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Het was in het jaar 1895 te Middelstum dat Freerk Bonne Harkema en Jantje van Zanten op
26 oktober hun huwelijk sloten om de liefde voor elkaar te bevestigen.
De bruidegom, oud 22 jaar, was werkzaam en afkomstig uit een familie die zich bezig hield
met witte kool en het inzouten daarvan (Zuurkoolfabriek Harkema te Bedum).De bruid, oud
24 jaar, was telg uit een Groninger schippersfamilie.
Hoe hun liefde is begonnen blijft een raadsel . Wel vertelde Jantje dat  haar “Bons” (Freerk
Bonne) op de loopplank van de ouderlijke tjalk  “De Vrouw Geertruida”  bleef zitten om zo
zijn  liefde  voor  haar  te  betuigen  en  zich  niet  door  anderen  liet  verwijderen.  Ging   het
misschien  om  haar  mooie  lange  zwarte  haar  en  donkere  ogen?  Of  was  het  de
eigenzinnigheid en sterke wil die van haar uitging? 
We weten het niet maar Jantje kende in ieder geval het zware en onzekere bestaan van de
schippers die mede haar karakter hadden gevormd.  Vijf jaar later liet Bons de kool in Bedum
achter zich en ging hij in dienst bij de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen.
Uiteindelijk kwam hij als stationsambtenaar in de standplaats Assen terecht.

Het  echtpaar betrok een huis  aan het  Noord Willems Kanaal
met aan de overzijde de Asser IJzergieterij. Zijdelings langs hun
huis liep de tramlijn van Assen richting Smilde en Appelscha.
Voordeel   was de  mogelijkheid om hier  aan het  kanaal  een
klein  boerenbedrijf  te  beginnen.  Met  de  voorbijvarende
schippers zag Jantje een doelgroep die zij kende en dat schiep
kansen voor haar. 
Er werd vee aangeschaft  en binnen de kortste keren leverde zij
aan de schippers melk, eieren en wat dies meer zij.
Door “haar” inkomen en dat van haar man wist ze het nodige
kapitaal te vormen. Dat was haar trots en daar kleedde zij zich
ook naar. Tijdens de zondagse kerkgang liet Jantje zich graag
bewonderen. Vooral hoeden hadden haar voorkeur.
Het echtpaar kreeg drie zonen. Jantje vond het jammer dat de
derde  geen  dochter  was  maar  helaas.  ”Een  dochter  is  altijd
gemakkelijk voor de oude dag” waren haar woorden.  



Met de jongens ging het goed. Er was voldoende geld om ze te laten studeren en ze zijn alle
drie goed terechtgekomen.

In 1933 kreeg Freerk Bonne eervol ontslag bij de Spoorwegen en ging het echtpaar aan de
Steendijk  in  Assen  wonen.  Ook  daar  was  een  grote  tuin  voor  Jantje  om  groente  te
verbouwen en Bons ging zich bezig houden met de inkoop/restauratie-   en verkoop van
staart- en stoelklokken.

Freerk Bonne overleed 18 januari 1947, oud 73 jaar en Jantje overleed 15 november 1958,
87 jaar oud.


