
02 maart 2018, pag. 24

Bildtse Klaas Bouma,
bevlogen meester

IN MEMORIAM

K
laas Bouma, welke Frane-
ker kende hem niet? Als
iemand actief was in het

stadje, was hij het. Als schooldi-
recteur, de man achter de Sinter-
klaassprookjes, voorzitter van de
kaatsvereniging Jan Bogtstra,
vrijwilliger bij Humanitas, hand-
balcoach of als stadsgids.

Zijn wieg stond in Sint Anna-
parochie. Als oudste zoon werd
Klaas al op jonge leeftijd inge-
schakeld om zijn vader te helpen
in diens kolenhandel. Als hait in
de zomer op de bus reed, moest
hij bij de klanten langs om win-
terbestellingen op te nemen.

Na de lagere school belandde
hij op de ulo, maar dat ging hem
veel te gemakkelijk af. Dus ver-
ruilde hij deze school voor de
hbs in Leeuwarden. Onderweg,
op de fiets naar de stad, leerde
hij zijn toekomstige vrouw Ga
kennen, van de meisjes-hbs.

Na de middelbare school
wilde de sportieve Klaas het
liefste sportleraar worden. Op
kamers in Groningen gaan zat er
financieel niet in, dus werd het
de kweekschool. Hij kon daarna
meteen aan de slag als hoofd
van de school in Oudebildtzijl.
Daar hoorde ook een woning bij,
maar dan moest er wel ge-
trouwd worden. En zo gebeurde
het. Samen kregen ze drie kinde-
ren: Piet, Anneke en Eeke.

Na tien jaar verhuisde het
gezin naar Franeker, waar Klaas
hoofd werd van de Kleyenburg-
school. Net als in Oudebildtzijl
zat hij al gauw ook hier overal
in: het zwembadbestuur, de
culturele commissie, de kaats-
vereniging, het Sinterklaas-
sprookje en de nieuwjaarsrevue.

De kaatsclub was zijn lust en
zijn leven. Had een partuur
gewonnen? Klaas kwam terug
van vakantie om hen op zijn
humoristische wijze te huldigen.

Hij was een bevlogen onder-
wijsman met een groot hart
voor kinderen, zeggen oud-
collegae. Meester Bouma stond
open voor vernieuwing en was
een fervent voorstander van
openbaar onderwijs waarin plek
was voor alle gezindten.

Klaas probeerde altijd het
goede te zien in mensen, en was
sociaal zeer bewogen. Hij wist
welke gezinnen in de stad het
moeilijk hadden. Als vrijwilliger
voor Humanitas zorgde hij er

mede voor dat de kinderen uit
deze huishoudens sinterklaasca-
deautjes kregen, en op zomer-
kamp konden. Ook toen hij geen
meester meer was.

De drukte eiste zijn tol; Klaas
kreeg gezondheidsproblemen en
belandde in het ziekenhuis met
een ernstige darmontsteking
waar hij niet meer vanaf kwam.
Deze beperkte hem in zijn bewe-
gingsvrijheid.

Dit was een van de redenen
dat hij bij de scholenfusie hal-
verwege de jaren negentig be-
sloot om vroegtijdig met pensi-
oen te gaan, in plaats van boven-
schools directeur te worden. Dit
weerhield hem er niet van om
de jaren daarna elke winter wel
een klus als crisismanager aan te
nemen op een school waar het
niet zo goed liep. In het voorjaar
stopte dat weer, want dan gin-
gen hij en Ga met de caravan op
pad, steevast naar hun geliefde
Frankrijk.

Inmiddels waren er ook zes
kleinkinderen en daar genoot
Klaas van; hij leerde ze fietsen
en ging met ze zwemmen.

Hij werd stadsgids en vond
het prachtig mensen over ‘zijn’
stad te vertellen. Maar ook al
woonde hij al jaren in Franeker,
Klaas bleef een Bilkert, dus waar
hij kon praatte hij Bildts.

De laatste jaren ging zijn
gezondheid snel achteruit als
gevolg van darmkanker. Die was
uitgezaaid naar de botten en
lopen ging niet meer. Zijn we-
reld werd steeds kleiner. Klaas
en zijn Ga maakten er het beste
van. Zo lang mogelijk wilde hij
bij zijn geliefden blijven, tot het
echt niet meer kon. Klaas Bou-
ma overleed op 4 januari, te
midden van zijn dierbaren.
INES JONKER
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