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't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan 
Tsjerkwert. en emkriten •. Dm krante 
wurdt hûs oan hûs besoarge troth de 
redaksje of oare frijwilligers. De krante 
kin bestean troch frijwillige bydragen fan 
de lêzers. 

Redaksje-adres: 
J.W. Nota 
Waltawei 39 
8765 LN Tsjerkwert 

Redaksje: 
Richtsje Speerstra- Bakker 
Ymswälderleane 10 (til. 0515 572635) 
Gerben Wijnja 
Waltawei 53 (til. 0515-579348) 
Joop Nota 
Waltawei 39 (til. 0515-579499) 
Henk van der 'ZA!e 
Waltawei 31 (til. 0515-579768) 
Trudy Witteveen-Hettema 
Beabuorren 1 (til.OS 15-572549) 

Typewurk: 
Gjettje Dijkstra-Van der Veen, 
Gerben Wijnja 

Stinsilwurk: 
Henk van der Zee 

20-e jrg. nûmer 5, desimber •96 

doarpskrante fan tsjerkwert e.o 

Untwerp omslach: 
Albert van Lingen Jr .• Wergea 

Bankrelaasje: 
Rabobank Boalsert 
gironûrner fan de bank: 85.68.29 
Rekkeningnûrner: 3087.56.800 

Bydragen kinne oennakke wurde mei 
fermelding fan 
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier 
dêr't it betrekking op hat. 



Foarwurd fan de redaksje 

Beste Tjerkwerders en andere lezers, 

Voor U ligt het laatste Skieppesturtsje van 1996. 
Er is het afgelopen jaar weer heel wat gebeurd in 
Tjerkwerd en omkriten. Nee~ alleen maar het 
Waltahûs ..... 
Dit gebouw is van een oude tempel veranderd:lin een 
ruim-licht-modern gebouw. 
De vrijwilligers hebben heel wat afgeklust. 
Ze begonnen om 19.00 uur en om 22.00 uur zetten we 
er een punt achter. We zaten gezellig even na en 
zo kwamen er ook heel wat verhalen ter tafel. 
We kennen nu ondertussen bijna alle oude en nieuwe 
dorpsg~n~ten. · 
Op 21 december "sil i t heve ", dan is de opening van 
het geheel nieuwe Waltahûs. 
Dank aan alle vrijwilligers die allemaal geweldig 
hebben meegeholpen. Zonder hen was het echt niet 
gelukt. 

Na een briefwisseling en gesprekken met de heren 
Sjoerdsma en Hilarides van de Provincie in 1993, 
hebben we eindelijk "ons" 70 km. bordcmet electro 
nisch snelheidsbeheersingssysteem gekregen. 
Hopelijk is de kruising nabij Tje~kwerd zo wat 
veiliger geworden. 

De aktie Roemenie roept is, bij het maken van deze 
Skieppesturt ook alweer achter de rug. Hopelijk 
hebt U allen goed gegeven in welke vorm dan ook. 

'l. 



Alle zieke mensen in ons.dorp wensen -~~-.k~a~ht en 
sterkte. Voor velen van U zijn er het afgelopen· jaar""'· 
vrolijke en misschi~n ook·droevige diQgèn gebeurd. 
We denken hier op het einde van;het jaar toch vaak 
aan terug. Naar we gaan vol goede moed het nieuwe 
1997 in. 
We wensen U alJen een heel goed en gezond 19~7. 

Namens de redaktie van het Skieppesturtsje: 

'Trudy Wittevèen .. 

T Stichting Doarpshûs "It Wattahûs". T 
Geachte dorpsgenoten, 

Als jullie dit stukje lezen hebben jullie d~ uit~ 
nodiging voor de heropening van ons dorpshuis al 
in huis. 

Wij zijn een dikke 1½ jaar met de verbouwing bezig 
geweest, maar het resultaat mag er. ook zijn. 

·Het is een prachtig dorpshuis geworden en laten 
wij er met z'n allen voor zorgen dqt git ook.zo 
blijft. Aan een ieder: BEDANKT. 

Vanaf 1 januari 1997 gaat het dorpshuis weer 
vnormaal" draaien, maar wel met een wijziging in 
het fie~tuur. Jeannet Volbeda gaat ons verlaten 
en haar plaats wordt ingenomen door Joke Schukken. 

• J 

Maar wij gaan nu eerst op feestelijke 
wijze de heropening op 21 december a.s~ vieren. 

Toh ziens op 21 december 1996. 

Stichting DoarpshGs It WaltahGs. 

'?>. 



1 B Parodialoop herrijst uit de as B 1 
AISE BOUHA zegeviert in elfde editie 

.van Tjerkwerder trialoop 

Aise Bouma uit Skuzum heeft op zondagmiddag 
17 november de elfde editie van de Parodialoop 
zijn naam geschreven. De trimmer ondervond in 
waterkoude en winderige omstandigheden we~nig 
tegenstand en legde het 7,7 kilometer lange 
parcours Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd af 
in een tijd van 29 minuten en 59 seconden. 
Jan Blanksma "schoot" de trimmers om 14.05 uur 
weg bij ffit Waltahûs. 

op 

·, ' 

Bouma, een ervaren loper, nam vrijwel van meet af 
aan·de kop en stond die niet meer af •. 
Alleen de jonge Jolt van Buren uit Tjerkwerd kon 
eninge tijd meegaan met het tempo van de.Skuzumer. 
Van 8uren kreeg halverwege echter een afgrijselijke 
tik van de man met de hamer en finishte kotsend en 
gedesillusioneerd als achtste. 
Verrassend was de gedeelde tweede plaats van Simon 
en Jan Jellema (beide uit Sneek). Met een tijd 
van 32.54 vormden ze echter geen enkele bedrei 
ging voor Bouma. 

Bij de dames schreef Tineke Schukken de loop voor 
de tweede maal in successie op haar,naam met een 
tijd van 35 minuten en 22 seconden. De verborgen 
tussensprint (de zevende loper die door Parrega 
kwam, kreeg deze prijs) was voor Rob van der Haar 
uit Sneek. 

Ten opzichte van eerdere edities 'was de winnende 
tijd van Bouma een matige. Het record van de 
trimloop staat nog altijd op naam van Gerrit 
Wijngaarden. In 1991 noteerde de man uit Tjerkwerd 

4. 



een tijd van 26 minuten en 16 seconden. 
Wijngaarden schittert sindsdien echter al jaren 
door afwezigheid. Titelverdediger Bertus van der 
Veen uit Bolsward (winnaar in 1993 en 1994) moest 
ditmaal vanwege een voetbalwedstrijd verstek laten 
gaan. 

In totaal deèd slechts een kleine vijftien trimmers 
mee aan de Parodialo6p. Dat is in vergelijking met 
voorgaande edities ietwat minder. De slechte 
weersomstandigheden en de geringe publiciteit voor 
afgaande aan het evenement speelden daarin mee. 
Na afloop reikte Broer Feenstra de prijzen uit 
en werd er door deelnemers en publiek gezellig 
nagekaart in It Waltahûs. 

De Parodialoop, ooit een geroemde kla~pieker met 
gerenommeerde deelnemers en veel publieke belang 
stelling, werd vorig jaar niet g e Lo p ejj., 
Onder impulsen van enthousiaste dorpsft,ewoners 
werd de trimloop dit jaar toch weer l~ven in 
geblazen. De organisatie heeft ambit~uze plaenen 
om de loop zijn oude glans terug te geven. 
"Onze trimloop wordt in 1997 weer in het voorjaar 
gehouden. We zijn ervan overtuigd dat het mooie 
weer dan meer deelnemers en een sterkere bezetting 
oplevert", aldus de organisatoren Jaap van Lingen 
en Broer Feenstra. 

.... 

Eindstand PARODIA-loop 1996: 
----------------------------------------------- 

1 • Aise Bouma (Skuzum) 29 min.en 59 sec. ,! 

