
Hoe komme jo oan lûzen? 
 
Wie is toch die grote man met die bijzondere kippen? Wie is die kerel met dat spierwitte haar? Wie 
is die man waarvan men zegt dat hij reeds met (pre)pensioen is, maar er uit ziet als iemand 
halverwege 40 jaar? Wie is toch die persoon waarvan men zegt dat hij keurmeester is. Wie is toch 

die vent met die twinkeling in zijn ogen. Wie mag dat toch zijn, die man met een kritische, 
duidelijke houding, afgewisseld met een klaterende lach. Wat doet die man zelf in China? Wat voor 
persoon gaat er schuil achter die snor?  
Allemaal vragen. Ze komen bij je op als op vergaderingen en tentoonstellingen Abe Hijma tegen 
komt. Blijkbaar al jaren bij onze vereniging, maar voor uw interviewer een volledig onbekende 
persoonlijkheid. Binnen de vereniging wordt met ontzag over hem gesproken, maar het is 
onduidelijk van waaruit hij blijkbaar volledig vergroeid is met onze club. Alweer een vraag. Het 

wordt tijd om uw voor te stellen aan C-keurmeester Abe Hijma, ruim 30 jaar lid van PKV ‘Burgum 
e.o.’ 
De eerste verbazing ontstaat al op weg naar Hurdagaryp. Abe woont aan de Rijksstraatweg. In 
mijn verbeelding zou dat één van de kleinere huizen moeten zijn aan de Veenwoudster kant van 
Hurdegaryp. Even huisnummers bevonden zich aan de linkerkant van de weg (komend vanuit 
Twijzel), dus de ventweg genomen. Al ras blijkt uw reporter fout te zitten: Abe woont aan de 

Leeuwarder kant. Vervolgens bleek het vrijwel onmogelijk de Rijksstraatweg weer over te komen. 

Na ongeveer 10 minuten lukte dit door de Peugeot 306 diesel van enorme stoot gas te voorzien. 
Wat schetst onze verbazing: we komen uit in de buurt van het woonhuis van wijlen Abe(!) 
Bonnema. 
In een werkelijk schitterend, statig woonhuis met een enorme achtertuin en een indrukwekkende 
beuk langs de oprit woont Abe Hijma met z’n vrouw. We belanden onder een paar bomen achter 
het prachtige huis. In de bomen zingt een groene kanarie in een Chinees kooitje het hoogste lied. 

Je waant je in een stuk geschiedenis: generaties moeten hier gezeten hebben onder deze aloude 
bomen met de blik op de straatweg en het imposante huis. Wat geweldig. 
Abe haalt heerlijke koffie. Achter een grote mok vertelt hij enthousiast over dit huis: in zijn stem 
hoor je de terechte trots. Het is zo mooi en zo kostbaar. Het opknappen en onderhouden is geen 
probleem. Immers Abe is van origine een hoog opgeleide timmerman. Schilderen is wel een 
probleem: hier heeft Abe een broertje dood aan. ‘Mar dêr fine ik noch wol in mantsje foar’: zegt 
Hijma. 

Op 15 jarige leeftijd kwam Abe aan de slag bij een timmerbedrijf. Er werden m.n. werkzaamheden 
uitgevoerd aan monumenten, zodat Abe de kans kreeg het fijne timmerwerk onder de knie te 
krijgen. Zo heeft hij o.a. geholpen een molen te herstellen. Het maken van de enorme ‘wjukken’ 
was een kunst, maar de watervijzel was echt een meesterstuk. Hierin werden 13000 latten 

verwerkt, die van boven 4 cm breed waren en van onder 2 cm.  
Ten opzichte van het werken in de nieuwbouw waren de verdiensten echter laag. En Abe had geld 
nodig: uitgaan, verkering, een eigen woning. Vandaar dat Abe zich bestelde bij een nieuwe baas, 

waar in een ploeg van 4 man per week 13 daken gelegd moesten worden. Hard werken dus onder 
een geweldige tijdsdruk. De gejaagdheid ging Abe niet in de koude kleren zitten met als gevolg dat 
hij ’s nachts ook nog daken betimmerde. Hij werd er bijkans overspannen van. 
Een oom heeft toen voor Abe een goed woordje gedaan bij de Nederlandse Spoorwegen. Abe 
volgde een opleiding tot dieselmachinist en heeft vervolgens meer dan 10 jaar rondgereden op de 
dieseltreinen in het noorden van ons land. Daarna volgde hij opnieuw een opleiding voor elektrisch 

aangedreven treinen. De volgende 23 jaar fungeerde Abe als machinist op treinen in heel 
Nederland. Een machtige baan. Hijma kijkt zeer positief terug op zijn werk, zijn baas, de 
faciliteiten, het salaris, het schaften op de stations in Nederland, enz. Zo positief zelfs dat 2 broers 
ook bij NS zijn komen werken. 
Natuurlijk waren er ook nare dingen. Abe vertelt in korte bewoordingen iets over de ongelukken en 
zelfmoordpogingen, die hij als machinist op zich af zag komen. Abe is hierover kort en roemt 
opnieuw zijn baas. De NS zorgde voor prima opvang, zorgde dat er gepraat werd, stelde mevrouw 

Hijma op de hoogte. Abe’s vrouw was door haar nuchterheid een geweldige steun bij deze 

vreselijke gebeurtenissen. 
Op 57 jarige leeftijd was er de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Abe heeft hier dankbaar 
gebruik van gemaakt en geniet opnieuw alle dagen. ’s Morgens doet hij hier en daar een klusje 
timmerwerk en de middagen zijn grotendeels voor zichzelf. 
Bij de Hijma’s werden 2 kinderen geboren: een jongen en een meisje. De zoon heeft een opleiding 
genoten als werktuigbouwkundige. Hij heeft zich gespecialiseerd in het computergestuurd ophalen 

van producten uit een magazijn: zonder mensenhanden worden bestelde producten (bijv. boeken 
of platen) door robots uit het magazijn gehaald en verzendklaar aangeboden aan de vervoerder. 
De zoon heeft hiervoor projecten uitgevoerd in Turkije, Australië, Engeland, enz. Sinds een aantal 
jaren woont en werkt hij in Sjanghai, China.  



