
Herinrichting Kuipersweg, centrumvisie, 
verbeteringen aan de Bernhardlaan, Bur-
gernet, geluidsmeting van de Westelijke 
Rondweg en andere onderwerpen pas-
seerden de revue tijdens de algemene le-
denvergadering van PBB. Onderwerpen die 
de leefbaarheid en de toegankelijkheid van 
Buitenpost raken. Dit maakt wel dat het 
bestuur van PB Buitenpost de handen vol 
heeft en soms zaken niet of minder uitge-
breid kan aanpakken.

Al jaren lang heeft PBB de gewoonte om de le-
denvergaderingen te beleggen bij bedrijven en 
instellingen in ons dorp. Deze keer was het de 
beurt aan de gemeente Achtkarspelen om gast-
vrijheid te verlenen aan de leden van PBB. De 
leden werden ontvangen in de praktisch inge-
richte, maar toch gezellige Brasserie. 

Activiteiten
PBB wordt regelmatig door de gemeente uit-
genodigd om op voorhand ontwikkelingen te 
bespreken. De zienswijze van PBB wordt mee-
genomen in de planvorming en dit stemt zeker 
tot tevredenheid. Echter, alleen plannen maken 
is niet genoeg. Sommige plannen bestaan al 
jaren, maar de uitvoering laat op zich wachten, 
aldus voorzitter Auke Attema. Een voorbeeld 
daarvan is de aanpak van de Voorstraat, die aan-
sluitend op de opening van de Oostelijke Rond-
weg zou worden aangepakt. De planvorming 
is echter pas gestart, laat staan dat er dit jaar 
nog begonnen wordt met de uitvoering. PBB 
vindt dit zeer teleurstellend. Vooral de aanpak 
van het centrale deel van de Voorstraat zal het 
winkelcentrum veel aantrekkelijker maken. Ook 
de voetgangersbrug over het spoor is kennelijk 
in de planfase blijven hangen. Er zijn nog geen 
activiteiten waargenomen.

De herinrichting van de Kuipersweg is voor een 
deel klaar. Het andere deel moet echter wach-
ten op de uitspraak van de bestuursrechter. Ui-
teraard is het jammer dat oude bomen moeten 
wijken voor nieuwe, maar het al aangeplante 
deel laat zien dat ook iets nieuws mooi kan zijn. 

Tijdens de vergadering werd de mededeling ge-
daan, dat er een uitspraak was, maar PB Buiten-
post beschikte nog niet over de inhoud daarvan 
en kon daar dus ook geen uitspraken doen.

Er zijn plannen gemaakt om de Bernhardlaan te 
verbeteren. Er worden maatregelen genomen 
om het parkeren te verbeteren en om de snel-
heid te verminderen. Na discussie met Plaat-
selijk Belang heeft de gemeente een inspraak-
avond georganiseerd, waarbij de bewoners wa-
ren uitgenodigd. De kritische noten verwerkt de 
gemeente in hun plannen, waarna PBB hoopt 
dat ook dit project snel wordt uitgevoerd.

In de rondvraag kwam het “rondje Buitenpost” 
aan de orde. PBB heeft al een aantal jaren er bij 
de gemeente op aangedrongen de groenstrook 
met voetpad (vanaf de Buitenposter Vaart tot 
aan de rotonde van Lutkepost) langs de weste-
lijke rondweg van Buitenpost te verlengen, nu 
ook het stuk tot aan de rotonde bouwrijp is ge-
maakt. De aanwezige raadsleden en wethouder 
werden door de voorzitter opgeroepen om ook 
hier druk op te zetten. 

Taskforce
Een gesprek met de burgemeester heeft er toe 
geleid dat een zogenaamde taskforce Buiten-
post is opgericht, bestaande uit ondernemers 

en vertegenwoordigers van PBB, 
BUVO en feestcommissie. Deze 
taskforce heeft als taak een visie te 
ontwikkelen, waarmee Buitenpost 
zichzelf de komende jaren op de 
kaart zal zetten. Buitenpost is een 
dorp, wat door haar voorzieningen-
niveau, aantrekkelijk is om te wo-
nen. Wat kunnen we doen om de 
Buitenposters, maar ook mensen 
daarbuiten te laten zien dat Buiten-
post de moeite waard is. 

Dwaande in Buitenpost 
Jan Willem Zwart, teamleider bij de 
gemeente Achtkarspelen, presen-
teerde na de pauze enthousiast de 

visie van de gemeente vanuit de zogenaamde 
sociale agenda. De gemeente wil vanuit vraag-
stukken uit de samenleving komen tot nieuwe 
doelstellingen. Daarbij wordt er vanuit gegaan 
dat de overheid slechts voor een klein deel hoeft 
bij te springen en wel op het gebied van zorg en 
ondersteuning.

Leefbaarheid is iets wat de samenleving zelf 
doet en de overheid speelt daarin alleen een 
soort regierol. Er wordt uitgegaan van de kracht 
van de burger, die zijn rol pakt in een veranderen-
de maatschappij. Dat vraagt een andere manier 
van denken, waarbij burgers, ondernemingen 
en instellingen vooral verbindingen moeten zoe-
ken. Van de gemeente wordt daarin meer een 
regierol opgepakt. De overheid gaat minder ta-
ken verrichten en van de burger wordt verwacht 
dat hij niet alleen voor zijn rechten opkomt, maar 
ook zijn verplichtingen nakomt. De komende tijd 
zal dit onderwerp nog regelmatig terugkomen in 
gesprekken tussen gemeente en organisaties, 
die een taak hebben op maatschappelijk gebied. 
Daarbij zullen veel vraagstukken naar voren ko-
men, die niet meer alleen bij de overheid kun-
nen worden neergelegd, maar waar de burger 
een belangrijke rol in zal spelen. We krijgen er 
dus allemaal mee te maken.
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De Kruidhof feestelijk geopend voor nieuwe seizoen
Op 6 april werd De Kruidhof opnieuw geopend. Gastsprekers waren Gillis de Lange, hoogleraar aan de RUG, professor Henk van Os, zoon van de stichter van 
de geneeskruidentuin en Ate Grypstra gemeentedichter en muzikant. Het personeel van het tuincafé, waaronder cliënten van Talant, ontving de bezoekers 
verkleed als diverse sprookjesfiguren. Bij de ingang liggen twee tegels met een gedicht van Ate, één in het Fries en één in het Nederlands.  

 (foto: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie

Voorjaar

Twee redactieleden, die om en om, 
de lay-out verzorgen, waren niet 
inzetbaar en daarom moesten we 
de afgelopen twee maanden roeien 
met de riemen die we hadden. Deze 
aprileditie is weer in eigen redactie-
gelederen tot stand gekomen. Dat 
wij op dit punt kwetsbaar waren, 
wisten we uiteraard al. Ook hier 
werd koortsachtig gezocht naar een 
oplossing en het lijkt er op dat we 
voor dit belangrijke onderdeel ver-
sterking krijgen. Als dit zijn beslag 
krijgt, zullen we daar met naam en 
toenaam melding van maken. De va-
cature Cornelis Visser konden we op 
goede wijze vervullen door de benoe-
ming van Gesien Leguijt. Zij stelde 
zich vorige maand reeds voor onder 
de titel: ‘Even de hand schudden…’ 
Zij zal zich maandelijks melden 
via een column getiteld: ‘Desperate 
Hyveswife…’, oftewel, vrij vertaald: 
wanhopige huisvrouw in de soci-
ale media. In dit aprilnummer staan 
verder nog bijzonder lezenswaar-
dige artikelen, zoals, met het oog op 
4 en 5 mei, het ongelooflijke, maar 
waar gebeurde oorlogsverhaal: 
‘Meisje met de appel ’. Verder kunt 
u kennis nemen van de ervaringen 
van de vijf Buitenposter raadsleden 
en een Buitenposter wethouder, die 
nu de helft van hun zittingsperiode 
erop hebben zitten. Voorts raden wij 
u aan het artikel over de Nationale 
Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 
a.s. te Buitenpost door te nemen. 
De gang van zaken wordt daarin 
qua tijd e.d. weergegeven met de op-
wekking deel te nemen aan de stille 
tocht. Het thema 2012 luidt: Vrijheid 
geef je door. Wij hopen dat ook deze 
uitgave van onze dorpskrant u uit-
nodigt om van a tot z te lezen.

Dwaande in Buitenpost  Ledenvergadering Plaatselijk Belang Buitenpost

Er werd met aandacht geluisterd naar dwaande in Buitenpost. (eigen foto)



Per 1 mei 2012 veranderen er een aantal dingen bij 
Bibliotheken Noordoost Fryslân. De bibliotheek van 
Kollumerzwaag sluit namelijk haar deuren. Ook veran-
deren de openingstijden van de bibliotheken van De 
Westereen, Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen. 
Om de dienstverlening te optimaliseren, is er goed 
gekeken naar de meest bezochte tijden van de bibli-
otheek en naar de wensen die uit het klanttevreden-
heidsonderzoek kwamen. Daarnaast was het door de 
komende bezuinigingen noodzakelijk de invulling van 
mensen en openingsuren nader te bekijken. Dit alles 
heeft geleid tot een positief resultaat. Met prachtige 

mogelijkheden voor iedereen om de bibliotheek te be-
zoeken. Zo kan men nu ook gezellig op zaterdag naar 
de bibliotheek! Om de zaterdagopening te vieren ligt 
er zaterdag 5 mei een traktatie klaar voor iedereen.

De nieuwe openingstijden voor Buitenpost zijn:
Maandag  13.30 – 18.00 uur
Dinsdag   13.30 – 18.00 uur
Woensdag  13.30 – 18.00 uur
Donderdag  13.30 – 18.00 uur
Vrijdag  13.30 – 18.00 uur en 18.30 – 20.30 uur
Zaterdag 10.00 – 13.00 uur

Opbrengst collecte reumafonds
De collecte van het reumafonds heeft in Buitenpost € 3580,- opgebracht. 
Dit was helaas € 45 minder dan in 2011. Hartelijk dank aan alle gevers en 
de 84 collectanten die op pad zijn geweest. Ook dank aan de Poiesz en 
de Coop: de bussen bij de flessenautomaat hebben een bedrag opgele-
verd van € 17,55. Heeft u de collectant gemist? Dan kunt u ook per giro 
12.30.40.000 t.n.v. Reumafonds, Amsterdam uw gift overmaken.
Alvast hartelijk dank!