2. Jan Jellema (Sneek) 32.54 
Simon Jellema (Sneek) 32.54 

4. Dickie v.d. Werf (Bolsward) 33.22 
5. Broer Feenstra (Dronrijp) 34.54 
6. Jacob Hofstra 35.03 
7. Jan v.d. Zweep (Sneek) 35.20 
8. Jolt van Buren (winnaar jeugd) 35.22 
9. Frans Mulder (Harich) 35.30 

1 0 • Siecó Postma 35.35 

-s. 



11. Tineke Schukken 
12. Rob v.d. Haar 
13. Rinnie Jellema 

(winnaar dames) 
(Sneek) 
(Sneek) 

35-36 
35. 4 1 
36.03 

In vergelijking tot andere jaren werd er ditmaal 
door alle deelnemers erg snel gelopen. De tijden 
lagen dan ook dichter bijelkaar dan ooit. 
Ga zo door trimmers! 
De volgende editie (1997) wordt in het voorjaar 
gehouden. Dat wordt in de maand april of mei, dus 
mensen: begin maar vast te oefenen. 
Tot slot een woord van dank aan de sponsors 
Meinze Bakker en It Waltahûs van de loop. 

"1'Bedankt" 

Beste Mensen, 

Na een periode van terugvallen en weer opstaan, 
hoop ik dat het een tijd goed met mij zal gaan. 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor 
de belangstelling.die we de afgelopen tijd mochten 
ontvangen, op welke manier dan ook. 
Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken 
iedereen een goed en gezond 1997 toe te wensen. 

Met vriendelijke groet, 
Willem, Reinie en kinderen 
Sylroede 15 
Tjerkwerd. 



( Doarpsliet foar Tsjerkwert 1 
Wize: Waterval 

Tsjerkwert. 

Ik wenje yn Tsjerkwert, in doarp'k oan de feart 
't Is mar in lyts plakje groun: 
In skoalle, wat huzen, in tsjerke, in toer. 
Dochs is myn hert hjir forbûn. 

Leafde en leed gean ek hjir han fn han 
minsken, dy komme en gean. 
't Libben foroaret, de tiid fljocht foarby 
Mar Tsjerkwert bliuwt dochs bestean~ 

Tsjerkwert, myn doarpke, myn hert is by dy: 
Mocht ik dy ea forlitte 
Fier, fan dyn greiden, dyn hynders en kij, 
'k Sil dy dochs nea forjitte. · 
't Plak der't wy altiid boarten as bern 
Tsjerkwert, oan dy,:ha' k myn herte ferlern. 
Tsjerkwert myn doarp, wer't lot my ek fiert. 
Dy sil ik nea forjitte. 

Dit fers is makke troch Wisse Postma, skoalmaster 
yn Amsterdam, berne op Ymswalde. 
It is foar it earst songen trocht de bern fan 
Jan Postma en Jiskje Bakker doe't die 25 jier 
troud wiene. 

Mei grut respekt . foar de Tsjerkwerters ! ! 

Hertlike groetnissen fan Klas Postma, 
in tante fan Jan en Hiltsje ut Wûns. 

:'.\ . 



1 *·**Opbrengst collectes*** 1 
25 JAAR NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 
COLLECTE 

Opbrengst 
In de week van 27 oktober t/m 2 november 1996 
kwamen de collectanten weer iangs vele deuren 
in Tjerkwerd. 

Met elkaar brachten __ zij het mooie bedrag van 
f. 297, 50 bijeen v oor- de doelstellingen van de 
Nederlandse Brandwonden Stichting. 

Mede namens de plaatselijke collecte-organisator 
dankt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar 
collectanten en de gulle gevers .in Tjerkwerd. 

Besteding 
Met de opbrengst kan de Nederlandse Brandwonden 
Stichting verder werken aan realisering van haar 
doelstellingen: verbetering van de behandeling 
van brandwondpatiinten, we~enschappelijk onder 
zoek, het voorkomen van brandwonden en het in· 
stand.houden van .de huidbank. 

Het geld zal ook woreen gebruikt om nieuwe uit 
dagingen te bekostigen, zoals het voorkómen en 
beperken van littekenweefsel. 
Voorts wordt onderzocht welke behoefte er is aan 
ondersteuning en.-begeleiding van de talloze patiin 
ten die, naast blijvende lichamelijke gevolgen, 
ook psychische problemen overhielden aan hun 
brandwondenongeval. 

a. 



ORANJEVERENIGING 

Het heeft e~en geduurd maar hier zijn toch da 
uitslage~ en afstanden van de ballonwedstrijd 
van 30 a~ril jl •. 
De verste ballon was van Renske Hylkema deze 
kwam in Uithuizen en heeft een afstand van 116,8 km. 
afgelegd. Laura van der Zee en Rein Heeringa hebben 
een gedeelde 2e, 3e pl~ats gekregen hun ballon 
kwam in Warfum en hebben een afstand van 114,9 km 
afgelegd. 
4e Carlijne Balkema, haar ballon kwam in Eenrum 
terecht 112,2 km. ver. 
Se Age Gietema, zijn ballon kwam in Leens, 83,4 km 
ver. 6e Hielke Hielkema, zijn ballon kwam in Wester 
geest 63,1 km. ver weg. 
7e Froukje Walsma, haar ballon kwam in Giekerk en 
dat is 40,9 km. ver. 
Jullie allemaal gefeliciteerd en een prijsje komt 
nog naar jullie toe. 

BILJARTVERENIGING H.T.S. ~: 

Na een stop van 1½· jaar gaan wij weer "los". 
De biljartvereniging begint op dinsdag 7 januari 
aanstaande. 
Event~ele .nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Bestuur Biljartver. H.T.S. 





0 unn Jl•rend lo«ft h,t 
,·c:n.eluerd: •• RIJ nn~. 
hl<"r In ))rente. dctar 

ktttm~n de ,Ucrcu pt:tl«:n In >.1hlwintt·rtuu:ht," 
f1iJ 7.lt l,lj bol'r \\'n1'"" h1 cle ii1dntnr 1:ljn k,•ffif" t~ drlnke,n Rl,1 
hij cfot n•,ldt, pint 01, •Ic 11'·,·f. th· hntttlllt' fUJ: tf'1.!rll h~t ~tnl· 
"'• l,n1 ·: hij L:.,u,mtu·11 1u~ \\t·I ,·•·11'1 w1,t 01n up ele lmt~.r,lcrlj. 
n)~ er lu..•t ,·,•n "r 1111111..·f l:t,h,dljf' ,~. 
Jon)!t Ht'fernl 'lil v(,ltr hr.m op het J,!(."11outf' "ho ~n krrnwt 
pnntrJchonen. Zijn \"n(t~r. Alhrrt Un.rt"I", i!i \"fl!II atbckler bij 
h,,.:r \\"n1~~<". cl:uuom mn~ hij hft·r cw,k konK"l1. 1-:n nl!I omlc 
Uerc111t n l~. d:tu 11,·lr,t hij ltt·nt met hd w,:rk, voor panrrle 
bonen en ~crhaten. 
Zij rusteu uit. Tw ee nrbetdeta \·an xeven tn vt\n :c,·c:ntfg 
jnar. De horul Ji~l tu:1~11 henen lc:ljktvnntlcn Hnopden•nder. 
IIIJ !'ltmUt :r.o mlu:whtrm\, tt1!" jun~t! Ucrc11tl hfm een peerde 
honn ,;001homlt en kijkt 1.0 ntcn:wlijk S.J\t'U: dnardOOI' luijgc.a 
ze •ter over, c,f 11(" ,lieren \'"ntand hebben . 
.,tie- kunt mij ,:?:cro~t ftdo,·cn." :,,:egt oucie l\crend •• .in Midwin 
ternacht, dnn Juumco i:e prnt"n ; m11nr te n1oct et natuurlijk 
oor \•oor 1,chheu, 0111 l1r-t te ,·er,tuan. Al~ de klokke twaAlf 
itlnAl, d"n bt..~h1t ,1" Int.nu . .,Kfcn-de-ke ce-1~-ó-ren r· kraalt 
<le hnnn. l>e k:oc 1111lwtK,tdt Item. ,.B~·boe. waor, waor 1"" ••.• 
"·ra~t clt lc.cJf'. M:rnr ht:t ~chaAp. dat wttt ff het nteeate van, 
wnnt d:it •~ rr hlj if:\\"l."t'!'t htclcrtlj,1. toen 'l gebeurde fn cle ,tal. 
,,111 lli.--H-lc-hrm t'' 7.t'J~l h"l ~d1:,ap. Nou. 1nttr Ujrl 1,ebl,en z.e 
dun uu:e~tn1 niet, wnnt hij de tnntste ~IA)! l1ehl~n ze heur praal 
\·crtuQKtn \\'eer ,·1.-rloren 7.P1 'k. mn,u t.~en. Wie weet wat 
men nmler~ ung hort11 kon •.. :· 
Jouge llcn·wl kijkt ,·er«hrllo:t en on,:elo,·11(. 
,.l..t"nJ(.enhuul r· ,.~Kl hij, om 2.tjn Ultdf:n ,•rlcnd te bq>l'oeVrn: 
"J n mlcn jon,:. l1rt J,;,door knn 'Ic jM c,nk nit't ,eevcn;• Xqlt de 
omlt' mt>t «u 711(·ht. flij smijt hC'l clllc nlt dJn kf)mmetje ).ttr 
he~li:tl o,·!r de du,~,·locr ~n 1,erJ!l ,.iju t>1talnt, die hij bewanrd 
httfl or dt hrl\·crkist, wttr zorgvnldlJ( In ~ljn inge,·allf'n tnoml. 
Knuwenll en "te-nncn«I werkt hij zkh op en schikt het allo 
t.:r«:ht . 
.. t k hch h•t nl vnn mijn vncfor," z~t hij, .. en clle loog nooit. 
Js hrt ·7.o 011111'*-clijk ? 7.~ k11nt lu~·t mckRAr toch be41t van 
oudef op· onder on:rprnnt hebl,t'n 1 te •wt'tl nog niet, wat de 
hi·t'!dr.11 lrnnm:n, mil'n jou,:: 1 le h'!nt note ntRttr zo"n kk!k-nut 
dr-,lop ... -.·· 
!lij ,l'>lltt 1.ijn cl,,rs.stok. Al• hij die !?HOnd•n hedt. praat hij 
Wttf: 

