn vader hem ingewerkt had stopten mijn ouders 

op 31 december 1979 met de bakkerij. Pa is 30 jaar bakker 

geweest. De periode bakkersknecht niet meegerekend. Het was 

een leven van erg hard werken. Bakker was een zwaar beroep. 

Met hete platen brood of een zak meel sjouwen van 50 kg. was 

geen pretje. Op 1 januari 1980 nam Theo de zaak over van zijn 

ouders en ook het personeel.  

                        

                                       Pieter Lieuwe de Boer in de bakkerij.  

De J. W. Burgerstraat 5                                                                      

IJnze en Antje de Wind waren in de oorlog  terug gekomen naar 

Ameland en gingen wonen in hun huis tegenover de bakkerij.                                                                                                                

Toen ze overleden waren, bleef hun dochter Grietje de Wind in 

het huis wonen. Ze was ongehuwd en gaf handwerkles  aan de 
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Openbare Lagere School. In 1979 verhuisde ze naar ˮ De Stelp ” en 

kwam haar huis te koop. Pa kocht het huis van zijn nicht, waar ook 

zijn opa en opoe Cornelis Cornelisz. de Boer en Aukje Pieters 

IJnsen gewoond hadden. Na een verbouwing van het huis gingen 

ze daar wonen. Pa hielp elke dag nog een paar uren in de bakkerij 

en moeke paste op de kleinkinderen als het druk was in de zaak.   

Theo Peter de Boer                                                                                  

7e generatie: De 8ste bewoner was Theo Peter de Boer, geboren 

01-05-1959 te Hollum. Zoon van Pieter Lieuwe de Boer en Janke 

Boonstra. Theo trouwde 22-03-1980 met Lenie Visser, geboren  

12-08-1960 in Harlingen. Dochter van Paulus Visser en Renske 

Groen. Ze ging wonen in het huis waar zijn ouders uitgekomen 

waren. Ze kregen 4 kinderen 1. Pieter Jan (1982) Pauline (1986) 

Linda (1987) en Leo (1989) Het eerste wat Theo in de zaak 

veranderde was de naam. P. L. de Boer werd nu T. P. de Boer. De 

eerste verbouwing van het pand was de bakkerij in 1980. Hij kocht 

een nieuwe oven met rijskast, twee meelsilo’s en twee nieuwe 

deegmachines. Je moest ten slotte met de tijd mee gaan vond hij. 

Geen deeg meer afsteken en afwegen. Alles ging nu automatisch. 

Dat was een hele verbetering, maar ook een andere werkwijze 

voor het personeel. Ook creëerde hij een ruimte om ijs te 

verkopen. Er kwam een nieuw uithangbord aan de muur SOFT IJS. 

 De verbouwing  J. W. Burgerstraat in 1983                                                           
Theo maakte plannen om de winkel te verbouwen en het magazijn 

uit te breiden. De gebakafdeling werd verplaatst naar het magazijn. 
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Naast de winkel kwam aan de linkerkant een koffiehuis. De winkel 

kreeg een nieuw interieur en het koffiehuis werd ingericht.        

Ook werd er voor de zaak een terras gemaakt, zodat de klanten  

buiten konden zitten. Als je iets lekkers bij de koffie wilde hebben 

mocht je zelf je gebakje uitkiezen in de winkel. Op het raam stond 

Koffie Gebak, en een uithangbord Warme Bakker T.P. de Boer met 

het logo van de reddingboot. Op 11 februari 1983 werd het pand 

opnieuw  geopend. Ook had hij meer personeel nodig voor de 

bediening in het koffiehuis en op het terras.  

               

                              Het pand na de verbouwing in 1983. 

In 1985 kocht hij een huis aan de Badweg. Na het opknappen van 

het pand gingen ze daar wonen. Ook kocht hij het zomerhuisje 

achter de bakkerij en verhuurde dat aan zijn personeel.  

De verbouwing van de  J. W. Burgerstraat in 1991.                    