Namens het comité, familie Meetsma

Boottocht Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis Afdeling Achtkarspelen en Smallingerland 
organiseert op dinsdag 22 mei 2012 een boottocht voor mensen die niet 
zelfstandig een dag er op uit kunnen. Deelnemers mogen worden bege-
leid door bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of kennis. De boot vertrekt 
om 9.00 uur vanuit de haven van Drachten (Loswal) en wij hopen 17.00 
uur terug te zijn. Vervoer naar en van de boot dient u zelf te regelen. Deze 
dag is volledig verzorgd en kost inclusief warme maaltijd: € 25,- per per-
soon. Wat betreft Achtkarspelen: vóór 1 mei opgeven bij: mevr. A. Vries-
Miedema, telefoon: 544410.
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Donateursavond FamtoFam in Buitenpost
Dit jaar wordt weer een sponsoravond van de stichting 
FamtoFam georganiseerd en wel op donderdag 26 april 
a.s. om 19.30 uur in zalencentrum De Schakel, Voor-
straat 15 te Buitenpost. Doelstelling van een dergelijke 
sponsoravond is om elkaar als stichting en sponsoren 
te ontmoeten, informatie uit te wisselen en te vertellen 
over de actuele situatie in Armenië. Daarnaast is het 
uitwisselen van ervaringen tussen sponsoren onder-
ling een belangrijk element. Het belooft deze keer een 
bijzondere avond te worden aangezien de contactper-
soon van FamtoFam in Armenië (Karine Arevshatyan) 
dan onze gast is. Zij zal vertellen over haar werk voor 
FamtoFam in Armenië. Ook kunnen haar vragen wor-
den gesteld. Verder zullen enkele bestuursleden vertel-
len over hun reis naar Armenië, oktober 2011. De stich-
ting FamtoFam houdt zich bezig met het ondersteunen 
van kansarme kinderen in Armenië. Zij doet dit al meer 
dan 10 jaar en nog altijd is deze hulp broodnodig. De 
werkwijze van FamtoFam is als volgt. Er worden spon-
soren gezocht die één of meer kinderen direct sponsort 

door middel van het overmaken van een maandelijkse 
bijdrage van € 12,50 die nagenoeg geheel ter beschik-
king komt van het kind in Armenië. Daarnaast ontvangt 
de stichting donaties van sympathisanten en instellin-
gen. Meer informatie over FamtoFam en het werk dat 
zij doet is te vinden op de website van de stichting: 
www.famtofam.nl. Naast sponsoren zijn ook andere 
belangstellenden van harte welkom op deze sponsor-
avond. Wellicht was u langer van plan om iets te doen 
voor kansarme kinderen elders op de wereld of wilt u 
gewoon meer informatie. Dan is dit een mooie gele-
genheid om kennis te maken met FamtoFam en het 
werk dat zij doet. Werk dat zij alleen kán doen dankzij 
sponsoren die zich het lot van deze kinderen in Arme-
nië aantrekken. Hebt u vragen of wilt u om andere re-
den contact met FamtoFam, neem dan gerust contact 
op met de secretaris van de stichting: M. Rispens, Le-
geseis 7, 9285 JD Buitenpost, tel. 541331 of via email: 
info@famtofam.nl.

Bestuur FamtoFam

Een luisterend oor
Hebt u een luisterend oor nodig en wilt u uw verhaal 
wel eens kwijt. Elke dinsdag en donderdagmiddag van 
13.15 tot 15.15 uur bent u van harte welkom op de 
Marconistraat 5. De koffie en thee staan klaar. Dit in-
loopuur is een initiatief van de christengemeente Bui-
tenpost.

Wie doet mee?! Als inwoner van de gemeente Groot-
egast of Achtkarspelen kunt u meedoen aan de eer-
ste regionale garageverkooproute op zaterdag 16 juni 
2012 van 09.00 tot 16.00 uur. Een garageverkoop is 
een soort ‘rommelmarkt’ aan huis. Het idee is simpel: 
inwoners zetten voor één dag hun garagedeuren open 
voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers 
kunnen van garage naar garage struinen op zoek naar 
koopjes. Voor verkopers is een garageverkoop een 
leuke en handige manier om van oude spullen af te 
komen en tegelijkertijd een zakcentje bij te verdienen. 
Voor bezoekers is het een unieke kans iets leuks op de 
kop te tikken. Zoals een oud gezegde luidt: “De een 
zijn rommel is de ander zijn schat!”

Alle huishoudens met een oprit, een garage, carport 
of voortuin in de buurgemeenten Grootegast of Acht-
karspelen kunnen zich aanmelden als verkoper. Ook 
verenigingen en clubs mogen meedoen. Hebt u nog 
oude stoelen, kastjes, speelgoed of andere onge-

bruikte spullen op zolder of in de garage staan? Maak 
ze schoon, poets ze op en meld u voor 1 juni aan als 
verkoper via de website www.garagekoopjes.com. 
Inschrijven is verplicht. Er wordt enkel een kleine bij-
drage van 5 euro gevraagd om de organisatiekosten 
te drukken. Hiervoor wordt o.a. vanaf mei door middel 
van posters promotie in de regio gemaakt. 

Een week van tevoren worden de deelnemende ver-
kopers met een omschrijving van hun verkoopwaar 
bekend gemaakt op de site www.garagekoopjes.
com. Alle verkopers worden opgenomen in een lijst, 
gerangschikt per dorp en straatnaam, met een om-
schrijving van wat ze te koop aanbieden. De lijst met 
deelnemende verkopers wordt een week van tevoren 
bekend gemaakt op www.garagekoopjes.com. Ook 
is vanaf die datum voor bezoekers een route van de 
garageverkoop op de site te vinden. Op zaterdag 16 
juni a.s. zelf zijn de verkopers te herkennen aan een 
deelnemersaffiche.

Verkopers gezocht voor garageverkooproute 
gemeente Grootegast en Achtkarspelen

Rijbewijskeuring Buitenpost
 
Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt 70 of ouder zijn 
dienen een medische keuring te ondergaan. Ook chauffeurs jonger dan 
70 jaar die een C/D/E rijbewijs aanvragen of verlengen moeten sinds 2005 
worden gekeurd. Dit is voordelig en eenvoudig te regelen. Regelzorg han-
teert aantrekkelijke tarieven voor alle rijbewijskeuringen en heeft keuze uit 
meer dan 225 locaties. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt 
u niet terecht bij de locatie zelf maar dient u contact op te nemen met het 
landelijk afsprakenbureau via tel: 088 23 23 300 of op www.regelzorg.nl.

Locatie: Welzijn Ouderen Achtkarspelen. Herbranda 1, Buitenpost.
Tarief: € 35,00 voor de seniorenkeuring en € 45,00 voor de C/D/E keuring, 
ongeacht leeftijd.
Data 2012: 20 juni, 22 augustus en vervolgens elke 2 maanden.
 
Het is raadzaam direct na de herinneringsbrief van het RDW een afspraak 
te maken, de hele procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen. 
Wie goedgekeurd is ontvangt een Verklaring van Geschiktheid. Daarmee 
kan tot een jaar na afgifte een nieuw rijbewijs worden aangevraagd.

Nieuwe openingstijden bibliotheek

De volkstuintjes bij het spoor moeten voor 1 mei wor-
den ontruimd volgens de mededeling op het bord dat 
de NS geplaatst heeft bij de locatie van de volkstuin-
tjes. De tuinders hebben echter van de gemeente te 
horen gekregen dat ze nog tot augustus de tuin kun-
nen gebruiken. In augustus wordt dat terrein gebruikt 
voor materiaal en machines die nodig zijn voor het ver-
beteren van het spoor. 
Het spoortraject tussen Veenwouden en Hardegarijp 
wordt verbeterd om er sneller te kunnen rijden. Tussen 
Zuidhorn en Hoogkerk zijn er plannen voor spoorver-
dubbeling en een station bij Hoogkerk. Tevens worden 
gedeeltes van het oude spoor opgeknapt zodat er eind 
2013 een extra sneltrein kan rijden (Bron: Prorail).
Of de tuinders een alternatieve locatie is aangeboden 
is niet bekend bij de redactie. Ook is het niet op de 
redactie bekend of de volkstuintjes na de hele operatie 
van NS weer in gebruik genomen kunnen worden.

(foto: Hielke Boorsma)

Nieuwe gemeentedichter

De nieuwe gemeentedichter Ate Grypstra (links in het midden Marten van der Veen en 
de oude gemeentedichter Sytse van der Werf. Ate Grypstra woont aan de Barrage in 
Buitenpost. (foto: Hielke Boorsma) Ontruiming volkstuintjes

De foto

Het noordelijke deel van de Kuipersweg is inmiddels van beplanting voorzien. Tussen de 
bomen is een beukenhaag geplant. (foto: Hielke Boorsma)

Bezorging krant
Het komt nog steeds voor dat klachten over de bezorging 
van de krant bij Jelly Nijboer terecht komen. Zij heeft dit 
inmiddels al geruime tijd overgedragen aan Piet Pettin-
ga, ook redactielid van deze krant. Piet is bereikbaar op 
tel. 540014. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken 
om in het vervolg Piet te bellen bij problemen.
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Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 21 mei 2012. 
De volgende editie verschijnt 

in week 22 van 2012.

™
> Er komen dit jaar onderhoudswerkzaamheden 
aan de Mejontsma flat aan de Prof. Wassenberg-
straat. De buitenkozijnen worden vervangen door 
nieuwe kunststof kozijnen met draai – kiepramen. 
Er wordt inbraakwerend hang- en sluitwerk 
toegepast. Ook worden nieuwe vensterbanken 
aangebracht. De ventilatiemogelijkheden worden 
aanzienlijk verbeterd door toepassing van zelf te 
bedienen ventilatieroosters. De gehele woning 
wordt van drievoudige beglazing voorzien, dat wil 
zeggen extra hoogrendement glas. De SWA heeft 
de bewoners laten weten dat de werkzaamheden 
zonder huurverhoging worden uitgevoerd.
> Kinderen met een verstandelijke beperking kun-
nen vanaf volgend schooljaar terecht op cbs De 
Lichtbron in Buitenpost. De school wil een extra 
klas beginnen voor deze kinderen. Het is de eer-
ste school in Friesland die speciale faciliteiten aan 
deze doelgroep aanbiedt. De Lichtbron valt onder 
de scholenkoepel Noventa die in totaal uit twaalf 
scholen bestaat. Het is de bedoeling dat ook de 
andere scholen van de koepel zich toeleggen op 
groepen leerlingen met zorgproblematiek.
> De Friesland Bank wordt per direct een 
dochterbedrijf van Rabobank ten gevolge van 
een overname door de Rabobank. Aanleiding 
is de economische crisis, die de Friesland Bank 
hard heeft geraakt. Het nieuws haalde radio en 
televisie en landelijke en regionale kranten. Zo 
ook uitvoerig in de Telegraaf. In een bijartikel, 
waarin ook een foto van het bankgebouw aan 
de Kuipersweg stond afgedrukt, gaven enkele 
dorpsgenoten uit Buitenpost hun visie op het 
verdwijnen van de bank uit het straatbeeld.
> De moeilijke woningmarkt belet burgemeester 
Tjeerd van der Zwan van Heerenveen om naar 
zijn werkgemeente te verhuizen. De voormalige 
burgemeester van Achtkarspelen begon vorig 
jaar juni in Heerenveen. Hij wilde vanaf het begin 
graag verhuizen naar zijn nieuwe gemeente, 
maar zijn woning in Buitenpost is vooralsnog 
onverkoopbaar. Inmiddels komt de ambtsdrager 
in problemen met de wet, die voorschrijft dat hij 
in zijn werkgemeente moet wonen.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