"I• lt·eri t,.·h 11it tie Dijl"'l op •rhole ? lld, Ie dnn nrolt VAR 
de f'zt-1 \·on llJlt•oun hoord 1 Die, kon todi ook pratt"n l'' 
))ie omlc llt rt·ml toch I Zijn witte w<'nkbrauwen hangen als 
gordijntjr11 \·oc:,r 7.tjn o,:;cn. dnnr ~lo.urt hij vr~end ·onderdoor. 
Jtij 1u'f"ft ~('Il bc,dtel vnn het w~rl;en op hf:l In.ml. hl) t1bu,t 
fC'l1tit,:l'U ••• 1 ijn lil·11t·rt zijn v) kru111 nl!\ ciotsstoklc.l·II. ·t 1~ ten 
,·rnot,tl<"lt~·n. ,lic· omlt- Ut:nml. Zo ht:hl1e1t hl't .,,itrk itn hc-t Je,·m 
hem jt.ctnun\t ... \\"nnrrnn 1•• vrnngt hij, 7.0ltde:r · woorden. 
.. wnnrOm J;?t:1oof Ie mij ni'-'t 1" 
J n, nl?t het In de.' llijl,t:1 ahu'tt , ••. 
He <lor~-..tok ,loet drie !IIIRJ.:itn. Ho, omlc ncrend motl ttr~t In 
·ûjn bnUdt'O 9pt1~<·t1. 

. :·t· 

.,Nou, hmmcrnn,I ?" vrnnY.t hlJ <l1tn. 
,.'t Kan w..t Wlll\f wtt:t>n.'" 7.(1(1 jonge Uet~f'KI ... te 211lt h~t 
w~I )..,ter "·el•II AS lkkc , ... " ' 4l. 
~,ert ct\e dn,: zttltt Jon~t Derend nnnr icni•uct. tllt" hun tnt't:r 
ko.n vettc-llco. Jlet b n1odlijk om ~~n te ,tn1len, w11:nl je k•n 
niet hij iedereen "aukorn~n 1net zulke ,,.,c ,,rnf'tn. Niel bij 
an,lcf'e jon~t'mi, want cHc Indien Je ult. Niet bij vn.clcr, want 
d~ tiinnnwt je nf. J'lïlct htj moeclcr (:erl'l~, WAnl dit hreJt te.t-"n 
Ujtt Voornt ,te ln:..t.~le: weken ultt. Ze wor•lt te kt>tt •t1n aclC"in, 
z~t 7,e, ,.e kan P.0 gOf"d niet m\!er voo,t nis f\lKt"rt1. 
).tnar op een 1.ntertlftg,.,·011<1 In Det.":emltcr komt Bartje en 
hlijft •1" :l..1,mlnl(. ,.,,k. 1)1~ 1~ nou. hocr~nlctt,:,rh\ In Jl11n1.t"lN> 
t"II nl~ ,.JJn kll·h·n k11pc1l t.ljn. lr.omt hij N'U.11 cnt·rwnulf"U. A"n 
Uartjit knn J~ J!t·ru~l 7.fl tct!I vrugcn, die: t, te \0e1·tronweu. 
Uurtje wt•d ,., ook niet \0f'cl vuu. HIJ h<"tlt ook. wtl t~11!1 i:o'at 
verhunl tt,hoonl, mnnr dnt wu11 todt fUt<ltrs. tl11t l(ehc111de 
utt:t In P.Utlwlntf'rtmd,t. J>ot Krh,urc\e: In de ·IIRcht van Ol~tl op 
tilt-uw. J>nftr mo,t In tic: huurt van lh1tu.,Joo ttn boer woond 
hf"hhcn, clle hoonle 7.ijn cfxcn flooct turnknndlg«-n donr 't vee. 
Jtct ,·tt kan in c!e outfe,.jaars n:icbt W!lO:n<',:geu. ·reu minste-. 
d"t wUJeu cle: men~n mekaar wel een• "'IJsn-.nke:n. Dle hoer, die 
1t10C'Sl ,v11k"u bij e-~11 koe. ·- vertelde B,artjt:, - ~n toen hoorde 
hij dnl d~r 1.q:,;•11 leg•n h,l peerd; ,.nn·a ook .,·nt, dat je 
nnu In ·t komcncle jaar den hRn..1 nr1s-r 't kerkhof moet rfj<le:n.'1 

,.Ja;• &el ·t peerd ••• n11n:r 't l.11 nog gr-en Md ... ," 
T .... n verkocht tl• boer zijn twute P••rcl, httl wijd wog. HIJ 
wou ,orgeo, dat het gttn ,:dij\: ltr«x, Monr wat gebeurt er, 
jou!! 1 ... .'Die boer. ,11. ,lat J>"«d ic•kodot l1Ad, clle gin,: over 
de kop. - Wat '""" dat 1 - Ja, dat wa• 1.ovttl, al, <Int hij 
9?ttu ,ceJd n1ecr hnd. m•"' WC"l sdnûdtin. tocu JUOl'!lt ~iJn hele 
b()('l verkocht wotd~tt op een boctdl\l(.. Jle:t fle!Hcl, cl11t wetde 
\'~rh:..nde1d en ,·erkwan!-tld en or <'t'I\ clRf.!. op de markt. 
kocht de buutmnn•\'O.n•den~~r. \,.n tleu <>Ugf!tnksboer 7.al 

. 
.. •• ffff't toch ul.t b Bljb,,:I op se.hole r .:.o 
:.~:.,:: h::rd t 'r:.:':o:::ch !:k :::~~1~f 

\\. 



