Blik op Boijl
Bij een archief denk je al gauw aan iets uit het verleden. In deze rubriek willen
we met een foto en een verhaal even terugblikken op dat verleden in en rond Boijl.
We beginnen met iemand waarvan we wel kunnen aannemen dat hij de aller oudste man is die ooit in Boijl gewoond en geleefd heeft.
Roelof Riemersma geboren op 21 mei 1887, trouwde in 1919 met (Maria)Mieke Beun. Ze
woonden aan de Dwarsvaartweg hoek Schoollaan. Nu kwekerij ‘Exceptio’ Samen kregen ze
4 zonen en 1 dochter, hadden er een boerderijtje en hij was ook melkrijder. Opgegroeid in
een tijd dat – de sterken- overbleven.
Ooit vertelde hij zelf met het grootste plezier
toen zijn vader hem aanmeldde bij meester
Mulders voor de oude lagere school in Boijl
naast de kerk, deze hem terug stuurde. Hij
vond hem nog te klein! ‘Kom over een jaar
maar eens weer’ en zo gebeurde het ook.
In 1955 Kochten Roelof en Mieke het huis van
wed. vrouw Koopmans Boijlerweg nr. 93.
Aan een verharde straat én elektrisch licht
voor het eerst in hun leven. In 1984 overleed
Mieke 88 jaar oud. Roelof goed -bij de tijdging op z’n 99e verjaardag gewoon stemmen.
Met 100 jaar maakte de buurt een mooie
poort voor hem. Ook kwam een foto in de
krant met in zijn hand een glaasje met z’n
dagelijkse -jongkien- Roelof tegen de fotograaf: ‘Zullen we nóg maar een peer foto’s
maeken?’..... In ‘de Tille’ vanuit zijn rieten stoel, pijp in de mond, slaat hij het feestgebeuren
rondom hem rustig gade.
102 jaar: ‘We gaon gewoon deur’ en hij is de eerste pinner bij de Rabo bank.
104 jaar: Het ‘Gemengd koor Boijl’ zingt naast zijn huis voor hem het lied ‘Morgen rood’ op
zijn verzoek. Roelof: ‘Veur zoe’n oolde kerel hebben jim zeker nog nooit zongen’ en tegen
zijn kinderen: ‘Dat was mien aller mooiste kedoo vandaege.’ Hij heeft die dag ongetwijfeld
zijn pijp van –door de week- verruild voor de zondagse sigaar.
Zijn laatste levensjaar bracht hij door in de verzorging in Wolvega. Daar overleed hij op 17
januari 1993, op 4 maanden na 106 jaar oud.
Op de foto is hij als 100 jarige de oudste abonnee van ‘Aanpakken’
Roelof Riemersma, een aardige hele gewone en tóch een bijzondere man.
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