April 2012

Ieder jaar op 4 mei is er de dodenherdenking. Ook in Buitenpost wordt dit 
jaarlijks door een groep vrijwilligers georganiseerd. Plaatselijk Belang is 
vertegenwoordigd in dit 4-meicomité en steunt ook financieel de herden-
king door de bloemen en de muziek te betalen. Dit jaar is er gekozen voor 
een bredere opzet en wordt gewerkt met het landelijke thema: Vrijheid geef 
je door.  De enthousiaste groep wil met nieuwe ideeën extra aandacht vesti-
gen op het belang van 4 mei. Men wilde een spandoek en voor de deelnemers 
bloemen die dan bij het monument neergelegd kunnen worden. Zowel de 
kerk als de gemeente is om een bijdrage gevraagd. Het is erg teleurstellend 
om te moeten constateren dat zowel de kerken als de gemeente niet een 
deel van de kosten op zich wilde nemen. Plaatselijk belang heeft besloten 
om wel weer een extra bijdrage te leveren voor de bloemen. Ook vorig jaar 
is niet tevergeefs een beroep gedaan op de kas, toen voor de muziek. Het 
bestuur van Plaatselijk Belang betaalt dit uit de ledencontributie, zoals ook 
bijvoorbeeld een donatie aan het ijstijdenmuseum en een attentie bij een 
winkelopening. PBB heeft ook het leefbaarheidfonds in beheer. Daaruit zijn 
in 2011 activiteiten gesponsord van het Behouden huis en de Feestweekcom-
missie. Ook de Swaddekuier heeft geld gekregen uit dit fonds, evenals de 
paardensportcommissie en Raderwerk. Daarnaast ontvangt de Binnenste 
Buiten Post jaarlijks een bijdrage en is de verlichting van de molen bij de 
ijsbaan betaald. Het 4-meicomité heeft besloten om dit jaar af te zien van 
het spandoek en heeft zich voorgenomen om volgend jaar naar sponsors 
te zoeken. Ook de kerken en de gemeente zullen weer gevraagd worden om 
een bijdrage. Het bestuur van PBB is van mening dat de gemeente de kosten 
van zo’n spandoek moet betalen. Gelukkig is dit niet het enige idee om de 
bekendheid te vergroten, ook via twitter zal iedereen worden opgeroepen 
om mee te doen. De oproep geldt natuurlijk ook voor alle lezers van de bin-
nenste buiten. We rekenen op een goede opkomst, want je kunt pas echt de 
vrijheid vieren als je ook herdenkt hoe het vroeger anders was én in hoeveel 
landen er nog oorlog is of een dictatuur.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Marianne Rigter, bestuurslid

Tuindag Buitengewoon in 
De Kruidhof
 
Op zaterdag 28 april is op de tuinen van De Kruidhof een buitengewoon 
evenement. Tuindag Buitengewoon met een groot aanbod van kwekers 
met bijzondere vaste planten en grassen, groenten, éénjarigen en tuinac-
cessoires en toegang tot de zeventien thematuinen van De Kruidhof en 
tot het IJstijdenmuseum. Entree € 2,50. Verkooptuin vrij toegankelijk. Tuin-
café De Uithof en cadeauwinkel Fluitenkruid zijn open. Van 10 tot 17 uur.
Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b, 9285 NE, Buitenpost.

Koninginnedag
Het schiet alweer op… en het programma is klaar. Ballonnen oplaten, ver-
sierde fietsenoptocht, springkussens en een voetbaltoernooi zullen we-
derom voor een geslaagde Koninginnedag zorgen.
Kindervrijmarkt: aanvang 9.00 uur
De gehele dag zal er een kindervrijmarkt zijn, hiervoor hoef je je niet op 
te geven. De markt zal gehouden worden op plein Nijensteijn waar je zelf 
een plekje mag zoeken om je spullen te koop aan te bieden...
Ballonnen oplaten: 10.00 uur
Alle kinderen worden uitgenodigd om een ballon met kaartje eraan, die ter 
plaatse worden uitgedeeld, op te laten. Natuurlijk is er voor de ballon die 
de verste reis maakt weer een mooie prijs.
Versierde fietsen- en skelteroptocht: 10.30 uur
Heb jij een mooie fiets of skelter en vind je het leuk om deze versierd aan 
alle mensen te laten zien, dan is dit je kans. Kom om kwart over 10 naar de 
Kerkstraat met je versierde fiets of skelter en rij mee in de optocht. Maak 
je fiets of skelter zo mooi mogelijk en kom de show stelen op Koningin-
nedag en overtuig de jury ervan dat jouw fiets of skelter de allermooiste is 
en win een mooie prijs!
Start voetbaltoernooi: 11.00 uur
Op school worden er opgavenstrookjes uitgedeeld voor deelname aan het 
voetbaltoernooi. Ben jij die sterspeler en gek op voetbal of vind je het 
gewoon leuk om op Koninginnedag met een groep te komen voetballen, 
grijp dan je kans en meld je aan via de strookjes die uitgedeeld worden.
Om 13.00 uur zal het fluitsignaal klinken voor het einde van de wedstrijden 
en zullen de winnaars van alle onderdelen bekend gemaakt worden. De 
voetballers die topprestaties geleverd hebben worden beloond met mooie 
bekers en de winnaars van de allermooiste versierde fietsen en skelters 
zullen een mooie prijs mee krijgen naar huis.

Bûtenposter Keninginne verkiezing
De stichting Feestcommissie Buitenpost is blij jullie te kunnen meede-
len dat we op dit moment drie enthousiaste kandidates hebben weten te 
selecteren, die gaan strijden om de titel Bûtenposter Keninginne. Dit jaar 
zal het stemmen niet meer gaan via onze website www.feestweekbuiten-
post.nl maar kun je wel via de site kennismaken met onze kandidates. Er is 
voor dit jaar gekozen om het stemmen via SMS te laten verlopen en daar-
om is er een SMS dienst in het leven geroepen. Het nummer voor de SMS 
dienst zal vanaf dinsdag 1 mei gepubliceerd worden op onze site evenals 
onze drie kandidates. Gedurende de gehele maand mei kan iedereen zijn 
of haar stem uitbrengen. Dus… surf vanaf mei naar onze site en breng je 
stem uit! De Bûtenposter Keninginne zal tijdens de feestweek, 26 juli t/m 
1 augustus, bij diverse evenementen aanwezig zijn en een taak uitvoeren, 
de ene keer zal dit de prijsuitreiking zijn, een andere keer het startsein ge-
ven. Zij zal in ieder geval een gezicht geven aan de Feestweek.

Samenwerking feestcommissie-NHL
De enquête is afgerond en de uitslagen zijn binnen. De NHL heeft een 
mooi rapport bij ons achtergelaten nadat er een goede presentatie over de 
uitslagen was gegeven. De inwoners van ons dorp zijn erg tevreden over 
de feestcommissie zelf en haar activiteiten. Ook heeft u aangegeven dat 
wat u betreft de feestweek op een goed tijdstip wordt gehouden en deze 
niet verplaatst moet worden. Kortom: u heeft aangegeven dat het moet 
bijven zoals het is en dat waarderen wij zeer. Ook is het mooi om te horen 
dat de activiteiten zeer gewaardeerd worden en als aanvulling hebben wij 
nog enkele zeer bruikbare en waardevolle tips gekregen waar wij weer 
mee aan de slag kunnen. Bedankt daarvoor. Wat ook uit de enquête naar 
voren kwam was dat mensen ook best wat meer betrokken willen wor-
den bij de activiteiten van de commissie. Wij willen u dan ook uitnodigen 
om kennis met ons te maken en te kijken naar wat uw inbreng in onze 
commissie zou kunnen zijn. U kunt zich hiervoor opgeven bij m.kampen@
feestweekbuitenpost.nl.

De winnende enquête voor een helikoptervlucht tijdens de feestweek is 
na loting gevallen op Geeske de Bruin. Van harte gefeliciteerd namens 
de feestcommissie. Wij, de feestcommissie willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor het invullen of beantwoorden van de vragen voor de 
enquête.

Collecte feestweekcommissie
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de giften van de collectie 
die gehouden is deze maand. Ook zijn wij zeer verheugd dat we wederom 
mochten rekenen op zoveel hulp van vrijwillige collectanten. Dit willen wij 
dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan, want zonder uw hulp zouden 
we niet staan waar we nu zijn. Wij willen daarom alle collectanten en 
vrijwilligers een kleinigheid aanbieden om ze te bedanken voor hun, voor 
ons onmisbare hulp.

Kidspraise Christengemeente 
Zondag 13 mei wordt weer een swingende kidspraise in de Christenge-
meente Buitenpost gehouden. Samen met de kinderen zullen we God 
groot maken door zang, dans en muziek. Het thema voor deze dienst is: 
‘Swingend de Bijbel door! Wil je weten hoe swingend de Bijbel kan zijn 
of wil je gewoon lekker mee zingen? Kom dan zondag 13 mei om 10.00 
uur naar de Christengemeente Buitenpost. Vergeet je niet al je vriendjes/
vriendinnetjes, neefjes/nichtjes, buurjongen/-meisje mee te nemen. Na-
tuurlijk zijn ook volwassenen welkom! Marconistraat 5 in Buitenpost.

Nationale dodenherdenking
Thema 2012: Vrijheid geef je door
Het 4 mei-comité Buitenpost nodigt u uit aan deze herdenking deel te 
nemen, waarbij u zich kunt richten op het hieronder volgende schema. 
Om 19.00 uur begint er een herdenkingsdienst in de Fonteinkerk aan De 
Achtkant. Na een woord van welkom wordt er een kaars ontstoken en 
een lied gezongen. Enkele basisschoolkinderen dragen een gedicht voor. 
Pianospel door Rudolf Bergsma. Van Elly Barkema het gedicht: ‘Slach net 
werom’ van Fedde Schurer. Hierna verzorgt dominee mevrouw Saapke 
van der Meer van de Doopsgezinde Gemeente een meditatie en wordt er 
ter afsluiting een lied gezongen. Bij het uitgaan van de kerk kunt u een roos 
meenemen om op het monument bij de Mariakerk te leggen. 
±19.25 uur Stelt de stoet zich op bij de kerk, voorafgegaan door twee 

trommelaars. Start stille tocht. Onderweg aansluiten is mo-
gelijk.De stoet loopt naar de hoofdingang van Haersmahiem 
en houdt daar een halve minuut pas op de plaats. Daarna 
linksaf de Beatrixstraat in en via de Haersma de Withstraat 
naar het monument.

19.40 uur Brassband Concordia begint te spelen en de vlaggen worden 
geflankeerd door acht leden van scoutinggroep De Brimzen 
tot het einde van het defilé.

19.45 uur Aankomst bij het monument.
19.46 uur Welkomstwoord namens het 4 mei-comité.
19.47 uur Bijdrage van enkele basisschoolleerlingen.
19.52 uur Toespraak van burgemeester Adema.
19.59 uur Tromgeroffel tot klokslag 20.00 uur.
20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Blazen van ‘The Last Post’, gevolgd door twee coupletten 

van het Wilhelmus onder begeleiding van Concordia.
20.05 uur Bloemlegging op het monument, te beginnen door de burge-

meester, gevolgd door de comitéleden en de overige aanwe-
zigen. Leden van scouting De Brimzen zullen vóór 19.45 uur 
aan zoveel mogelijk belangstellenden een roos uitdelen om 
die ná de herdenking op het monument te leggen.

Problemen bezorging maarteditie
 
Door vervelende omstandigheden hebben sommige bewoners van ons 
dorp de krant van maart niet of te laat ontvangen. Onze welgemeende ex-
cuses hiervoor. Met ingang van 1 april hebben we de gebroeders Langen-
berg bereid gevonden ons blad in de toekomst bij u te bezorgen. We hopen 
dan ook dat dit zonder problemen zal plaatsvinden. Mochten er toch proble-
men ontstaan, dan kunt u contact opnemen met Piet Pettinga 540014.