'k n1nnr •~en, ,llc kn,·hl dnl ••·art, Jlttftl, T«n de on,:dub- 
1W'lt'r dnl z.wa,t'" rerr\l hij aijn hnurtnnn t"'I( , IMH vkl hij v11n 
"'' 1ulk ,·nn ,tr knr ,d. 0, .. 1.,,r ·t ttttl ""hmrUJk. itn nHln-n 
11,,.,,.1,.,..1_ l>"l wno In 'l l:iot~l ,·nn A11rll. Hn "I' tie ttrAlc 11..t, 
lot·n wr.rtl de mnn h,"'Krn,f'O. Bn 01114h1t re ,·nnt tl~ lijltwA'Jttn 
mn1111r l+n 1w11rt ftt'1!rtJ 111wMc11. huur.Jen 1.e ·t peerd ,·an ditn 
h11urman er htj. 'roeu weed tl:.t t'1' ook voot ie1pannttt, nirt 
z.o "'" •le koe ,•onr111~M 
hn,M,. 
Hnt ,·•rtclt Rnrljc. d Û Û f 
Mo11r hij «i;t •• hij: 
.,J.11111 j~ m11ar niks 
wij• mnktt1, hoor llcren<I I llet Mnl 1111,monl pr ... tjuf v11n 
nlk11, "''""" jun•. 7A> ht:hben ee u,lj er ook vr~e:r •·tl ttn11 
lU!\.'t<'n willen tH·mrn.'' .. Ma,., oude Derend ,tcloolcle h~t 
h'N·h I'" ,:,•nrlu:·rt •lt' ll1duc ,,fhu1c ncrrl'MI ki ult:t wijzer;• 
••'!tl llnrlj• 1 ... ~IM ... I•~ ,·~rl.-11 ,,., . ...,, 11•kkt' ,t11111r1,. (ht,le 
11,•trtMI h1,·ft ,\:u '"n 11• ,·ljf utt hrlth·1•lnltllrn. k,C"loof d•t 
manr , nu mlj." 
. t K!\n ""' wnnr "l'>.c-n," u·t,:1 Jt>ttttf' neren.1. ,.Ie uilt 1wt 
,u•t 1u•ta•r w,•tt•u ""' lltkf' , .. :· 4l 
Jo:u tnlfl'!f\11J1..1CoC11 wN't hij un,.: nld, "·at hij c:r "•11 cln1ke11 tn<trt. 
lllj l,1"t hrl nu 1111,nr 7.0. llij lt"Rt het ,.,,ulMt hij zic·h nttr. 
ob ao,·ttl n,,.lt'tt' t:11 ,tt'nkl "r nld n1ttt O\'t"f. llant' nu t"n clan. 
htJ hf"t l«-u•u ,·"n ~n ,·"r~jC'" O\ ~r het KhNlr1ct" ,·an HHhlt"hf'm 
of nl"' ,Ie h1nu1 turnt hem \nfp,,..'t,:.t mC't 7Jj11 lr.op op zij, tln11 'A"il 
tljn 1uert \vt't"r J!rhu·~n. •al ,iju ,tt!'ltand ontkent. 
•• Hr ""t•nclt'f~t l,t"nt c1t \Yf"rt"l-11 fH1K nft>l ·ult." u,:t oude Bitrrml 
,aalt. 
·t K•n wd w"nr wttt11 1 

In 't l,o.,l•alc, dat •or,lt ar,: ... probn. ll<,n bc,\,1.,.ttt 1~ er nkt 
l'IM'e'f v,fJ. l)t rnf'l1'jf"!I m,.,.hn nnlc ...... t1ltt h,:hh,•11. 
IIArmb, •Ic 1-rffltlwn.,tm,-1,1, I• er tri:~11. ,.111 'I luwti;~k b 't 
veel te lr.m,d," ui:t aij. 
lld &""Pr~lr. v~n·krnte ,.,en""n b ""'"" tlK>Mlijlt Ic v,Ji:cn. 
,.IC.,.11t jott1 jong,n ''AnAvond. 11.ru,h !'' ,·ra-.,:t de boc, r. 
.,Ja nd11urlljlt," u,ct d, -1.i, .. hd I• toch aovttl alll 7..,ter 

dni:avo,wl 1" . 
"t:11 tL·Ht ma.ar tu ·t 
stooldmlrkc. ltt\rn1lce I" 
•• U:1.nlt jcw: wel." ant, 
wtK>l'tll llormkf' ••• domr 

la 'I •ij l~ lco"d 1" Wnpse lacht. .. llc dad,1," aq;t hij lnn,:• 
::;~·. ..da.t Ie op an·n avorwl al w11inn ""ort van Joe 

Ik Rtft<I bromt wat ('tl. wordt rond. Vrouw WftJ)!'le ,-·t111tt"rt" 
fü, •Ie .u~j"" 1 .. ·Mn •• ,Ir. rrn , ... 1Jr. M••• llrrt·IMI hrl!rlJ1•I er 
t1koll van. 
hl •t hooh·111k • .En hllJft hf't. tlatmke aal "' dekffl~ ltt hrc:ltgt"n • 
M••r ttr~l uq,~n Jte n~ t't'n uur op h<"t JnUr.4!hord .!lf't!lcn. 
1~ hoer tlot"l CNtlt ttM.._. , Olc• _.,ulltl~<r. "Ujve \\'"l'l'II' IJII \"Onr1vu114I 
net ttn Jongen ,·an hun Î-''"'· 
Vrouw Wai- l• ntl,:ct:un. 

ANNE DE. VRIES 

Cl 

Cl 
11,t R<bcnrl "1' ren noml, al• JOUJ:c, Derrnd hij Waf>$C In 11c 
•l•I I•. ouder ·1 naclkrn, dw t va,ler door J'.gbcrt. Derrnds 
oudere brOt"ttjr, """' hul~ iteroq,<"n "·ordt. 
"OMl~lijk thul••nn,rn bij nwoedor." Ho tie Lotr k0111t hij J-e 
ner~nd llhUU1. 

"JoRI(," '"t hij, .. wal <lnnkt Joe, Ie bent hier •O\·ttl op de 
h«nlerij, Ik &00 't bnl eetL~ 'aardig vln<lffl, ab Ie bk:T ttns 
b1t"\'t'b t'tc-n en slaven """nac.-ht ..•. " 

' lllj !arht •llm rn a~nm.,.,.11,:en<I. Maar Berends 
nl<'l'ltl ,..okt open ,·nn '\"t:rh:ni:nR. 
.,Mttu Ie tlal, Wnp,,e 1" 
"W<I ,.,kor, ,a.,t ,..,., IOt'!< t ttnslr.u11ntn. l!n w•ru001 
non· da,lelijlt nn.·won<I nlrt 1 J«n vader ,n 
moetltt aullea bel bot Rood vladen. Nooa 1 •.•• " 
.,Nou, 11ung Wap..., I" 
"Alk.,.l'roltcn," 1'1!t de bnc-r • .,Oaa -t Ie hier 
mMnr hl~nn. Wal flunltt je, ah wij Wk~ t'1I Knt· 
Il~ ook ttns l~lffl l1ak-u I" l.)au •• Dor-' lq!tn. 
Wkl~ffl K11Clt•. dat ,ljn 1.rtt)""!!ffll nnm-h:r 
t:ee11..,., ,tie rij n~l(ebruhl httft. t~a &Ij nwt 
v,uler trnuwdt". 1-e d)n dllc ,a luJ. u, d,m,n alb 
m ze klllckffl. Ntt, <lat 11 nleb gedun. 
MHr v~ 11,re11<1 djn bu•"aren In k111 brfflgftl, 
komen ac de ~tal lt1sknttt<t1, •-ier ttn woont •n 
1lftlln ,·er~en I• crlJn,.m. Het wa• uker al alge• 
eprolt,n, dat vader u atur«11 rou. l?tt nffl la~r. 
du~ heb je 1le ••"'!"' onlt ""Il• Allfn, da11 IDOet 
flfoft'tMI d•t ttuu1t t1rmr11 inAb 't t,. lfl ellt «irv•1 '""R hij vana,·ond etm at, een t11rf•lelter. Kn 
kklt,r, mon I BrOU1I -t ~Ic " b<ood met ae 
bnlthn bloedwo<At. En elk ttn el I W~ ,..,,. 
gedacht hehbn> dat er ffl<Mcn l>nlond,11, die 
aoveel lekker• In huls heddrn 1 · 
Aan tafc-1 11·ordt er ooit ovr,- gepraat _a, de 
Jong•n• olapen n1odtn. 

