Prysterhof en voormalige school
Hier op de terp stond vroeger een oud huis- annex school. Waarschijnlijk had de school maar
één lokaal. Vanaf 1940 woonden hier Jan Wassenaar (1894-1970) en Lieuwkje Hiemstra
(1897-1974).
Ze hadden 10 kinderen, die allemaal beneden sliepen in bedsteden. Jan was los arbeider bij de
Feddema’s op Kleffens en bij de Attema’s op klein Staniahuis. Ook had hij er nog een baan
bij; Jan bediende de Kleffensmolen. Restanten staan nog langs het nieuwe fietspad van
Lichtaard naar Jannum (Holwertertille).
Ook moest hij de polder hekkelen! Zijn vrouw Lieuwkje was een zorgzame moeder voor haar
kinderen. Als het ’s winters, in de oorlogsjaren, te koud werd in de bedstee, legde Lieuwkje
vaak in de vroege morgen, als Jan al weg was, de dekens van hun bed op dat van de kinderen!
Lieuwkje ijsbeerde dan maar wat door het huis, om toch maar warm te blijven, want brandstof
was niet te krijgen. Als er een begrafenis was, dan was er na afloop koffie in de Prysterhof.
Als dat afgelopen was,stonden de “tafeltsjinsters” met geopende hand bij de deur voor een
begrafenisfooitje. Dat was een soort traditie. Ook diende het huis van Jan en Lieuwkje als
adres, waar op zondag de dominee zich om kon kleden. Kortom, ondanks de grote
huishouding, stond de deur bij Jan en Lieuwkje altijd open. Het waren “poerbêste minsken”.
Jan had bij zijn huis een hele grote groentetuin, die er prachtig bij lag. De Prysterhof voorzag
het grote gezin van eten!
In de oorlog kreeg het gezin een zware slag te verwerken. Op een zondagmiddag werd zoon
Johannes door twee patrouillerende Duitsers opgepakt. Hij werd overgebracht naar
Leeuwarden, waar moeder Lieuwkje hem nog een paar keer heeft bezocht. Toen ze weer voor
een bezoekje langskwam, was de cel van Johannes leeg. Hij is in het concentratiekamp in
Neuengamme overleden. Zijn naam zal onder ons blijven: op het monument op het Vrijhof te
Ferwert staat zijn naam nog steeds te lezen!
In 1970 zijn Jan en Hennie de Vries hier komen wonen. Zij hebben het pand afgebroken en op
deze plaats een nieuwe bungalow gebouwd. Later verhuisden ze naar een boerderij buiten
Rinsumageest.
Sinds 1981 wonen Kees en Riemie Folkertsma op dit toch wel bijzondere plekje.
Op de foto ziet u waarschijnlijk de fam. Westra, die er vóór 1940 woonde.