Theo kreeg het steeds drukker in de zaak en maakte opnieuw 

plannen om het pand te veranderen. Het werd de grootste 



20 
 

  
 

verbouwing ooit. Na alle vergunningen op zak te hebben, begon 

hij een muur te metselen om het hele pand. Daarna werd de 

binnenkant afgebroken en weer opnieuw opgebouwd.                   

Er kwam een nieuw dak op met dakkapel. Op de zolder kwam een 

kantoor en een koffieruimte voor het personeel. De winkel en het 

koffiehuis kregen een nieuw interieur. Om het pand werd het 

terras uitgebreid. Aan de zuidkant hing een bord. Daarop stond: 

Bakkerij Konditorei. Ook was er een parkeerplaats bij gemaakt.    

Ze hadden een noodwinkel ingericht voor de verkoop, want dat 

ging gewoon door. Na een aantal maanden was de verbouwing 

klaar. Op 19 juni 1991 werd het pand opnieuw geopend door zijn 

zoon Pieter Jan. Hij was 11 jaar oud.                                                             

Na de Lagere School ging Pieter Jan naar de Bakkersvakschool in 

Leeuwarden. Ook hij koos voor het bakkersvak en leerde weer 

nieuwe dingen op school. Er waren nieuwe soorten brood en 

banket op de markt gekomen. Hij wist meer dan zijn klasgenootjes 

omdat zijn vader bakker was. Dat was een voordeel vooral in de 

praktijk. In de vakanties hielp hij mee om zo wat ervaring op te 

doen.                                                                                                            

Rinske de Boer                                                                                                                                          

Na 1½ jaar in de verpleging  gewerkt te hebben, kreeg ik een baan                       

bij een Bank in Leeuwarden. In 1989 leerde ik mijn man Johan 

Snoeij kennen. Hij woonde in Joure. Toen ik vroeg wat voor werk 

hij deed zei hij: ˮ Ik werk al 17 jaar bij een bakker in Joure ˮ.         

Hij was broodbakker. Nog een bakker erbij in de familie?                

In december 1990 ben ik verhuisd naar Joure.                                 
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We zijn 25-10-1991 getrouwd. We hebben geen kinderen.              

Johan heeft  een andere baan gekregen omdat zijn baas stopte 

met het bakkersbedrijf. Daarna is hij recyclingmedewerker bij een 

afvalverwerkingsbedrijf geworden.                                         

De Johannes Bakkerstraat 13                                                                       

In 1994 kocht Theo de grote schuur van tante An. De schuur was in 

slechte staat en was aan een opknapbeurt toe. Hij had al een plan 

in zijn hoofd wat hij met de schuur zou gaan doen. Na alles goed 

doordacht te hebben legde hij zijn ideeën voor aan de gemeente 

en vroeg vergunningen aan.                                                                       

De schuur was een Monumentenpand maar geen Rijksmonument. 

Toen hij van alle instanties toestemming had gekregen, begon hij 

de binnenkant te slopen. De koestallen en paardenstallen werden 

afgebroken. De buitenmuren moesten ook vervangen worden. 

Toen alles eruit was, bleef er één grote ruimte over. Er werden 

drie ruimtes van gemaakt, die hij wilde verhuren aan ondernemers. 

Boven was er genoeg plaats voor opslag en van de ruimte die 

overbleef werden twee appartementen gemaakt met een eigen 

ingang aan de zuidkant. Deze werden verhuurd. Met behulp van 

timmerlieden, metselaars, stukadoors en eigen personeel, werd 

het plan uitgevoerd. Drie maanden later was het pand klaar.         

In winkel 1 kwam een schoenenzaak. In winkel 2 een kledingzaak  

ˮ De Bientsbalk ” en in winkel 3 een babyzaak ˮ Klein Konijn ”. 
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                              Theo Peter de Boer.      Johanna Rika Bakker.    