Opruiming: Ten Cate Kids
 

Slip € 4,- Hemd € 5,-



Een rijksmonument in Nederland 
is een gebouw of object dat van 
algemeen belang is wegens de 
schoonheid, de betekenis voor 
de wetenschap of de historische 
waarde. Een monument moet 50 
jaar of langer geleden zijn gemaakt 
om in het kader van de ‘monumen-
tenwet voor bescherming’ in aan-
merking te komen. Haersma State 
valt onder Agrarische gebouwen 
(Boerderij), 1799 mogelijk late 18e 
eeuw. (Bron: Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed) 

In de kelder
Nadat ik via het bordes de boerde-
rij binnen ben gelaten, krijg ik van 
Tryntsje een kleine rondleiding. 
Roel wacht ons op in de gerestau-
reerde woonkamer. Wanneer is de 
boerderij eigenlijk gebouwd, is mijn 
eerste vraag. “Omstreeks 1830”, 
antwoordt Tryntsje. “Maar hij staat 
voor het eerst geregistreerd in 
1640. Hij stond toen andersom. 
In 1832 is hij gesloopt door Van 
Haersma de With, die hier tegen-
over woonde. In 1834 was de nieu-
we boerderij klaar. Dat was deze 
dus met de stoep, de zonnewijzer 
en het ooievaarsnest ervoor.” Voor 
wie het nog niet wist: waar nu het 
Van Haersma de Withpark is, stond 
vroeger een adellijk slot. De bewo-
ners bestonden uit  grietmannen 
(burgemeesters) van Achtkarspe-
len en hun gezinnen. De verschil-
lende families die daar gewoond 
hebben, kennen wij nu nog van 
straatnamen en gebouwen in het 
dorp: Haersma en Van Haersma de 
With. “Van Haersma de With kocht 
de boerderij en de landerijen erbij”, 
gaat Tryntsje verder.“De boerderij 
werd gerund door een zetmeier. 
Deze Pieter Leering woonde met 
zijn gezin van 1857 tot 1909 in de 
kelders. Zijn zoons Sjoerd en Mari-
nus bleven er ook wonen, omdat 
ze in dienst waren bij hun vader.” 
“Dat lijkt nu raar”, onderbreekt 
Roelof haar, “maar je moet beden-
ken dat rond die tijd veel mensen 
hier nog in plaggenhutten woon-
den. Ze woonden dus ideaal in de 
kelder.” “ ‘s Winters vroor het er 
nooit en ’s zomers bleef het lekker 
koel”, verduidelijkt Tryntsje. “De 
baas bemoeide zich helemaal niet 
met het bedrijf. Je was dus redelijk 
zelfstandig als zetmeier.” Hoewel 
er sprake was van een gemengd 
bedrijf, had de boerderij vooral tot 

doel het onderhouden van de lande-
rijen. “De kamers werden gebruikt 
als droogkamers voor het graan. 
Zelfs toen Roels ouders er kwam 
wonen, vonden we nog graan in de 
spleten”, lacht Tryntsje.

Monument
In 1911 werd het slot afgebroken. 
De laatste freule die er woonde, 
schonk de grond aan de gemeen-
te, onder voorwaarde dat er een 
park en een sportveld zou komen. 
In 1909 kwam de boerderij in parti-
culier bezit. “Toen heeft Jan Jacob 

Kuipers de boerderij gekocht van 
de erven Van Haersma de With. 
Kuipers was een nazaat uit een 
vermogende familie die het Jel-
tingahuis had laten bouwen. De 
houtzaagmolen was ook in hun 
bezit”, zegt Roel. “De singel naast 
onze boerderij heette de Kuipers-
singel. Hier fl aneerden vroeger de 
mensen op zondagmiddag na de 
kerk. Kuipers overleed plotseling 
tijdens het kaartspelen in de Ros-
kam. Toen bleef zijn vrouw achter 
met vier knechten. Mijn grootvader 
woonde hier in de buurt en verwit-
tigde mijn vader: ‘Is dat net wat foar 
dy Klaas?’ Mijn ouders hadden een 

boerenbedrijf in Akkrum, maar mijn 
moeder voelde zich daar niet thuis. 
In mei 1956 zijn wij hier komen 
wonen. Ik was toen elf jaar. Ik heb 
mijn vader opgevolgd en in 1971 is 
het in ons bezit gekomen. Dat er 
Haersma State bij de ingang staat, 
is het werk van wijlen de heer H. 
F. de Boer, oud directeur gemeen-
tewerken. Hij heeft ook in 1960 de 
boerderij plus de Hervormde Kerk 
aangemeld bij Monumentenzorg.”
Onder Roel zijn leiding werd het 
bedrijf een volledige melkveehou-
derij. “Ik was een echte koeien-
boer”, vertelt hij. “In 1998 ben ik 
om gezondsheidsredenen gestopt. 
De beide dochters zagen overna-
me niet zitten. We zeiden toen te-

gen elkaar: of we verkopen de hele 
boel of we blijven. We besloten 
het laatste met de bedoeling om 
alles weer in de oude staat terug 
te brengen.” En zo komt het dat de 
boerderij van voor tot achter vol-
ledig is gerestaureerd, mede met 
behulp van een restauratiesubsidie 
van monumentenzorg.

Overspel
In 1990 waait het ooievaarsnest 
omver. “Het ding was totaal verrot. 
Dankzij een aantal geldschieters is 
het huidige nest er neer gezet. Het 
onderhoud moest ik zelf betalen. 
Maar gelukkig had monumenten-
zorg naast de boerderij ook het ooi-
evaarsnest opgenomen. Het nest 
wordt nu dus ook gesubsidieerd”, 
glundert Roel. “Het nest was er 
altijd al. De oudste foto van het 
nest is van 1909.” Hij legt diverse 
foto’s van het nest op tafel. “Toen 
wij hier in 1956 kwamen wonen, 
was er nog een stel ooievaars op 
het nest”, begint Roel te vertellen. 
“In 1957 werden de eieren niet be-
vrucht. Het ei dat ik onder het nest 
vond, heb ik nog steeds. Daarna 
bleef het nest leeg.” Hij haalt een 
krant tevoorschijn waarin staat dat 
er nog maar vier nesten bewoond 
waren in Friesland. Door de oprich-
ting in 1981van ooievaarsstations in 
Eernewoude, De Wijk, Akmarijp en 
later Aqua Zoo kwamen er gelukkig 
weer ooievaars in Friesland. Het 
duurde nog wel wat langer voordat 
ze het nest aan het West terugvon-
den. “Sinds 1958 waren hier geen 
ooievaars meer. Tijdens de restau-
ratie in 2003 is het nest nog eens 
opgeknapt. In 2004 kwam er weer 
een stel ooievaars. Het vrouwtje 
had geen ring om, het mannetje 
wel. Dat jaar vloog er maar één jong 
uit omdat het vrouwtje nog moest 
leren hoe ze haar jong groot moest 
brengen. Vanaf 2004 hebben we 
steeds jonge ooievaars op het nest 
gehad. In 2011 maakten we iets 
vreemds mee. Het is namelijk zo 
dat het vrouwtje ’s winters in de 
kolonies in Friesland blijft en het 
mannetje wegvliegt naar Afrika. 
Het vrouwtje komt vervolgens één 
keer in de maand even kijken of 
het nest er nog staat en of er geen 
indringers opzitten. Op 10 februari 
2011 kwam zij als eerste terug op 
het nest. Op 14 februari kwam er 
een mannetje op het nest dat geen 

ring om had. Op 4 maart kwam het 
mannetje met de ring om. De hele 
boel werd van het nest geveegd, 
de veren en de takken vlogen in het 
rond. De andere twee vlogen weg 

en ’s avonds kwam het vrouwtje 
terug. Toen was het weer klaar! En 
datzelfde gebeurde dit jaar weer.” 
Een bewijs dat bij ooievaars de 
nesttrouw boven de liefde gaat? 

Bezienswaardigheid
Roel houdt de ooievaars nauwlet-
tend in het oog. Er ligt altijd een 
verrekijker klaar en hij noteert alle 
fasen van het broedseizoen. Om 
ons ook een kijkje te gunnen, 
geeft Roel een beschrijving van 
vorig jaar. “Na het leggen van het 
tweede ei, zijn ze op 2 april begon-
nen met broeden. Vanaf 3 mei zijn 
de jongen om de dag uitgekomen. 
Van de zes zijn er uiteindelijk drie 
grootgebracht. Gedurende die pe-
riode halen de ouders afwisselend 
voedsel. Rond 16 juli begonnen de 
jongen het vliegen te oefenen. Op 
17 augustus zijn ze alle drie vertrok-
ken. Ze moesten wel, want de ou-
ders brachten geen voedsel meer. 
Dit jaar zijn ze op 29 maart begon-
nen te broeden, dus ongeveer 1 
mei komen de eieren weer om 
de dag uit.” Het nest en de bewo-
ners zijn een bezienswaardigheid.  
“Sinds de nieuwe rondweg open-
ging, hebben we de toeristen uit-
gebannen uit het dorp”, klinkt het 
verbaasd. “Er staan twaalf rijksmo-
numenten in Buitenpost. Behalve 

de boerderij ook de Hervormde 
Kerk, de Gerbo Zalen, de molen en 
het Jeltingahuis bijvoorbeeld. De 
weg daar naar toe moet je aange-
ven en daar kan iedereen van profi -
teren. Nu zijn het vooral fi etsers en 
wandelaars die langskomen. Als ze 
maar achter het hek blijven.” Voor 
fotografen heeft Roel nog een tip: 
in de handen klappen helpt niet, 
want ze staan niet op als ze aan het 
broeden zijn. Wie toch van bovenaf 
in een ooievaarsnest wil kijken, kan 
terecht op www.beleefdelente.nl 
waar Vogelbescherming Nederland 
via webcams broedende vogels 
volgt. Foute boel volgens bioloog 
Midas Dekker. “Daar heb ik geen 
moeite mee”, reageert Roel. “Dat 
nest zit in een boom en de camera 
hangt een eind verderop. Maar je 
moet niet met stellages aan komen 
zetten. Dan verstoor je de boel. Ik 
laat de vogels ook niet ringen. Dat 
is niet meer nodig, want er zijn nu 
weer 800 paren in Nederland. Wij 
willen ze hier ook houden. Ze zijn 
een keer veertig jaar weggeweest, 
dat moet niet weer.”
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ze zijn veertig jaar weggeweest, dat moet niet weer
Roel en Tryntsje Brandenburg beschermen ooievaars

(advertentie)

De boerderij van Brandenburg in het West met het kenmerkende ooievaarsnest. (foto: Nelleke Kemps)

Amnesty 
International
komt op voor 
mensenrechten 
over de hele 
wereld.

De Duitse deelstad Brandenburg staat bekend om zijn meren en 
beschermde natuurparken. Er komen verschillende soorten vogels 
voor, waaronder zwarte ooievaars. Inwoners van Buitenpost hoe-
ven niet zo ver te reizen om ooievaars te zien broeden. Op het nest 
in het land voor de boerderij van Roel en Tryntsje Brandenburg aan 
het West is weer een paartje neergestreken. Trok de naam Bran-
denburg het paartje soms aan? De bewoners van Haersma State 
vertellen ons meer over de monumentale boerderij en haar bijzon-
dere gasten.