Abe en zijn vrouw zijn er al 2 keer op vakantie geweest. Abe had verondersteld dat het in China 

armoedig zou zijn: veel rotzooi, vies, enz. Niets van dat alles! Het is een hypermoderne stad: men 

is verder dat hier. De wegen door de steden zijn soms 8 – 12 banen breed in verschillende lagen. 
Wil men de wegen oversteken, dan doet men dit niet lopend maar met roltrappen over de wegen. 
Overal staan flats van wel 60 verdiepingen en honderden meters hoog. Een geweldig land, 
dichterbij dan met de auto naar midden Frankrijk. 
Hoe komt een mens aan kippen. Tsja, ‘hoe komme jo oan lûzen’? Abe’s zoon kreeg als ‘jonkje’ van 
een kennis uit Buitenpost een kloek met kuikens. Zoals zo vaak: ‘de bisten wiene foar de bern, mar 

heit moast der mei rêdde’. Heit hie der lykwols wol aerdichheit oan. Na een verhuizing van 
Reduzum naar Noardburgum moesten er roodbonte Friese kippen komen.  
Broedeieren werden er besteld bij Auke Westerhof. Auke had echter net 50 eieren gegeven aan 
Jopie Boonstra en gaf aan dat Abe zich maar in verbinding met Jopie moest stellen. Eieren krijgen 
betekende overigens ook lid worden van PKV ‘Burgum e.o.’ Zowel dhr. Westerhof als dhr. Boonstra 
zijn prominente leden geweest van onze vereniging, helaas overleden. Met Boonstra werd 

afgesproken de ‘pykjes’ te delen. 
De Friese roodbonten voldeden echter ‘striemin’. Ze waren zo wild als een kraai en regelmatig 
moest Abe de kippen van Boonstra uit de bomen halen als er een tentoonstelling in het verschiet 
was. 
Liefde op het eerste gezicht. Dat waren de Minorca’s met de grote witte oren weerspiegelend in de 

groente/ zwarte kleur van het verenpak, naast de hoge, statige sierlijke kop. Ruim 31 jaar fokt Abe 
nu Minorca’s en slechts eenmaal heeft hij vreemd bloed ingebracht. Het ras vindt men weinig in 

Nederland: de eerste fokker in het noorden woont voorbij Zwolle. Vandaar dat Abe er ook nog in 
beperkte mate Friese zwartbonte bij fokt. 
Abe fokt altijd in kleine koppels van twee of drie hennen, die grotendeels gelijk zijn. Abe kan aan 
het ei zien welke kip het gelegd heeft. Per kip spaart hij dus eieren om uit te broeden. Door zo 
bezig te zijn ontdekte Abe de grote lijnen van de fokkerij. Maar Abe wilde het naadje van de kous 
weten en kreeg een boek over erfelijkheidsleer.  
Uit dat boek en het snappen van de erfelijkheid was de stap naar het keurmeesterschap een kleine. 

Er kwam nog iets bij over voeding, ziekten en de organisatie van de kleindierensport en toen kon 
na een winterseizoen examen worden gedaan. Ambitie om verder te gaan heeft Abe niet. Hij heeft 
het idee dat er niet altijd fair en eerlijk wordt omgegaan met de capaciteiten van een C-
keurmeester. Immers, het komt zelden voor dat een C-keurmeester een hoender op de 
kampioenstafel krijgt. 
Zo is Abe überhaupt zorgelijk over de kleindierensport. De gezelligheid ontbreekt, de sfeer is er 

niet meer, de activiteiten van de clubs zijn tot weinig gereduceerd. M.n. aan de band tussen de 
leden binnen één vereniging zou meer moeten gebeuren. Naast jongdierendag en de eigen 

tentoonstelling is meer actie gewenst om de club in leven te houden. Bijv. vaker een clubblad, 
hokbezoek, informatie-avonden/ spreker uitnodigen over vlinders, over Fryske Gea, voeding, 
feestelijke avond. Het gaat om ontmoeting tussen leden, het gaat om een club. De club moet in 
leven blijven. Dat betekent niet dat het bestuur alles moet doen, maar dat twee leden steeds de 
opdracht krijgen iets te organiseren. 

Geachte lezers, zijn de vragen uit de eerste en tweede alinea beantwoord? Kennen we nu onze 
sportvriend Abe Hijma? Zo ja, dan is dit artikel geslaagd. Met een groot woord van dank aan Abe. 
We zijn nog lang niet uitgesproken. Er is nog zoveel meer te vragen en te schrijven. Over kippen, 
maar veel meer over Abe zelf, zijn levensinstelling, zijn ervaringen en zijn bereidheid om mee te 
denken. En Abe heeft ideeën! Bedankt, Abe Hijma. 
 