Ondertussen had Theo een nieuwe vriendin leren kennen en 

trouwde op 14 oktober 1995 in Ballum met Johanna Rika (Marian) 

Bakker, geboren 04-09-1972 in Hollum. Dochter van Jacob Douwe 

Bakker en Akke van Dijk. Theo en Marian bleven wonen op de 

Badweg. Ze kregen drie kinderen. 1. Lieuwe (1996) 2. Lolke (1997) 

3. Rika (2001) 

De Johannes Bakkerstraat 13                                                                                  

In 1995 kocht Theo de oude bakkerij terug van Karel de Vries uit 

Rotterdam. Karel kocht het vakantiehuisje achter de bakkerij zodat 

ze toch nog een plaats hadden om hun vakantie door te brengen. 

Daarna kocht Theo het huis van tante An. Ze mocht gewoon in het 

huis blijven wonen. Op een dag  verhuisde ze naar  ˮ De Stelp ”.   

Ze heeft bijna 85 jaar in het pand gewoond. Ze is 20- 08-1998 in 

Hollum overleden. 87 jaar oud. Theo en Marian  maakten plannen 

om het huis te verbouwen. Ze hadden wel ideeën hoe ze het 

wilden hebben. Het oude moest zoveel mogelijk behouden blijven. 

Theo zette de ideeën op papier, liet tekeningen maken, en  vroeg 
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alle vergunningen aan. Nadat alle vergunningen verleend waren, 

begonnen ze met de verbouw. Hij schakelde een bouwbedrijf in en 

eigen personeel om de klus te klaren. Het huis is een 

Rijksmonument dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. Eerst 

werden de antieke tegeltjes voorzichtig verwijderd. Ze kregen 

allemaal een nummer. De muur tussen de voorkamer en 

slaapkamer werd afgebroken. De bedsteden en spieskast werden 

uit de oude bakkerij gehaald en weer in de voorkamer geplaatst. 

De twee keukentjes werden gesloopt zodat er weer een grote hal 

kwam, waar opoe en opa vroeger hun winkeltje hadden.              

De bakkerij werd keuken. Het hijswerktuig werd van de zolder 

gehaald en kun je in het  ˮ Sorgdragermuseum ˮ  bezichtigen.      

De oude oven die vroeger met takkenbossen gestookt werd, werd 

schoongemaakt, want die was zwart geblakerd van binnen en van 

buiten. Deze dient nu als voorraadkast. De oude tegeltjes kwamen 

tegen de muren. De estrikken weer op de vloer. Waar opa  de 

baktafel had staan, is nu het aanrecht. Ook in de hal en de lange 

gang werden de tegeltjes opnieuw aangebracht. De achterkamer 

het vroegere zomerverblijf werd nu slaapkamer met daarnaast 

een badkamer. Dan een trap naar boven, waar drie slaapkamers 

kwamen. Dan liep je nog door een deur die uitkwam bij de 

appartementen. Dan kun je nog eens een trap op en kom je op 

een grote zolder die over de hele schuur loopt. In de hal kwam een 

wc en een trap naar boven. Aan de rechterkant kwamen twee 

slaapkamers. Links een douche, wasbak en wc. en een hele grote 

kamer met drie bedsteden. Deze kamer werd speelkamer voor de 

kinderen. De buitenmuren waren slecht en moesten ook 
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vervangen worden. Er kwam een nieuw dak op. Wat vroeger de 

ingang naar de koeienstal was is nu een schuur. De verbouwing 

heeft meer dan een jaar geduurd. Toen het pand klaar was gingen 

ze in 1997 verhuizen van de Badweg naar de Johannes 

Bakkerstraat. Het huis op de Badweg werd verkocht.                      

Na 77 jaar werd er weer een baby geboren in het pand hun zoon 

Lolke. Mijn vader was de laatste die er geboren was in 1920.  

De verbouwing van het pand J. W. Burgerstraat in 1998.                                                                    

Theo en Marian besloten om de zaak nog één keer te verbouwen. 

