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Wie Aad (69) en Hanny Besseling (64); dochter Janneke (22).

Waar Sint Jacobiparochie

Wonen hier vanaf 1 december 2010

Huis gebouwd 1914; gevelsteen 1 juli 1914

Favoriete plek de serre, al in februari/maart heerlijk zonnig; het zuide-
lijke grasveld bij de stal met schitterend uitzicht op de landerijen met
in de verte de Achmeatoren in Leeuwarden.

Inspiratie de ruimtelijke schoonheid van het Friese landschap en de
betoverende c.q. oorverdovende stilte nabij het werelderfgoed de Wad-
denzee.

Droomwens een art deco theekoepeltje, zoals in de tuin bij Watze
Bierma in Oude Bildtzijl.

>>
zwaai. Daar hadden ze zin in. En zo
werd het droomhuis uit de adver-
tentie hun paleisje.

Dochter Janneke was achttien en
zou meeverhuizen naar Friesland.
Studeren kon ze immers prima in
Leeuwarden. Alles verliep zoals
gepland, tot ze kort voor de verhui-
zing stapelverliefd werd. En niet op
een huis zoals haar vader. Ze koos
voor haar lief en bleef in Noord-
Holland.

De kaaskoppen voelen zich se-
nang tussen de Bilkerts. ,,Het is
prettig, een heel fijn dorp. We wer-

den meteen uitgenodigd op verjaar-
dagsfeestje.’’ Binnenkort vieren ze
zelf een feestje. Op 1 juli is het pre-
cies honderd jaar geleden dat poot-
aardappelhandelaar Bouke Miede-
ma en zijn vrouw Gelantje Pieterzen
het huis lieten bouwen door archi-
tect Bijlsma uit Vrouwenparochie.
Oud-bewoners en dorpelingen die
een band hebben met het pand zijn
welkom voor een hapje en een
drankje.

Toch is het de vraag of de Besse-
lings in Sint Jacobiparochie blijven
of noodgedwongen terug gaan naar

Edam. Hun monumentale huis daar
staat krap aan vier jaar te koop. ,,Dat
kan zo niet doorgaan. We hebben ze
nu allebei maar in de verkoop ge-
zet.’’ In de hoop dat ze in Friesland
kunnen blijven. Want deze plek is
uniek, vinden ze.

Uit het keukenraam zien ze de
Achmeatoren. En op de kastdeur in
de slaapkamer draait het licht van
de Amelander vuurtoren. Hanny
wijst door het raam in de voorka-
mer over de wuivende gewassen op
het Bildtse klei. ,,Kijk nou. Dat uit-
zicht. Het is hier zo geweldig.’’
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