Om ttn uar ol •cht Wflf(lcn tl,: }nl,:"!f'IIS duot U:umlt~ lu ·t 
hoof gt:brttcht. 7.e 11Hlf(t'U lmn klf'r~u o,u,h01ttlcn. Ik ,n,kJ 
brengt "n peluw ,·oor hun hooMtn, •lekt ae onder d• ru11lt 
delr.en., en atnpt het hnot watn1 arhter hon flll(. llnftf 11nk:ht 
Ujdfflll dil l,uc,lderen, otnal olr11k en 1,tt.,,i:,I. 
"Slaap Ie altljtl goed d00< 1" ~rongt u . .,01 word Ie '• Mcbu 
oolc wel ttn• w•k•er 1" 
Nttn, te tlapen altijd al• n,nrmotlen. 
"Da11 .la 't goed," &egt llarn,h. 7.e nttmt de lanta11rn oa ll""t 

. weg . Berend ligt naa.,t llt't t<·hot. lllj &Id haar door tt11 lt~ 
In d' •lAI, 7Jj IK'harr.lt er .... t ,on,\ met de lentoorn en ttn 
code lennfng!llc,e-1, tl11ar kt"' te aelrf'r 1«n plr1n,te voor "Whwlett. 
Wat doet u, ooit n,,:t een •l«I In de alAI 1 . J .• 
De koelen lr.ljbr, rn.,tlg en dom In het lkbt. ie staon met ,1" 
lr.oppe,, Mar Jlcttnd. Ze herltan....,n. JUn, dr ruo, lbonlc. auc:ht 
ab tt1l mena en :1ehu1k\ ongtdnhllg zijn kop la•llli• ,Ie paal. 
Wauo1n lul die ll1mnh nn• nl,t n1d m•I 1 .•.. Je i<Jll er op 
1wuendat l1IJ , ..... t,bhe,locldc. Allttn hel l"•tenumnh.rl h,m . 
l~ b tet, kH•'ttSt, ttn ecn,o:I , ..... l,IIJ,le • .,,.,,.,.1,11,'fl. ,lot httfl 
Berend de hele dng vcrgttckl, n1••r hl) t,.,.,ft hel v,rgtten door 
de 11rote ,·etr•"5ittg ,nn het n1ogen eten en olapcn bi) dm . 
borr. In dil O(P:•nhllk ,lon,t hel •krhr trrn,t: Mr><~en b hd 
Keutfee9L ~n mn,en """' zijn hart un het bunu11 : mntgen 
b het Keratftt11l en A,,, hij slaapt nust dt kotl1:11. Nou &al 
hij kannen weton, wat -•rhekl Is: of ae k1111ne11 r<•len bij 
de lcJolt , .. mldcl.,,.,. cht 1 
Dau gaat bij ,,.,.., overri"'l &llten. IIIJ loert door d• kier, 
,.llarn,lte 1 ..•• · Jlumkr 1"., •• 
.. Wat la er - "Of! 1" bron,t de meld. 
,.Humke. wanilttr 1,o hd•Kentnachl, noq of nrc\rgrnnacl,t 1" 
"Noa," uat llormke, :.o1 alrlb, liever ittt"l!•I. Nou la 't 
... .,.., a,oud I" 
"1'1j11," •Ollt Bertnd. à11 ba djn op.,..ln•llag vetgttl hij om alJn 
gdldnt te bcwatffl. . . 
.. Den 11:unncn tl~ dlffflt rr•toen. h~ H11rmlr~ ,., 
.. Je bent niet ,:oc,I win," meent llarmh ... Wl'l te m•tt'n. 
Ogm dkbt. En pu op, dat Ik joe nl,t ruttr S.ore I" Cl 
Harmke loopt de ll<h11111r door en hoor O<'h•duw, door de olln 
Cttfflde lantaarn, springt n1tt huig, hd dalc. J!•n deur ,laat, 
Std~. Dufatemla. 
Na ltomt loet fijne, tue lk:ht ,an de maan 1we"n door de 

l'l.. 



trn lf-rond ~ taflmpJt'!I. vege. wondrrl:ljlre RHtatten tritdt!'n 
naar vorC'n. Er luankl dl tikt wflt Jn de haneballrett. F;r 111"tpt 
fcU. btjnfl onhoo1"bftnr. over tie tlttf. Berend voelt de tiet'en 
woo«lfRh•ld nn gehdn1dnnlge wnenli. Hij grlet:elt. maar 
hij wll l<K'h woklter hlljvell, hij •rert r.ljn ott•!I oren. r-.en 
•~ttlnR In cl~ •lol rlnkelt ,o..i,t. J;«-n ltoe neurt. Nn •<>relt•"""· 
,nolc ltrt vttttmt~t,., ,wt1AOC'"lttjnlljk. P.f'n '"'"''"' nt1111,,.tr1,~n 
volt door hel dnli, ttn llthl•n•I• •<tt, naar ,te hl"lnel. '"'''8• 
m'n "'<Il: zijn ,1. fflg•l•n gedaald ln de nacht. Jozef en ~ ... ,. 
Il""" door het l•nd en .'l«l<en d, ,tol, waar h,t Klnd,b gel,o. 
re.n z.al worden. 
Derend loopt n,et ben mee. HIJ .vil er bij ~~n. ai. d• lleUonrl 
1• Rebo""· HIJ l• ••n herdu•joni:n, uit de velden nn ll••lh ~= - ~ 

.. HIJ sfoAltl nog:• meent v••le-r . 

.. Wat kom Ic hier .torn 1 W•,.tont lfte Ie- ult!'l In •t lu,al , .• 
"Nou." autwoottlt Brtt!'hf.10 •• dat ,·ertc1 Ur: [ee Jà. J>c kO'!len 
hebt mij vertel<'I. dal 'hlo<r een kleutlen geoor011 wM .... " . 
,1aar hij hrirn1t h"t ee niet ••tn Mt ,·et"!ltAhcl. 7~ hit1trlJr,en er 
nftr.tit ••n. nrrf"nd mn• .,.,...,.n h.-t 1,r...,.rtje 1.:lr11. ,lnu tttnt-l 11IJ 
"" .. ,~ WN"tltrht Wtr, In ,.ljn nr~t l~fltJ!~"'"'· 
11 ... n lan,t-,rplg pnk, wonrnlt """ ,1,. l10,·~11kanl •en ltonl 
boolclje otttU, ,Int 1• ,..,t nieuwe broertje. Een l(•r.l<hlj•. 
rnocl •n gerimpeld ~n lelijk, hd lijkt het 1(07.lchl van oucl• Derend 
wel. _ 
.. Daar wordt jMn bote!rhnm •ttr wal dunner vAn, •• Zf!'!ll ,•1uler. 
Ja, Derend I• ook niet erR blij met d«c verra..,.lng. Hij hcrfl 
al broertjes genn,g. MO<!der Geesoe hrorht verlcdtn jMr vl,•t 
t'l(elljk in hun hul•. .(l 

