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Henk Jaap en zijn vrouw Gera kwamen in 2001 naast ons (Klaas en Feikje Koelstra) wonen aan de 

Oude Schapendrift. De eerste jaren waren bijzonder gezellig. Met Gera is veel over tuin en planten 

gepraat en er werden stekjes  uitgewisseld. Henk Jaap was een beetje apart, zo is hij bijvoorbeeld 

een jaar lang in korte broek naar zijn werk bij de Gasunie gefietst. Dit had te maken met een 

nierprobleem waardoor hij kou niet voelde. Een bijzondere buurman. 

Nadat Gera in 2009 was overleden na een kort ziekbed stortte zijn wereld volledig in. Hij kreeg tot 

overmaat van ramp zelf ook serieuze gezondheidsproblemen en heeft in de jaren daarna vaak gezegd 

dat zijn eigen laatste uur bijna geslagen had. Toch leefde hij nog veel meer jaren dan verwacht. De 

laatste jaren vereenzaamde hij naar ons idee. Hij liet ook nauwelijks toe dat men zich om hem 

bekommerde.  

Een  mooie anekdote: Toen wij genoeg hadden van onze eigen geiten, omdat ze ons meer ergernis 

dan vreugde gaven, zijn ze verhuisd naar de familie Noteboom, waar ze een goede oude dag hebben 

gehad. De liefde voor geiten bleef bij Henk Jaap en dus kwamen er na het overlijden van de oude 

geiten twee dwerggeitjes van Lieuwe naast ons wonen. Af en toe was bij ons de ergernis maar ook de 

hilariteit weer terug wanneer deze geiten los mochten lopen en zich in onze moestuin te goed deden 

aan de boerenkool. Henk Jaap verbaasde zich dan oprecht over het feit dat ze even niet naar hem 

luisterden! Hij had ze toch zo goed opgevoed!  We hebben een opmerkelijke buurman verloren  

 

Henk Jaap kende ik (Lieuwe Boskma) al uit m’n studententijd, ca 1980, we zaten op dezelfde 
schaakvereniging in Helpman (Groningen).  Daarna zijn we elkaar uit het oog verloren. Het was ca 30 

jaar later toen wij naar Winde verhuisden dan ook een verrassing te ontdekken dat we opeens 

buurtgenoten waren geworden. En toen bleek dat we inmiddels naast het schaken nog een hobby 

deelden: het houden van geiten. Over die beide leuke onderwerpen is het afgelopen decennium heel 

wat afgepraat, uiterst aangenaam. 

 Henk Jaap had een bijzonder schrijftalent. Zijn schaakvrienden uit Roden mochten zelfs allemaal een 

dik boek met zijn verzinsels ontvangen. In woeste verhalen speelden het dorp, zijn eigen gezondheid, 

Gasunie, de geiten die hij geregeld van ons kreeg en het schaken door elkaar op de grens van fantasie 

en werkelijkheid. Die agressie wist hij ook bijzonder knap op het schilderdoek te brengen, in felle 

kleuren.  In het dagelijks leven kwamen complottheorieën en grootse conflicten met vele mensen 

voorbij, die gelukkig meestal vanzelf weer overwaaiden. Een bijzonder mens, die wist dat hij 

ongeneeslijk ziek was.  

De laatste jaren kwam hij nog wel eens op een avond een wijntje halen, dan hoorde je hem al van ver 

aan komen klossen op zijn klompen (en te diep in de nacht weer terug).  De dag voor zijn overlijden 

belde hij ons om nogmaals te checken of wij echt wel goed voor zijn geiten zouden zorgen als hij er 

niet meer zou zijn. Ja, dát komt wel goed Henk Jaap. Winde heeft een bijzonder mens verloren…….. 
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