De nestelende ooievaars. (foto: Nelleke Kemps)

De ooievaar als hofl everancier bij de ge-
boorte van Juliana.

Een ooievaarsei weegt 110 gram en is 9 
cm lang. (foto: www.ooievaars.nl)



Grienewei 52  -  9137 SB  Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888  -  www.faber-installaties.nl
Grienewei 52  -  9137 SB  Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888  -  www.faber-installaties.nl

Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering 
�� water

nieuwe oogst  aardappelen
nicola,  malta en doré

elstar appels 2 kg  €  1,99

hol landse  
aarbeien, asperges en bloemkool
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Meisje met de appel
Een ongelooflijk, maar waar gebeurd (oorlogs)verhaal

Augustus 1942. PiotrkÂ3w, Polen

Polen
Die ochtend was de lucht drei-
gend toen we angstig stonden te 
wachten. Alle mannen, vrouwen 
en kinderen van het Joodse getto 
in PiotrkÂ3w waren op een plein 
bij elkaar gedreven. We hadden 
gehoord dat we verplaatst zouden 
worden. Mijn vader was onlangs 
overleden aan tyfus, die zich snel 
verspreid had in het overvolle get-
to. Mijn grootste angst was dat onze familie zou wor-
den gescheiden. ‘Wat je ook doet’, fluisterde Isidore, 
mijn oudste broer, ‘vertel ze niet je leeftijd. Zeg dan 
dat je zestien bent.’ Ik was lang voor een jongen van 
elf, dus ik kon het proberen. Op die manier was ik mis-
schien wel waardevol om te werken. Een SS-er kwam 
naar me toe. Zijn laarzen klikten tegen de kasseien. Hij 
bekeek me van top tot teen en vroeg toen naar mijn 
leeftijd. ‘Zestien’, zei ik. Hij stuurde mij naar links, waar 
mijn drie broers al stonden met andere gezonde man-
nen. Mijn moeder kreeg een gebaar om naar rechts te 
gaan bij andere vrouwen, kinderen, zieken en ouderen. 
Ik fluisterde naar Isidore: ‘Waarom?’ Hij gaf geen ant-
woord. Ik rende naar de andere kant en zei dat ik bij 
haar wilde blijven. ‘Nee’, zei ze streng. ‘Ga weg, wees 
niet vervelend, ga met je broers mee’. Ze had nog nooit 
zo dwingend gesproken. Maar ik begreep het, ze wilde 
me beschermen. Ze hield zo veel van mij, dat ze, alleen 
deze keer, deed alsof het niet zo was. Het was het laat-
ste wat ik van haar gezien en gehoord heb.

Buchenwald
Mijn broers en ik werden in een veewagen vervoerd 
naar Duitsland. Een nacht later kwamen we aan bij het 
concentratiekamp Buchenwald alwaar we in een over-
volle barak belandden. De volgende dag werden er uni-
formen en identificatienummers uitgegeven. ‘Noem 
me geen Herman meer’, zei ik tegen mijn broers. ‘Ik 
ben nu nummer 94983’. Ik werd tewerkgesteld in het 
crematorium van het kamp. Ik moest de doden opla-
den in een met de hand bediende lift. Ik voelde mijzelf 
ook dood. Ik werd hard, ik was een nummer. Spoedig 
daarna werden mijn broers en ik overgebracht naar Sch-
lieben, een kamp dat hoorde onder Buchenwald in de 
buurt van Berlijn. Op een ochtend leek het of ik de stem 
van mijn moeder hoorde. ‘Zoon’, zei ze zacht maar dui-
delijk, ‘ik zal je een engel sturen’. Toen werd ik wakker. 
Het was net een droom. Een mooie droom. Maar in 
deze plaats konden er geen engelen zijn. Er was alleen 
werk en honger en angst. Een paar dagen later liep ik 
rond in het kamp om de barakken heen, vlakbij het hek 
van prikkeldraad, waar de bewakers je niet gemakkelijk 
konden zien. Ik was alleen. Aan de andere kant van  het 
hek zag ik een klein meisje met helblonde, bijna licht-
gevende krullen. Ze stond half verborgen achter een 
berk. Ik keek rond om er zeker van te zijn dat niemand 
me zag. Ik riep haar zachtjes in het Duits. ‘Heb je iets te 
eten?’ Ze begreep het niet. Ik schoof dichter naar het 
hek toe en herhaalde de vraag in het Pools. Ze stapte 
naar voren. Ik was dun en mager met lappen om mijn 
voeten gewikkeld, maar het meisje leek er niet bang 
voor te zijn. Haar ogen twinkelden. Ze haalde een ap-
pel uit haar wollen jasje en gooide die over het hek. Ik 
greep de vrucht en begon weg te lopen. Toen hoorde 
ik haar zachtjes zeggen: ‘Ik zie je morgen weer’. Iedere 
dag op hetzelfde tijdstip keerde ik terug naar dezelfde 
plek bij het hek. Ze was er altijd met iets om te eten, 
een homp brood of een appel. We durfden niet met 
elkaar te praten of te blijven hangen. Gesnapt worden 
zou voor ons beiden de dood betekenen. Ik wist niets 
over haar behalve dat ze Pools verstond. Was het een 
boerenmeisje? Hoe heette ze? Waarom riskeerde ze 
haar leven voor mij? Hoop was een beetje steun en dit 
meisje aan de andere kant van het hek gaf me die door 
mij brood en appels te geven.

Theresienstadt
Bijna zeven maanden later werden mijn broers en ik in 
een kolenwagon gepropt en vervoerd naar Theresien-
stadt, een kamp in Tsjecho-Slowakije. ‘Kom niet terug, 
we gaan hier weg’, zei ik tegen het meisje. Ik draaide 
mijn gezicht naar de barakken en keek niet weer ach-
terom. Ik heb niet eens afscheid genomen van het 
kleine meisje van wie ik de naam niet wist, het meisje 
met de appels. Drie maanden lang waren we in The-
resienstadt. De oorlog liep het eind en de geallieerde 
troepen waren dichtbij, maar mijn lot leek bezegeld. 
Op 10 mei 1945 stond ik op de lijst om te sterven in 
de gaskamer om 10.00 uur. In de rust van de dage-
raad probeerde ik me erop voor te bereiden. Zo vaak 
scheen de dood klaar om me op te eisen, maar op de 
een of andere manier heb ik het steeds overleefd. Nu 
was alles voorbij. Ik dacht aan mijn ouders. Tenmin-
ste, ik dacht dat we weer verenigd zouden worden. 

Maar om 8 uur ’s ochtends was 
er grote opschudding. Ik hoorde 
geschreeuw en zag mensen naar 
alle kanten door het kamp ren-
nen. Ik werd met mijn broers op-
gevangen door Russische troe-
pen die het kamp hadden bevrijd! 
De poort zwaaide open. Iedereen 
rende weg, ik ook. Verbazing-
wekkend, al mijn broers hadden 
het overleefd, ik weet niet hoe. 

Maar ik wist zeker dat het meisje met de appels de 
sleutel was voor mijn overleving. Op een plek waar het 
kwaad leek te overwinnen, had de goedheid van die 
ene persoon mijn leven gered, had mij hoop gegeven 
op een plaats waar die niet was. Mijn moeder had mij 
een engel beloofd en die engel was gekomen.

Amerika
Uiteindelijk kwam ik terecht in Engeland, waar ik 
werd geholpen door een Joods liefdadig-heidsfonds. 
In een herstellingsoord knapte ik op, samen met an-
dere jongens die de Holocaust hadden overleefd en 
ik kreeg een opleiding in de elektronica. Daarna ging 
ik naar Amerika, waar mijn broer Sam ook al was. Ik 
nam dienst in het Amerikaanse leger tijdens de Korea-
oorlog en keerde twee jaar later terug naar New York 
City. Omstreeks augustus 1957 opende ik mijn eigen 
bedrijf voor reparatie van elektrische apparaten. Ik be-
gon weer een toekomst op te bouwen. Op een dag 
kreeg ik een telefoontje van mijn vriend Sid, die ik in 
Engeland had leren kennen.’Ik heb een afspraakje met 
een meisje. Ze heeft een Poolse vriendin. Zullen we 
samen gaan?’ Een blind date? Nee, dat was niets voor 
mij. Maar Sid bleef aandringen en een paar dagen later 
gingen we naar de Bronx om zijn vriendinnetje op te 
halen en haar vriendin Roma. Ik moest toegeven, voor 
een blind date was dit niet slecht. Roma was verpleeg-
ster in een ziekenhuis in de Bronx. Ze was aardig en 
bijdehand. Ook mooi, met zwierige blonde krullen en 
groene, amandelvormige ogen die levenslustig schit-
terden. Met ons vieren reden we naar Coney Island. 
Roma was prettig om mee te praten en boeiend gezel-
schap. Het bleek dat ook zij op haar hoede was voor 
een afspraak met iemand die ze niet kende! We de-
den dit beiden voor het plezier van onze vrienden. We 
maakten een wandeling over de promenade, genoten 
van de zilte zeebries en vervolgens gingen we eten aan 
de kust. Ik kon me geen beter en mooier moment her-
inneren. We stapten weer in de auto van Sid. Roma en 
ik zaten samen op de achterbank. Als Europese joden, 
die de oorlog overleefd hadden, waren we ons ervan 
bewust dat veel nog niet gezegd was tussen ons. Zij 
sneed het onderwerp aan. ‘Waar was jij tijdens de oor-
log?’, vroeg ze zacht. ‘In enkele concentratiekampen’, 
zei ik. De verschrikkelijke herinneringen waren nog 
steeds levendig en het verlies onherstelbaar. Ik had ge-
probeerd het weg te werken, maar je kunt zoiets nooit 
vergeten. Ze knikte. ‘Mijn familie was ondergedoken 
op een boerderij in Duitsland, niet ver van Berlijn’, ver-
telde ze me. ‘Mijn vader kende een priester en hij gaf 
ons papieren dat we niet-joods waren.’ Ik stelde me 
voor hoe ook zij moest hebben geleden met angst als 
vaste metgezel. En toch hadden we die vreselijke tijd 
overleefd en waren we nu hier in een nieuwe wereld. 
‘Er was een kamp naast de boerderij’, ging Roma ver-
der. ‘Ik zag daar een jongen en ik gooide elke dag een 
appel naar hem’. Wat een verbazingwekkend toeval, 
dat zij een andere jongen had geholpen. ‘Hoe zag hij 
eruit?’ vroeg ik. ‘Hij was lang, mager en had honger. 
Ik moet hem zes maanden lang elke dag gezien heb-
ben.’ Mijn hart ging te keer. Ik kon het niet geloven. Dit 
kon niet waar zijn. ‘Heeft hij je op een dag verteld dat 
je niet moest terugkomen, omdat hij zou vertrekken 
naar Schlieben?’ Roma keek me zeer verbaasd aan. 
‘Ja, dat was ik’! Ik zou haast barsten van blijdschap, 
overspoeld door emoties. Ik kon het niet geloven. Mijn 
engel! ‘Ik laat je niet meer gaan’, zei ik tegen Roma. En 
achter in die auto, van die blind date, vroeg ik haar ten 
huwelijk. Ik wilde niet langer wachten. ‘Je bent gek!’, 
zei ze. Maar ze nodigde me wel uit om haar ouders te 
ontmoeten voor een bijzonder diner in de daarop vol-
gende week. Ik verlangde ernaar om Roma nog veel 
beter te leren kennen, maar de belangrijkste dingen 
wist ik al: haar standvastigheid en haar goedheid. Ge-
durende vele maanden was ze in de slechtste omstan-
digheden naar de omheining van het kamp gekomen 
en had mij hoop gegeven. Nu ik haar weer had gevon-
den, zou ik haar nooit meer laten gaan. Die dag zei ze 
‘ja’. En ik hield mijn woord. Na een huwelijk van bijna 
50 jaar, met twee kinderen en drie kleinkinderen, heb 
ik haar uiteraard nooit meer laten gaan.