ltt cletr helll![e nncht R•heurt het wontter. 
Al• nercml .. -akker orltrlkt, ••et hij ,eker. ,lot hij een •km 
heeft ttehnorcl, clle h•m riep. lllj ,.Il rtthtop, bij wrijft In 2ljn 
OJl:~n cti oloMl h1 de 11ncht. Wnnr I• hij 1 111 de •lal ,·an 
Dethl•hr1n 1 In cle 11<'h11ur ,·on Wnp'< 1 Nu I• hd Kcr•l- 
n•cht I H•t licht I• nog •kt·kcr 1tcw1mle11. E•n 7.llnren 11lan• 
lll(t "1' de wonden. 1.sc,n hond huilt ergon• In hel vcM, een 
ween,,,..,l lge roep. In het h11lo koert de .tul(: .. R«-e-ltoe 1 .... 
uh .... Roe-e-ltoe 1 .... 11h .... " n,el een zacht n•R•luld, diep 
In 7.ljn kf-('1. •l!'IO( hij r.frh bt-dnt op ttn v~rh,ud. t!h: uh 
hr.b je wnt te vef'tc:.lkn .... ub .... hoe l• 't oc, Jt: Wl""' 1 . 
Berend 11:ceuwl eu lnat 7.lch \Ottr vnllcn In liet hooi. Mtt 1'1aat 
M klok. t~n kf'ltinic ranunrlt. l)t, vwrltcns knorren •n wroct•n 
In hd •ho. Hr h0t1"l ~h l<'Jl:•n hf'l •rhnt. 
llnnr I• ttn •km. ttr~l fl(oclontpl, dan lulil•r. Waarom rinkelt 
die kocltrlthtl( nu zo 1 .... 
.•.. .,Kient t, iiebor,n," •tRt de •l•m. 
,,\\'111t1.r,. · •. , .. ,·rAIIJtl ttn nndcr. 
Rn het autwG<'rd ltm11t cl111dclljlt door de •lllte van de nacht : 
"lll~r ,·lRk Mn•l. bij A\h"rl ll"rtel• nt Ott•sc. D•!l• hebben 
~e nt)lfl 1lrle :itonrtf'n vnn klc-mlt"r ... ."' 
In J" ~Uite. die v<11J:t. !'l{ommdt tt,1 koe overeind irn, IQC:lt net- 
h~c." irn onru~lfK .... 
!thu,t' Jte-rencl l;11 ttl ,·nA het hoof g~lffl~n ~n 11lufpt hijgend ovt:r 
dt: (l~cl n:1111,u tlc de,1t. 
HIJ ,orkl •l<ltl•ren,I de ,tren<l,l. bij ,..11 IK'hreeuW<"n, mo•r ~• 
lcontl ti••n ic•lnlcl uil tlJn ,trot<• ke"I. Koud, rillingen tiHn 
n,·er 1.IJa rt•R. de &nf!!II 7.ttltl ~waAt In djn brnen. HIJ 
,..•r1•t tic h ttgen rlc deur, hij •lort 7.lch naar bult,n ••.• 
op knuM\·oeh:n rtnt hij ,toor df' sneeuw. Boz.e machten 
dtl•n h•m or de hMen. een .&w~II• grijphand met 
koude:, •rNlc dngets t, nhtoor vtnlt su.:hler djn "•· 
HIJ k01i1t '""" hij hut~ niet tot h•dnnh111. HIJ rnlit 
•• hr,,u,.·,nd de dt'lir "l>•n - 1lle li, niet Il"· 
grend•M - •n rent onr de clr•mp,,I. Ver 
"nderd ,taot lclJ ttn 01tenhlik, dan schiet 
hij al• ttn kat onder <1, tafel . 
.. ~llen ,irot• ~ri,ztl, 11'at tullen wij non 
hel1hf'n .... 1'' 
VKder Dart,b bukt zlrh •n Inkt un 
een •p•rf•l•nd h"n -.,..n kl,ln, kerm,nd 
j"'111etJ• te voororhljn . 
.. \\'el. aJlt' mcn~en. dA's on,:, Derend." 
•'1!1 hij ... Wat 7.Ullen wij nou bele"n 
fn ,•red~snn•m I Gttl n.ntw("()l' ,t I"' 
D.r"'"' huilt door. Durom ltrlJRt htJ; ,. .• .., 
om te kA1n,~r~n. '"" rnat ~t~,·IJ!e u1r .. - '!, ... _ . 
bn op tljn hrlu. D..t helpt werlt~IJk:'~':' .i:...-.. _, 
H•t jamcneren gaal o,·er In ·~11lkken. -~ · -......::,..._....__. y: • 
ll,r,n,I kijkt met ""tie ""'" rnn,1. hij : .>:'.:.?-", ·. é• '. . 
dl"t vnn•• Wilp~, ~t11:nt1 en \-n11cr, lllj .... ~~:,,..>J'. 
,td h<:l hoofll v•n moc,,ler 1:.,.,., .. op hd ; · ::..., ..:_ 
ku.,oe11 In de b•<l•ttt •n hij onuffelt, 
"ant hij n,lkt' ~ \'fecmde lucht; hij merkt, dat hier l•b 
blj7.on,ltr• . mo•t tljn. · 
.,Vooruit," ,!ringt \'ocler, ,.komt er n"" ..-fit .... 1" 
Hn Dtrend, ,loor tijn nn,nlkk•n he,11 vrugt , .. h .•.. 1• ••.. 
I• hltt hel lil•nt v~n R•lhl•hent l{ebor.n 1" 
llnt wn• ren ,·crRIOSIIJfl: """ lcem. IIIJ weet na wel be~. hij 
l• 111 ,.ljn ,!gen lnJ,. 
Vtouw Wal""' Jicht h•m 111. 
.,Je hchl ttn broeru, .. 'llr .... en," ~es• , .... 
.. Dan t. J1el tóch wur I" .••• 
"W•t 1, -•r 1" 
... I>nt et, cHttt>n praten kunMn." z'1f.l Berend. 

Aan \·1tdtH hand R•nt hij tcrt,a door dt- K1"r111tnn('ht •. """''"''' 
I• hij nld meer hang. HIJ •loft. hij u...,11 , .... cl•n ttn of "'"'"r 
een pnar klom~n aangc~daotcn h• tl~,.w:hnur. 7.t 7.ijn lwm ,·cd 
te iroot. m11ar nu m"rkt vn.de.r l01·h Jclr:kt"r nl•·t. •Int hij nr 
7.ijn lou11en door t1e ~ttttnw l!'I ,t~Afl1t. l>c t1!1ttnw krn.\ltt .. 
MIIIIOCllt' n ktl•lollctjeo ochltttr,n. Het ,·rlt.,.l. Al• ,., nou, 
In de :va('11f'lttc. noa eens "'P l'C'hl'U\t~n tnoclrt"n komen .... f 
Dlj de: wchuur. In 1,et m11,utlkht. :dnRt llarmlr~. d~ mt-ltl. ruet 
een m11n. ne_,eod kf'nl bt!'tn nlf"t. U11rmlre -Vt'RRRI lwm. n~ .. r~. 
ht!'t hemd van ·t lijf. m11ar hij ,•ertc::Jt ufeb me-et. 1..e 5: .. J-r,ven 
ben, toch niet ·en· hij vcrl•ngt nur zijn .bed. 
Durnn, .-rrtelt . ' 
vnckr. . 7.e 1"1,. 
l>t'n ll<Chll, O'Jl 
dju •erbaftl, 
alle drie. 
Laat ze 
n1aar 
lat·hen. 
HIJ 

Harmk• loopt de 1.chm,,- door en haar echaduw, 
«foor d• tUttt•r•nd• bfttaarn, ,p"ln1t tnN 

lanr, h~l dak. 

teil tlch btl1••11IIJlc nna.•t ,t" 1,tOf't• 111 hel hooi, 
nullt dlo aufferb; d;., door alleo 110011 ol•pen. lllj v«lt 
dch groot. hij · weet, ..-at zij nl•t ..-~ten. ·oat de dieren 
preien lmnmn ,n dal ze weer een broertje gelirOR•n 
h,bhen. · · 
Ma11r de ltelh1t11l fl ook ,tchorcn. niet ,,., In rlt'7.~ n•c:-ht. m11t.111r 
toch In net zo'n nacht, l•n,i r.<INlen. In RHhlehem I cel hd 
ochup. Dat wae ..r hij gew..,.t . 
Jl..rend hahert. HIJ ltnuff•lt dch weg In het geurende hooi en 
knijpt zijn Ot!eft dicht. 
Morgen i. het KeroUe••t • 