De bakkerij werd uitgebreid en het koffiehuis en winkel werden 

verbouwd. Er kwamen nieuwe ramen in. Het koffiehuis kwam nu 

op de plaats waar vroeger onze kamer was aan de zuidwestkant 

van het pand, met een deur en twee ramen aan de zuidkant en de 

winkel op de plaats van het koffiehuis. Na slopen, bouwen, 

timmeren en schilderen kreeg het pand  een nieuw interieur.      

De bakkerij werd naar de oostkant uitgebouwd. Achter de bakkerij 

liep een smal straatje. Dat werd door Theo gekocht. Het straatje 

werd na de verbouwing weer opnieuw om de bakkerij gelegd.     

De gebakafdeling verhuisde naar boven. Daar was een gekoelde 

ruimte gemaakt waar taarten en gebak opgemaakt werden. Er 

kwam een nieuwe vloer in de bakkerij en nieuwe tegels tegen de 

muren. Aan de overkant van het straatje stond nog het schuurtje 

wat mijn vader er had neergezet in de zeventiger jaren.               

Het schuurtje werd  afgebroken. Er kwam een grote schuur voor in 

de plaats om er een  grote diepvries te plaatsen. Toen de 

verbouwing eindelijk klaar was werd het pand opnieuw geopend.                                                                                                          
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                                 Het pand na de verbouwing in 1998.  

Op 23-07-1999 overleed ons moeke Janke Boonstra op de leeftijd 

van 75 jaar. Een maand later op 23-08-1999 stierf ons pa Pieter 

Lieuwe de Boer. Hij was toen 79 jaar oud.  

Pieter Jan heeft ondertussen alle diploma’s gehaald die vereist zijn 

om een bakkersbedrijf te beginnen. Zijn vader Theo werd ziek en 

kon niet meer werken. Hij stopte daarom op 31-12-2004 met de 

bakkerij. Hij is 27-02-2009 in Hollum overleden. 49 jaar oud.        

Hij is 25 jaar bakker geweest.   

Pieter Jan de Boer                                                                              

Pieter Jan de Boer, geboren 09-09-1982 in Leeuwarden. beroep: 

bakker. Op 01-01-2005 nam hij samen met zijn vriendin Astrid 

Boersma de zaak en ook het personeel van zijn vader over. Deze 

Astrid was op 24-06-1988 in Hollum geboren als dochter van Jacob 

Reinder Boersma en Hanneke Louise Kanger.                                                                                                         
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Pieter Jan en Astrid trouwden op 20-08-2011 in Ballum. Ze gingen 

wonen in de door Pieter Jan gekochte boerderij aan de Plantsoen- 

straat. Zij zijn ondertussen de 8ste generatie die het bakkersbedrijf 

overgenomen hebben. De naam van de zaak werd nu veranderd in 

P. J. de Boer. De oude oven heeft intussen zijn tijd gehad en werd  

na 33 jaar trouwe dienst in 2013 vervangen. Daarmee kan het 

bedrijf weer jaren vooruit. In alle jaren is het bedrijf generaties 

lang een familiebedrijf geweest en is dat nu nog , want  alle 

kinderen van mijn broer hebben in het bedrijf gewerkt of werken 

er nog steeds. Bakken zit in het bloed van de familie. Leo kan 

bakken en Lieuwe koos ook voor het bakkersvak en heeft op de 

bakkersvakschool zijn diploma gehaald.                                       

Pieter Jan en Astrid runnen de bakkerszaak al weer 9 jaar.            

Op 3 juli 2015 bestaat het bedrijf 210  jaar in de familie.                      

Ze kregen 03-08-2014 een zoon. Zijn naam: Theo Pieter de Boer. 

Zou hij  de 9de generatie bakker worden? We zullen het moeten 

afwachten, want niemand kan in de toekomst kijken.  

 

                                                                            Rinske Snoeij-de Boer. 

                                                                                            

Bronvermelding:  Pôllepraat nr. 74 en Pôllepraat nr. 75. 
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