Herman Rosenblat mede namens mijn liefste en zeer 
bijzondere engel Roma van Miami Beach, Florida.

> Prijswinnaars tank-wok-weken
De actie tank-wok-weken bij autowas- en tankstation Veenstra aan de 
Kuipersweg is een daverend succes geworden. Door de grote deelname 
werd besloten om niet twee maar vier winnaars een arrangement bij Chi-
na Garden aan te bieden. De volgende geluksvogels zijn aangewezen : 
A. Elsinga, R. van der Meer, J. Kazimier en T. Ahmed. Allemaal van harte 
gefeliciteerd.

> Middenstand als gastheer
Op 28 maart werd in The Point 
een modeshow gehouden. 
Op zich is dit niets bijzonders, 
maar... de bijna tweehonderd 
gasten werden op deze avond 
verwend door een deel van de 
plaatselijke middenstand. Alle 
deelnemende ondernemers 
van deze avond hebben er voor 
gezorgd dat de bezoekers een 
onvergetelijke avond hebben 
gehad. Door slager van der Bijl 
werden hapjes verzorgd, de 
plaatselijke bakkers van der Bijl 
en Gouma deden de mensen 
smullen van een stuk oranje-
koek en de zaal werd versierd 
door onze bloemenwinkels 
Yucca en Hedera. Natuurlijk 

werd er tussen al dit eten en drinken onder leiding van de opperstalmees-
ter Rineke Olieman een spetterende show gehouden door de volgende 
kledingzaken van Buitenpost: BeDifferent, voor de grote maten mode, Mo-
dique Mode, spreekt voor zich, V&B Sport, met de nieuwste trends op het 
gebied van sportmode, BuitengewoonBuitenpost, met eigenzinnige mode 
en schoenen, en Kobutex, de leerspeciaalzaak van Noord Nederland. Een-
dracht maakt macht en iedereen mag terugzien op een geslaagde avond. 
Uit goed ingelichte bron werd vernomen dat deze mode-happening een 
vervolg krijgt.

> Verkoop IJlstra halverwege mei naar Kuipersweg
De boekwinkel van IJlstra in de Kerkstraat is gesloten. Halverwege mei 
begint Peperkamp weer met de verkoop, nu vanaf Kuipersweg 16, naast 
de parkeerplaats tegenover de Rabobank.

> BuitengewoonBuitenpost bij laatste 100 
De Leeuwarder Courant organiseert de verkiezing De Leukste Winkel van 
Friesland en daar doet BuitengewoonBuitenpost aan mee. Inmiddels zijn 
er nog 100 winkels over, waaronder BuitengewoonBuitenpost. Voor de 
volgende ronde (voor de laatste 10) kunt u nog stemmen via de link:
http://www.lwvf.nl/nl/stemmen/buitengewoon_buitenpost_259.html of 
sms winkel (spatie) 259 naar 2255.  

> Sama Petite, Buitenpost lunchroom rijker 
In het voormalige pand van de Pyramide in de Kerkstraat heeft zich een 
nieuwe lunchroom gevestigd, Sama Petite, die maandag 16 april haar deu-
ren opende. U kunt hier terecht voor een lekker kopje koffie, maar ook 
voor belegde broodjes of een heerlijke lunch.

Meldpunt  bedr i jv igheid

Dol-fijne rekendag op gbs de fontein

Op woensdag 18 april heeft de landelijke Grote Rekendag plaatsgevon-
den. Leerlingen van de fontein in Buitenpost zijn druk bezig geweest met 
het thema van deze dag: De Grote Rekendag, al 10 jaar beestachtig leuk.  
De schoolbrede start van deze dag was hoorbaar in een prachtig lied over 
allerlei dieren en hun gedrag en geluid. Vervolgens is een levende gra-
fiek gevormd waarin zichtbaar werd welk dier kon rekenen op de meeste 
stemmen voor: mijn favoriete dier. Daarna zijn alle kinderen in hun eigen 
lokaal aan de slag gegaan met de opdrachten. Zo is gekeken hoeveel voet-
afdrukken (schoenen) er in een olifantenpootafdruk passen, welk dier het 
sterkst is en hoe bijen elkaar vertellen waar de honing te vinden is. Deze 
leerzame dag is afgesloten met een ‘open-school-avond. De kinderen heb-
ben zelf hun ouders, broertjes en zusjes rondgeleid door de school en 
uitleg gegeven bij de verschillende opdrachten. De kinderen en de leer-
krachten hebben een dol-fijne ochtend beleefd.

Leerlingen vormen een levende grafiek. (eigen foto)



W Tabak  
Franklinstraat 6  
9285 WT Buitenpost  
0511 541109  
www.denerf.nl 

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Openingstijden

Wij doen mee met de actie van Spro in het visblad van mei!

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur

3

Egypte 3
9285 WX Buitenpost
telefoon: 0511-442970
mobiel: 06 23936772

www.hoekstraschilderwerken.nl

Wereldwinkeldag op zaterdag 12 mei
Op 12 mei, de zaterdag voor moederdag, is het weer landelijke wereldwinkeldag. 
Ook de wereldwinkel in Buitenpost zal hier weer aandacht aan besteden. Zij zal in de 
hal van Poiesz supermarkt met een kraam aanwezig zijn, waar u kunt proeven van de 
heerlijke Fairtrade vruchtensappen en de Fairtrade ministroopwafeltjes. U kunt natuur-
lijk die dag ook terecht in de winkel voor mooie moederdagcadeaus, zoals bijvoorbeeld 
tassen, sieraden en mooie sjaals! De wereldwinkel is geopend op van dinsdag t/m 
donderdag van 13.00-17.00 uur, op vrijdag van 10.00-18.00 uur en op zaterdag van 
10.00-16.00 uur. U bent van harte welkom!

Je denkt dat je van een vrouw houdt omdat ze mooi is,

maar in feite is ze mooi omdat je van haar houdt.

Spits gezegde
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Op 5 mei aanstaande vieren 
we weer bevrijdingsdag, de 
dag waarop we in 1945 verlost 
werden van de bezetting, die in 
het noorden van ons land vijf 
jaar geduurd heeft. De dag er-
voor, op 4 mei, herdenken we 
de doden en andere slachtof-
fers die wereldwijd gevallen 
zijn gedurende het misdadig 
Naziregime: soldaten op alle 
fronten, onschuldige burgers 
en opgepakte joden, zigeuners 
en homo’s, van wie er velen de 
oorlog niet hebben overleefd.

Ik wil in dit artikel met u eens even 
stilstaan bij de achtergronden van 
het anti-semitisme ofwel de laak-
bare houding van vooral de West-Europese bevolking ten opzichte van 
de joden en het jodendom. Verdachtmakingen en het zaaien van haat je-
gens de joden hebben een lange voorgeschiedenis. Die zijn niet zomaar 
uit de lucht komen vallen toen zeer veel Europese joodse volwassenen 
en kinderen door het Naziregime in de laatste wereldoorlog werden op-
gepakt, naar concentratiekampen werden afgevoerd en uiteindelijk door 
uitputting, ziekte, honger, executies of door gifgas wreed omkwamen. 
Hieronder som ik drie belangrijke oorzaken op die twintig eeuwen lang 
een antisemitisch klimaat hebben geschapen in vrijwel alle lagen van de 
westerse maatschappij. Het neerzien op deze niet-christenen, afgunst en 
verdachtmakingen van deze bevolkingsgroep hebben ten slotte namelijk 
geleid tot hun bijna-vernietiging in de Holocaust. Ik stel dit onderwerp ook 
aan de orde omdat veel mensen slecht op de hoogte zijn van het antisemi-
tisch denken en handelen. Besef hierbij ook dat veel van onze voorouders 
door kerk en staat zijn gehersenspoeld tot de stellingname dat de joden 
een demonisch volk waren.

Oorzaken
1. Afwijzing van Christus als Messias
Het heeft de christenen altijd gestoken dat juist de joden - terwijl Christus 
een jood was - hem niet als messias hebben willen erkennen. Het joden-
dom met de Mozaïsche wet bleef bestaan na het revolutionaire optreden 
van Jezus van Nazareth, die mededogen hoger aansloeg dan strikte nale-
ving van wetten en rituelen. Op de sabbat mocht je volgens hem een bij-
na verdrinkend kalf wel degelijk uit de put halen, terwijl de joodse wet dat 
verbood. In de evangeliën van Mattheus en Johannes en ook in de Mat-
thäus-Passion wordt de laakbare houding van de Joodse hogepriester en 
de aanwezige joden bij ‘het proces’ duidelijk belicht. De eeuwen door is 
de galm van deze afwijzing van Jezus door de joden blijven naëchoën.

2. Veroorzakers van de pest
Het zou allemaal begonnen zijn in 1346 op de Krim, aan de kust van de 
Zwarte Zee. Italiaanse handelaren hadden daar de stad Kaffa gesticht. De 
Tartaren van Janiberg voerden hier producten uit het verre oosten aan, die 
van daaruit door de Italianen naar Europa werden vervoerd. Toen onder 
de Tartaren -die de stad waren gaan belegeren- een eigenaardige ziekte 
uitbrak, begrepen zij weldra dat deze ziekte besmettelijk was. Ze pas-
ten toen een nieuwe krijgstactiek toe. Lijken van hun eigen bezwekenen 
werden met katapulten over de stadsmuren geslingerd. Ook de Italianen 
werden nu besmet. In paniek besloten ze de stad te verlaten, maar de 
ziekte die pas later de pest werd genoemd, namen ze mee naar Europa. 
De eerste grote epidemie -ook bekend als ‘de zwarte dood’- woedde tus-
sen 1347 en 1351. Een derde deel van de Europese bevolking werd toen 
onder hevige pijnen binnen enkele dagen geveld door de builenpest. In 
Venetië stierf 60% van het inwonertal van 120 à 150.000 mensen.
Overal waar veel mensen samenkwamen (in steden en kloosters ook) 
werd men besmet, omdat de ziekte van mens op mens overdraagbaar 
was. In 1665 werd Londen zwaar getroffen. De laatste hevige pestaanval 
vond plaats in 1720 te Marseille. Deze pandemie in de late middeleeuwen 
kwam vanaf 1350 tot 1720 bijna om de tien jaar terug, geleidelijk aan 
iets afgezwakt. In Nederland hebben er sinds 1350 enige tientallen pest-
golven plaatsgevonden. Vooral tussen 1350 en 1400 zijn in Europa niet 
minder dan 25 miljoen mensen om het leven gekomen (= 30 à 40% van 
de totale Europese bevolking). Het heeft ruim 200 jaar of acht generaties 
lang geduurd voordat het bevolkingsaantal weer op het oude niveau was 
gekomen. Allerlei ontwikkelingen stagneerden, waardoor de 14e en 15e 
eeuw een periode van stilstand werd.
Wat hebben de joden hier mee te maken gehad? Het volgende: toen 
bleek dat in de joodse wijk van Straatsburg slechts 5% van de joden 
slachtoffer werd van de pest werden de joden daar en ook elders ver-
dacht van het besmetten van de openbare waterputten in de steden. 
Het geringe percentage besmettingen onder de joden was te danken aan 
het feit dat zij de reinigingswetten uit het oude testament consequent 
doorvoerden (grotere hygiëne dus). De joodse arts Balavignus werd toen 
zo lang gemarteld tot hij ‘bekende’ dat de joden de putten hadden vergif-
tigd. Talloze pogroms of razzia’s tegen de joden zijn hierna in heel Europa 
uitgevoerd. In Bazel, Frankfurt, Keulen en Straatsburg werd de gehele 
joodse bevolking uitgemoord. Het hoeft geen betoog dat de joden in Eu-
ropa toen als veroorzakers werden gezien van alle onheil dat de niet-joden 
was overkomen. De nagalm van de onterechte beschuldiging is tot in 
onze tijd aanwezig gebleven. De veroorzaker van de pest was de bruine 
rat, die bacteriën via vlooien op mensen kon overbrengen. Pas in 1894 
werd de microbe door de Fransman Alexandre Yersin geïdentificeerd en 
hij ontwikkelde er een effectief serum tegen.