Der binne fan dy beroppen dy 't net altiten like maldik ut te oefenjen binne. 
Foaral jierren ferlyn hienen tal fan 11111bachten harren beheinings. Alles moast 
mei de hlin stulat der in protte oankiuun op de la,ndigens en krêft fan de 
wurkman. Lj11 dy't by de dyk wiene hienen harren eigen problemen. De 
bakkersf eint bygelyks sette mei syn fyts de buorren troch, mar moast ek einen it 
lál, yn. En as der dall fan in boerimte te hearen. krige dat der IUJg ÛI pakje brea 
komme nwast dan kie er dat mar te dwaan, waar of gjin waar. 
By Gerrit Mu/da 1uanen ~ in 8Jd f erltlllll tsjin oer it mollaiden yn earder tiid. 
Haadpersoanen binne heit en soan Van der Wal itt Dedgllm dy't tegearre mear 
as in heale ieltw it molkriden tllsken Dedgllm e11 Boalsert fersoarge hawwe. Yn 
1937 kaam der in wein oan te pas en de trekker datearret fan 1950. 
Wat koe it waar tekear ge1111. Net altiten wie it in rit om te genietsjen fan de 
natoerrylulom om Tsjerkwert hinne. A.s yn de hjerst de paden glysterich 
waarden en rein- en heilbluJien it gea tJlmtu1'reff dan stjoerde gjin i>oer syn 
hiin der ut, mar it WNrk by de dyk gyng troch. By 't winter koenen de diken al sa 
min wi.t.e m net te ferjitte,, de IUJwten brige11. Sa'n minne tiid sde Van der Wal 
noch klear by. In sjoernalist fan "fries mor.aiek" lei it yn 19.! foar de krante 
fêst. 

It hynder kneppele by de brêge del 
"Jt wie yn 'e oarloch. De 

klapbrêge yn Tsjerkwert hiene 
se doe apelhout op slein, oars 
wie der net. Winterdeis /we dy 
brêge goed glêd wêze. Ik gyng 
der op in moamtiid mei it span 
by op en kneppele my net ien 
fan de hynders by dy brêge del. 
Ik snijde gau de si/en troch en 
plomp, dêr gyng er yn é 
trekfeart. Hy swom ûnder de 

br "êge troch en doe werom. Ik 
mei it oare hynder by de feart 
ldns en hy swom dy mooi 
achternei. By in reidpolle 
k/aude er by de wdl op. Mar ik 
ha dat hynder nei dy tiid nooit 
wer yn it span oer de brêge 
krije kind Hy moast der altyd 
foar wei en der apart oer 
brocht wurde. " ·~- 



Melkrijder Douwe van der Wal 
uit Dedgum heeft zo het een en 
ander meegemaakt. Een dikke 
dertig jaar geleden nam hij de 
rit naar Hollandia in Bolsward 
van heit Richolt over. Richolt 
van der Wal, nu 84, had het 
zo'n 25 jaar gedaan. Meer dan 
een halve eeuw dus zijn vader 
en zoon Van der wal bij de weg 
geweest. Na Zaterdag 
aanstaande is het afgelopen. 
Douwe van der Wal, (54) houdt 
er mee op. De melkrit is de 
laatste jaren steeds kleiner 
geworden vanwege de 
tankmelkerij. Bovendien heeft 

- 
Douwe van der Wal thuis nog 
elf koeien en daar is hij wel mee 
besteld. 

• Bannich 
"Hwat sille lfJI it nou moai 
krije, "zegt z'n vrouw. "Hy hat 
it altiten sa bannich hawn. Mar 
hy hat noait klage, hy is o sa 'n 
te/reden man ". Ze hebben al die 
jaren twee keer een week 
vakantie gehad. Ze zijn toen 
zelfs van huis geweest, naar 
Brabant en Drenthe. Voor de 
rest is het altijd werken 
geweest, van 's morgens vroeg 

\'S. 



tot 's avonds laat. 's Morgens 
vijf uur opstaan en eerst de 
eigen beesten verzorgen, om 
een uur of zeven haastig een 
hapje eten en dan de streek op. 
De rit duurt een uur of drie, 
zodat het tien uur wordt 
voordat Douwe van der Wal 
weer thuis is. En daar wacht 
dan het werk op de boerderij. 
In de zomermaanden komt er 
na zessen 's avonds nog een rit 
bij, die twee uren duurt. En dat 
is zo ruim dertig jaar lang zeven 
dagen per week gegaan. Maar 
de wekelijkse repetitie-avond 
van het muziekkorps in Parrega 
heeft Douwe van der Wal 
zelden gemist. Hoe laat het ook 
werd met de melkrit en hoe 
koud het ook was, tegen achten 
nam hij de bas op de nek en 
fietste naar Parrega. Pas de 
laatste jaren neemt hij de auto. 
• Melktanks 
Hij had de laatste jaren nog tien 
boeren; vijf jaar geleden waren 

er nog zestien. Door sanering 
en de aanschaf van melktanks is 
het langzaam minder geworden. 
In de komende zomer gaan 
opnieuw twee boeren over O.P 
tankmelk:en en toen Douwe van 
der Wal dat hoorde, vond hij de 
tijd gekomen om er mee op te 
houden. 
Hij is begonnen met een span 
paarden voor de wagen met 
ijzeren hoepels. Er konden 45 
bussen op. In 1937 schaften ze 
een wagen op luchtbanden aan 
en dat was wat. "Sa 'n ien wie 
der net, il wie il aldemijste, in 
sensaesje en der koene 
njoggentich bus op. ,, Die 
zelfde wagen rijdt nu nog. 
Douwe van der Wal is zuinig 
op z'n materiaal. Dat blijkt ook 
uit het feit, dat de trekker, die 
in 1950 werd aangeschaft, nog 
iedere dag in bedrijf is. En dat 
zal hij voorlopig ook blijven, 
want het oudje doet het nog 
best. 

,l,. 



U Recept voor drie potten heerlijke pruimenjam U 
RECEPT VOOR DRIE .POTIEN HEERLUKE PRUIMENJAM 

Benodigdheden: 
2 s1uose1s 
l kg gestolen gele pruimen 
7SO gpungeleisuib:r 

0a op een IDQOie zomene avood rustig in je tuin zitten te geoieten van de laatste :zoonestmlcn. 
Verwelkom je zoon en z'n wieod. De vraag of je~ pruimen lust, bevestig je. Het plastic 
7.alcje met pruimen neem je goedgemutst in ootvangst. Vmag dan waar dit Jekkers.vandaan. 
komt en krijg vanuit twee schijobeiliae lllllOebwdm te hmen dal de puimen 'Wil een boom 
komen. In de veroodentelliog dal dit een gulle gift 'VIID. de burm. is neem vervolgem een klein 
geel gevalletje uil de zak m poet\. ICom tot de cood.usie dal dit een echte pruim mag heten. 

Overleg met de twee lievadjea boe je de pruimen zult gaan gei,ruibn en stel vavolgeoa 'Y00{ 
om er jam vm te gaan maken. Als je de goedburiog hebt gebegeo. ga je aan de slag. 

Je pakt een mesje. een pan en het biobakje . V ervolgeoa deel je de WJChten doormiddtn , ootdoo 
je ze van buo pit en ootwl je de putjes. Pitjes en wlldjes in het biobakje en de iat in de pao. 
Krijg argwaan als de twee bmge1a vragen of je ook wijn van druiwo. bmt mabo. Zetje 
voelsprieten uit als je boort dal ze wel aan druiven kuonm Jromen bij Agatha. Je voelt de bui 
wel hangeo, maar je vraagt de twee knapen m tuSICD.oeua en lippen door waar de boom staat 
waar de ZOOllllMUclltje injo pannetje 111111 hebben geb,mgen. Je k<Dll er zodoende acldec dal 
deze boom op een plek staat waar aode:ren nids hebben te zoeken. Ook ootdek je alweer een 
nieuwe traditie in het dorp: HoJbajoogen. 

Je lijkt inje panoetje met halve, <DYeJdo en ontpitte pruimen, je houdt de teJefuon goed in de 
gaten en je luistert of je al een politiewagen met k>eieode sirme hoort aan1comen. Als het stil 
blijft ga je goede raad probeRa te balco. Derm ia duur en trouwma in ooa dorp zonder winkels 
niet te koop. Besef wel heel goed dal je niet met goed fatlloen mees' kunt aankomen bij Jaap en 
Karin met een prutje velletjes. pitjes en vruchtvJeea. Haal je achouden op. spn,ek de k:iodenm 
VfflVlnmd toe en goiffel in je zelf. 

Weeg de blote pruimen (750 gram) m doe er evenwel geleisuim bij. Bimg de massa al 
roerend aan de kook. Intuaaen maak je drie jampotjes ac:hooo met gloeiand beet water mi.et je 
ze op de kop uit te lekbn op een IC.booe theedoek. Dit7.elfde doe je met de debeltjea. 
De pruimeo/suitnfn)88e) goed vijf minuten lalm doodrokeo. Het mmgael owrgieten in de 
jampotjes. debel erop dom en de potjes 'Vijf mioutm op de kop :zetteD. 
Jntuaaen zoek je in de lappeimaod naar em lapje stof. (Hoop dat de reltlmtjee stof van je 
nieuwe overgonlijom niet warden brtlamd. maar de kleurtjes J)U9eD 7.c> Jeuk bij de jam.) 
Je knipt hieruit drie cin:ela die in doonoee <mgeYeCI' 2llll c:eolimet« groter' zijn dan het debel. 
Met een draadje wol apao. je de stof cm de jampotdebet.s. De w:rdeliog van drie potjes jam is 
dan heel gsoakblijk: het vrimdjo krijgt• een mee naar huia 'WOi" zijn moect., r.elf i.etje er 
een in de kelder, en de derde woott door de~ war de deur van Jaap en Karin gezzt. 

Ap. iemand in dtldorp 



,.Kerstviering Rode Kruis afd. WOnseradiel • 

AFDELING ~unser adie l 
KERSTVIERING RODE KRUIS. 

afdeling wunsera1iel. 

beschermvrouwe h.k.h. prinses Juliana 

De afdeling Wunseradiel van.het:Nederlandse Rode Kruis houdt 

op woensdag 18 december a.·s. haar traditionele kerstv:ierirg 

dit jaar Ln. de "Gekroonde Roskam" te Witmarsum. 

Het vocale deel van het programma word verzorgd door het 

vrouwen~oor "Nocht en Fertier" uit Witmarsum olv. Marleen 

Kotte. 

Het muzikale deel komt voor rekening van een muziekgroep, 

bestaande uit led~n van de mv."Hallelujah" uit.·Makkum, olv. 

Nienke Dijkstra. 

Na de pauze het welhaast va'rîzelfsprekende Bingo-spel met 

leuke prijsjes. 

Het Rode Kruis zorgt voor thee, koffie en diverse versna 

peringen. 

Deze·viering is voornamelijk bedoeld voor degenen, die in 

deze donker~ dagen voor k~~stmis even hun isolement willen 

doorbreken. 

De yiering begint om kwart voor drie; het einde is om on 

geveer vijf uur. 

Voor vervoer kan worden gezorgd. 

Als u wilt komen, laat dit vroegtijdig weten bij één van 

onze plaatselijke contactpersonen. :. '.. 

u ontvangt daarna uw bewijs van .toegang 'gratis. 

Het Rode Kruis 

afd.Wunseradiel 

uw contactpersoon is: 
T. Breeuwsma-Cnossen, v. Panhuisweg ,1 O-Tjerkwerd 



fflAgi~da 
•. 18 desimber: Krystfiering Reade Krûs êfdieling Wûnseradiel yn Wytmarsum 
•. 18 desimber: Krystfiering Frouljusferiening Tsjerkwert yn It Waltahûs 
•. 21 desimber: Iepeoing fan It Waltahûs 
•. 22 desimber: Koarsang yn 'e tsjerke 
•. 24 desimber: Krystsangtsjinst 
•. 25 desimber: Bemekrystfeest yn • e tsjerke (it begjint om 19. 00 oere) 
*. ,4. jannewaris: Nijjiersbal yn It W altahûs mei om 21. 00 oere de irtrikking fan De 

Skieppesturt . 
• 21 jannewaris: Sluten fan de kopij foar it nijste Skieppesturtsje 
• 24 jannewaris:Redaksjegearkomst by Speerstra (it begjint om 20.00 oere) 

Een ~00@\!iY/[3@ Is 

Iemand die een weigeraar 
toch opnieuw aansteekt 

J 



Jo kinne Jo de tsiis fan de bàle ite fitte, mar by Jan de Wolf yt de hûn 
"de tsiis fan 'e molktank. .. ! In lytse fariaasje. · · · · ~ ... . . . 

Nei ryp berie waard besletten dat Eensgezinheid nèt net itkonkoers koe; 
... net konkoers-ryp. · 

' ' ' 

De skieppesturtsutelders moatte ... , èk mei waard en wyn. 
Dé lêste kear bedarré der sa 'n 15% fan 'e .skieppesturten troch in wyn 
pûster yn 'e drek. Alhoewol der yn E.H.B. U-boekjes neat oer sokke 
ûngemakken stiet, ferliende E.H.B. Ui-ster Hinke B. earste help ! 

Lytse Harm-Bokke slût himsels op yn 'e auto. Foor him humor; 
foar de omstanders panyk. 

Marten .H. hat de foet yn 't gips. Soe er mei syn "nije" brommer oer de kop " 
flein wêze ? Foor f 20,- kin je eins ek gjin rem ferwachtsje. 

Harkema makke yn syn strjitte syn auto lytser en syn beurs smeller. 

Roelof B. hat nei de ynbraak in searje fierstralers oanbringe fitten. 
De dieven kinne der wol op ta komme ! It lak kin wol ris djoerder wêze 
as de brief Of soe de hielSingel der oan mei bete/je ? 
Se ha der ek a/legear profyt fan ûteinliks .... 

Elkenien tinkt op it stuit oan lampkes. Lamkes komme pas yn 't foarjier. 
Mar Yeb W hat al twa sûnder p ! 

En Sinteklaas soe Gjettje en Stella frege ha in fiis ferske te sjongen ? 
Hy si/ wol in Frysk ferske bedoeld ha tink. 

Dese/de Sinteklaas (hoe bedoele Jo .. , der is dochs marien ! !) spruts de 
bem yn it Hollänsk ta, mei in 'Iicht 'Frysk aksint. 



Agatha W. soe nei in besykje by buorlju troch de ynboukast wer nei bûten. 
Dan skynt se dêr net sa/aak te kommen .... 

In de Wolf en swimmen binne twa. (neffens H) 

Jaap v. L. is al skojten syn kaam kwyt. 'No ja ... , dan mar nei de kapper ! 

In frjemde saak by de B- 's. Krije geheimsinnige bekeurings jaar hurdriden. 
Dochs it is harren auto net ... , hoe kin soks no?? 

Bertus W. syn pink reage yn Martsje har blommetûn om. Eejkes de blomkes 
bûten sette. Maat Martsje de blommen mar net bûten sette. 

It trio Dijkstra (Jeh., J en G.) draacht mei har muzikale oanlis it hiele Tsjerkerter 
shantykoar ! 

Hektysk oer/is oer hoe alles klear te krijen jaar de iepening fan 'it Waltahûs '. 
Mar wêr wie Jeanet, DE foarsitster ? ? ... 'Weekeindje Sporthuiscentrum ', akku op lade 
jaar de 21 e ! 

Ha jo it snelheidsboerd al opljochtsjen sjoen ?? Dan rieden ... .jo .... te hurd !! 

Mei äld en nij treedt ek dit jier wer op: THUNDERDOME (karbidbus-sjitters) 
Hûnebesitters, it is dêrom aan te rieden rom fan te joaren in faliumynjeksje foar 
Jo hûni-tsje) te regeljen by de pleatslike bistedokter. 

-1 jannewaris dit kear ... ; Nl.Ijiersbal yn Nl.Iwaltahûs ! ! ! 
kr .. ,.J ki t ?? ...... enne, wa ijt äe s eppestur .. 

Kopy en snypsnarenfoar 21 febrewaris 1997 ! 



Foto ut il Fr, sk Dciblêd fan 2-+ dcsimbcr 1986 (k mpselkolleksje Gerrit Mulder) 