3. Rol van de burgerlijke en kerkelijke overheden
Vrijwel alle West-Europese leiders en kerkelijke gezaghebbers (o.a. het 
Vaticaan) zijn eeuwen lang beducht geweest voor een machtsovername 

door de joden. In allerlei toonaarden werd steeds gewaarschuwd voor de 
economische en politieke invloed die de joden zouden willen benutten om 
hun macht in Europa uit te breiden. Nu is het uitermate onwaarschijnlijk 
dat de joden hiertoe in staat waren, omdat zij in enkele Europese landen 
maar hooguit 1% van de bevolking uitmaakten en soms maar 0,2 à 0,3%. 
Toch bleef deze vrees voor overname van het gezag aldoor leven bij de 
overwegend katholieke bevolking. Daarbij komt dat het jodendom geen 
missionaire of zendingsdrang heeft, terwijl dat bij het christendom en de 
islam wel het geval is.
Minstens zo laakbaar is de eeuwenlange houding geweest van katholieke 
autoriteiten in Italië, van priesters tot bisschoppen, kardinalen en pausen 
toe. We weten wel dat er in de vorige eeuw een joods getto (opgedron-
gen woonconcentratie van joden in een wijk) in Warschau was, maar niet 
dat er veel eerder acht getto’s in Italiaanse grote steden waren. Hadden 
we weet van gedwongen dopingen van joden, of van verboden voor 
christenen om met joden om te gaan, van joodse getto’s en verslagen van 
kruisverhoren van joden door de inquisitie? Nee, dat weten we pas nadat 
David I. Kertzer, hoogleraar sociale wetenschappen, antropologie en Ita-
liaanse studies aan de Brown University te Providence (Rhode Island) in 
de V.S., als een van de eerste wetenschappers aan het eind van de vorige 
eeuw toegang had gekregen tot de tot dan toe geheime archieven van 
de inquisitie. Zijn in 2002 gepubliceerd boek in Nederlandse vertaling “In 
Gods naam” staat stijf van bronnen en steekhoudende argumenten die 
aantonen dat de jodenhaat in het katholieke Italië eeuwen vóór WO-II 
duidelijk vanuit het Vaticaan is aangewakkerd. Vanaf de middeleeuwen 
zijn de gelovigen door de Rooms Katholieke kerk geïndoctrineerd met 
het idee dat de joden niet alleen een verkeerd geloof hadden, maar ook 
demonisch van aard waren en een gevaar vormden voor christendom 
en maatschappij. Daarmee is de Rooms Katholieke kerk de architect ge-
worden van het moderne politieke anti-semitisme, dat in het katholieke 
Oostenrijk en ook het voornamelijk protestantse Duitsland massaal en 
gretig omarmd werd.
Met fatale gevolgen, waaraan het Vaticaan mede schuldig is. Het moge 
duidelijk zijn dat ik hier doel op de zes miljoen omgekomen joden in WO-
II Zo heeft de katholiek gedoopte en in Oostenrijk geboren Adolf Hitler 
met stilzwijgende toestemming van een achterban zijn snode plannen 
met de joden kunnen uitvoeren. Protesten waren er weinig. Paus Pius 
XII, eerder als Eugenio Pacelli nuntius in Duitsland, verklaarde wel dat hij 
tegen het anti-semitisme was, maar protesteerde niet openlijk tegen Hit-
lers optreden. In Nederland tekende kardinaal De Jong duidelijk protest 
aan tegen de Nazipraktijken. De burgerlijke overheden lieten vrijwel alle 
verstek gaan. Ooit vernomen dat koningin Wilhelmina en de naar Londen 
uitgeweken Nederlandse regering de Duitse maatregelen tegen de joden 
afwezen? Hier gold dat wie zweeg toestemde.
Bang beschuldigd te worden van anti-semitisme stelde paus Johannes 
Paulus II in 1987 een commissie in die de opdracht kreeg de eventuele 
verantwoordelijkheid van de katholieke kerk voor de vervolging en de ver-
nietiging van miljoenen Europese joden te onderzoeken. In 1998 kwam 
het rapport uit met geruststellende informatie: er viel geen verband te 
bespeuren tussen de shoah en de opstelling van het Vaticaan jegens de 
joden door de eeuwen heen, zo luidde de slotzin van de onderzoekscom-
missie. Hier is David Kertzer het volkomen mee oneens. De commissie 
maakte een onderscheid tussen anti-semitisme en anti-judaïsme. De kerk 
had sinds de middeleeuwen nooit opgeroepen tot massamoord. Zij had 
niets tegen de joden, maar alleen tegen het jodendom, (vandaar de intro-
ductie van het begrip anti-judaïsme). Kertzer vindt dit een volkomen vals 
onderscheid. Ik ben dit na lezing van zijn boek met hem eens. Hierboven 
heb ik met diverse, maar algemene voorbeelden reeds aangegeven dat 
de joden in Italië werden gediscrimineerd. Kertzers wetenschappelijke 
studie toont wel degelijk aan dat de kerk verantwoordelijk gesteld kan 
worden voor het gekweekte anti-semitisme. Het boek is geen scheldka-
nonnade maar wel een boek over het kwaad dat in de loop der eeuwen in 
Gods naam heeft plaatsgevonden. Aan de verantwoordelijkheid daarvoor 
kan, aldus Kertzer, het Vaticaan zich niet onttrekken.

Ben Datema

Achtergronden van het antisemitisme in EuropaAte Gri jpstra

DorpsDenker -13- 

‘We dienen ervan uit te gaan dat we 
in de 21e eeuw een leven lang zullen 
moeten leren’ is een stukje kretologie 
dat naar alle waarschijnlijkheid ooit 
wel eens uw trommelvliezen heeft 
geteisterd. Het is daarbij niet geheel 
ondenkbaar dat deze onderwijskun-
dige pseudo-wijsheid werd geuit door 
een ‘hoofd’, ‘coördinator’, ‘manager’, 
‘executive’ (of welk dikdoenerig label-
tje er dan ook maar is geplakt op dat-
gene wat wij vroeger eenvoudigweg 
als ‘baas’ plachten aan te duiden) met 
als doel u te motiveren om uw vege 
lijf, ondanks  frisse tegenzin, dan toch 
maar weer richting zo’n tijd-, geld- en 
energieverspillende bijspijker-cursus te 
slepen. Waarbij het voor zich spreekt 
dat zulks bij voorkeur in de avonduren 
plaatsvindt. Of op zaterdag. Ook wij 
DorpsDenkers ontkomen er niet aan. 
Ook wij regionale geestesgiganten 
dienen bij tijd en wijle onze denkvaar-
digheden op te scherpen; onze basale 
kennis te upgraden, zogezegd. Niet 
omdat wij hiertoe worden gemaand 
door een-ooit-baas-genoemde, maar 
omdat de voortdurende drang naar 
wijsheidsvermeerdering nu eenmaal 
inherent is aan ons nobele beroep.
En dus schoof uw lokale veelpeinzer 
weer eens aan in de collegebanken. 
Want voor minder dan academisch 
niveau doen wij het natuurlijk niet. Wij 
laten ons niet afschepen door zo’n 
ingehuurd bureautje van buitenaf dat 
ons wel eens eventjes zal vertellen 
hoe wij ons werk vééééél efficiënter 
zouden kunnen doen. Met bliksoep 
en kleffe broodjes als middagmaal. 
En als we een beetje geluk hebben 
een lauw kroketje (of twee) (ervan 
uitgaande dat we sowieso al ontzet-
tend veel geluk hadden, aangezien het 
nuttigen van een lunch inhoudt dat de 
cursus niet des avonds plaatsvindt, 
maar voor de verandering eens in de 
tijd van degene-die-we-in-een-grijs-ver-
leden-als-baas-betitelden).Maar goed, 
terug in de collegebanken dus. Wel 
virtueel trouwens, want dat kan te-
genwoordig dankzij de wonderen van 
wijlen Sint Steve (the artist formerly 
known as Jobs). Via het onvolprezen 
iTunes-U kan men met één tikje op het 
iPad-scherm probleemloos terecht bij 
een lesje kwantummechanica aan de 
universiteit van Oxford. Of een astro-
nomie-opfrissertje aan Cambridge. Of 
bij... nou ja, naar welke al dan niet ap-
pelvormige vruchten van de boom der 
kennis men ook maar moge honge-
ren. (Mochten er zich trouwens ‘exe-
cutives’ van een zekere computerfa-
brikant onder het lezerspubliek bevin-
den, dan verzoek ik u met het oog op 
ruimhartige vergoedingen voor hierbij 
bewezen diensten zo spoedig moge-
lijk contact met mij op te nemen). De 
voorkeur van uw DorpsDenker ging 
overigens niet uit naar de finesses van 
de natuur- en sterrenkunde. Nee, ik 
wilde mij vanzelfsprekend verder ver-
diepen in de wonderen des geestes-
rijks. Ik volg momenteel dan ook een 
collegereeks aan de gerenommeerde 
Yale University over het altijd opwek-
kende onderwerp ‘Death’. De enthou-
siast brabbelende filosofieprofessor 
kan aan- en uitgezet worden wanneer 
ik dat wil. En hij is nog draagbaar ook. 
En ja, ik steek er heel wat van op. Over 
het vraagstuk of we nu eigenlijk wel of 
niet een ziel hebben, bijvoorbeeld. En 
of ‘ie onsterfelijk is of juist niet. En of ‘ie 
er al was voor onze geboorte. Of niet. 
En wat Socrates daar van vond. Of 
niet. Natuurlijk is dat allemaal volstrekt 
irrelevant en in het geheel niet toepas-
baar op onze dagelijkse dorpsbeslom-
meringen. Maar ach, welke bijspijker-
cursus was dat ook alweer wel?

Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)

Omdat wy lang ferlyn by deselde 
beppe op ‘e skurte sitten ha, kom-
me wy hjoed in dei byelkoar. De 
tuten fan de nichten binne fertroud 
en licht, dy fan de neven oandach-
tich en swiet. ‘Neef en nicht frijt 
licht’, is de siswize, en ik kin it my 
yntinke. It is in waarm bad dêr’t wy 
de hiele lange dei yn omswimme. 
De kwalen en de leeftyd wurde al 
even beneamd, mar dêrnei gean 
de petearen oer de goede dingen 
fan it libben. 

It boekje mei foto’s en anekdoates 

fan ús ûnferjitlike beppe Sjoerdtsje, 
is in prachtich portret fan in ienfâl-
dige frou mei in grut waarm beppe-
hert. Allegear ha wy ús ferhaal. Elk 
hat oantinkens oan sêfte wangen, 
de rook fan Maja-sjippe, in brede 
skurte mei in bûnte skelk en swarte 
rokken. Sykjend oer it tsjerkhôf wit-
te wy it plak net mear. Se hat gjin 
stien, wêr wie it ek al wer? Mar wat 
makket it út? Se wennet yn ús hert, 
dat is it moaiste monumint foar in 
beppe. Op ‘e jûn waaierje wy de 
wrâld wer yn. Fol mei opwaarme 
beppeleafde en famyljegefoel.

Neven en nichten 
door Janne Oosterwoud

Wie tevreden is met wat hij heeft,

is de rijkste mens die er leeft.

Spits gezegde



Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

tel .  051 1  544575
westra@juwel iers idia.nl

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564  fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Nu ook voor al uw catering!
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Jeugdwerk
Jeugdsoos

wanneer: vrijdag 11 mei van 19.30 tot 21.30 uur
voor wie: jongeren uit groep 7 & 8

thema: de brugklas
entree: altijd gratis (zodat iedereen kan komen)

fris, chips en candybars: te koop in de jeugdsoos tegen jeugdprijzen

Een paar jongeren die nu in het 1e jaar zitten van het voortgezet 
onderwijs verzorgen deze avond. Je kan bij hun al je vragen stellen, 
voelen hoe zwaar nu echt zo’n boekentas is en al vast oefenen met 

boekenkaften. Natuurlijk is er ook muziek aanwezig en is er voldoen-
de tijd om met je vrienden te kletsen en lol te maken.

De andere vrijdagen in mei zijn open voor jongeren vanaf 12+ 
(1e klas) van 20.00 tot 22.00 uur!

 
Meidenavonden

 wanneer: woensdag 25 april van 19.00 tot 20.30 uur
voor wie: meiden in de leeftijd van 10-15 jaar oud

wat: we gaan deze keer koken!
entree: deelname is € 1,-

opgave: verplicht voor dinsdag 24 april
 

Op de meidenavonden, die goed bezocht worden, doen we altijd leuke 
dingen bijv. make-up, sieraden maken, levend bingo. In mei is de mei-
denavond op woensdag 30 mei, zelfde tijd, thema is nog onbekend!

 
Informatie of opgave: Grejanne Dijkema, jongerenwerk Timpaan 

Welzijn, tel. 06-15016841

‘The Voice of Buitenpost’ groot succes
Op vrijdag 3 maart was het zover. The Voice kwam naar It Koartling in Bui-
tenpost. Verschillende artiesten hadden zich van te voren aangemeld: 
 

- Jerlik met Whataya want from me
- Michael Jackson met Beat it
- de Vliegergirls met het Vliegerlied
- Marrit met The A-Team
- Yrla en Jacobi met Who says
 
De zaal was snel gevuld met publiek. Zowel de artiesten als de ouders 
gingen kijken naar de verschillende optredens. Er was een jury aanwezig 
die de artiesten streng, doch rechtvaardig beoordeelde. Na een openings-
woordje door de juryvoorzitter, mocht Jerlik beginnen. Hij zong zijn liedje 
erg goed en leefde zich goed in. Na deze goede start van de show, wa-
ren de Vliegergirls aan de beurt. Zij gaven met zijn drieën een spetterend 
optreden, waarbij zowel gezongen als gedanst werd. Nu mocht Michael 
Jackson laten zien wat hij kon. Hij zong het liedje ‘Beat it’ en liet tevens 
zien dat hij goede dansmoves had. Dit kon de jury wel waarderen. Toen 
was het de beurt aan Marrit met the A-team. In de versie van The Voice 
Kids. Zij zong het liedje heel mooi. Tevens kon ze zich goed inleven in het 
nummer. Twee meiden sloten de mooie show met het nummer ‘Who 
says’ van Selena Gomez. Na een giechelend begin, het is toch best span-
nend om op te treden, gaven ze een zeer goed en geslaagd optreden.

Hierna ging de jury in beraad. De 
artiesten en het publiek gingen on-
dertussen naar de jeugdsoos. Om 
na te kletsen over de show en om 
de uitslag af te wachten. Na en-
kele minuten werd iedereen terug 
geroepen naar de grote zaal. De 
juryvoorzitter vertelde dat iedereen 
goed zijn best had gedaan. Ook 
vertelde ze dat er deze avond één 
prijs te winnen was, vanwege het 
aantal artiesten. Alle artiesten kre-
gen wel een prijsje voor hun inzet. 
De winnaar van de avond, hierna 
‘The Voice of Buitenpost’ te noe-
men, is geworden: Marrit. De jury 
vond dat ze erg goed gezongen 

had. En daar ging het tenslotte om bij ‘The Voice’. De jeugdsoos van It 
Koartling kijkt terug op een gezellig, geslaagde en leuke avond. Omdat het 
zo geslaagd was, wordt er verder nagedacht over een soortgelijk activiteit. 
Wordt vervolgd…

Trienke en haar man Willem ontvan-
gen me hartelijk. In de kleurige en ge-
zellige woonkamer van de familie Van 
Kammen komt me bij binnenkomst 
de uitnodigende geur van iets zelf-
gebakkens tegemoet. Het blijkt een 
heerlijke brownie-met-noten te zijn. 
“Wij zijn gevoelig voor sfeer”, zegt ze. 
“Je moet het leven een beetje franje 
geven, vind ik.” Op tafel staan grote 
feestelijke paasdecoraties:   creaties 
van Trienke. Een enorm schilderij met 
twee sterk vergrote tulpen hangt aan 
de muur. Ook van Trienke: “Ik vind 
‘groot’ heerlijk. Het geeft me ruimte.”

Ze praten openhartig, Trienke en haar man, 
over hun leven en over zichzelf. Het leven 
is niet altijd even gemakkelijk geweest voor 
hen, daar zijn ze zich goed van bewust. Toch noemen 
ze zichzelf ‘gelukkige mensen’. Voor Trienke speelt het 
schilderen daarbij een belangrijke rol.

“Ik ben geboren in Drenthe, als jongste van vier. We 
woonden midden tussen de landerijen. Ik heb daar 
liefde meegekregen voor alles wat groeit en bloeit en 
voel een grote verwondering voor de Schepper en de 
schepping. Het is zo ongelooflijk knap. Kijk bijvoorbeeld 
naar de wolken, die steeds veranderen, kijk naar de 
bloemen, hoe mooi. Dat ervaar ik ook heel sterk bij het 
schilderen. Ik heb altijd al graag getekend, maar had er 
nooit de tijd voor. Pas toen onze zeven kinderen alle-
maal waren uitgevlogen, nu zo’n tien jaar geleden, ben 
ik begonnen met schilderen en ik ben er nooit meer 
mee opgehouden. Mensen zeggen wel eens dat ze het 
knap vinden wat ik doe, maar ik denk: ach, je hebt ta-
lenten gekregen van de grote Vader. Eigenlijk ben ik er 
verbaasd over dat ik dit kan. Ik ben er wel heel blij om: 
het is heerlijk om te doen, het is ontspannend en het 
geeft voldoening als iets lukt. Mijn eerste leraar vroeg 
me eens, wat ik het liefst wilde kunnen. Mijn antwoord 
was dat ik heel graag goed gelijkende portretten van de 
kleinkinderen wilde kunnen maken. En dat lukt me nu, 
daar ben ik heel blij en gelukkig om. Blij, niet trots.

Na acht jaar les in It Koartling had ik het gevoel dat het 
goed was om eens van leraar te veranderen. Van elke 
leraar leer je weer wat anders, tenslotte. Ik ben naar 
Jan Kooistra in Dokkum gegaan. Hij kan prachtig schil-
deren. Ik vind het dan ook heel bijzonder om les van 
hem te krijgen. Zijn stijl, die je romantisch zou kunnen 
noemen, past goed bij mij. Hij beziet de wereld op een 
bijzondere manier: het is of hij hem een beetje mooier 
maakt. Ik wil dat ook leren: niet precies schilderen wat 
je ziet, maar de realiteit meer los laten en meer met 
‘licht’ en ‘donker’ werken. Mijn tegenwoordige schil-
derijen zijn al losser en vlotter dan voorheen, al werk ik 
soms nog te pietepeuterig.

Ik schilder veel landschappen, maar ook mensen, die-
ren en bloemen. De onderwerpen wisselen elkaar wat 
af. Het moet je pakken. Dat is bij mij een beetje sei-
zoensgebonden. Nu Koninginnedag nadert, heb ik zin 
om iets met oranje te maken.” Trienke laat een groot 
schilderij zien van een landschap met een boerderij, 
feestelijk door het grote veld oranje tulpen op de voor-
grond. “In het voorjaar vind ik tulpen leuk om te schil-
deren, straks in de herfst heb ik liever paddenstoelen. 
Met abstract heb ik niks: je moet kunnen zien wat de 
mensen bedoelen en er niet over hoeven nadenken. 

Ik heb een vol leven. De kleinkinderen komen vaak lo-
geren en ik hou, behalve van schilderen, ook veel van 
tuinieren en van bloemschikken. Maar ik heb ook nog 
gewoon mijn baan: de helft van de week werk ik met 

hart en ziel als conciërge op het Lauwers College in Sur-
huisterveen. Daar geef ik ook lessen bloemschikken aan 
leerlingen Zorg en Welzijn, wat ik geweldig vind om te 
doen en zorg ik voor de aankleding van de school. Het 
belangrijkste van mijn werk is voor mij dat de leerlingen 
gelukkig zijn, dat ik daar aan kan bijdragen. Het geeft me 
voldoening als ik goed contact kan hebben met kinde-
ren die anders vaak moeilijk gedrag vertonen. 

Ook thuis vind ik het leuk om iets voor kinderen te 
betekenen; mijn kleinkinderen en ook de buurkinde-
ren mogen regelmatig bij me schilderen.” Willem: “Je 
hebt ontzettend veel energie.” Trienke: “Ja, ik mag 
graag wat doen. Maar we gaan ook vaak naar buiten, 
de natuur in. Dat geeft rust. Een visje halen in Lau-
wersoog, of groente bij de boer in Ulrum. De kleine 
dorpjes op het platteland geven je het gevoel terug 
te gaan in de tijd. Buiten vinden we een tegenwicht 
tegen de drukte en de zakelijkheid van de moderne 
tijd. Binnenshuis is het schilderen voor mij echt een 
rustpunt. Je sluit je bij het schilderen een beetje af, 
waardoor je rust en ruimte in je hoofd krijgt. Hoewel ik 
mijn uurtjes bij elkaar moet sprokkelen, heb ik al flink 
wat doeken gemaakt. Af en toe heb ik wat mogen 
exposeren. Momenteel (tot en met eind april) hangen 
er veertig van mijn schilderijen in de Waadwente in 
Dokkum. Het is heel leuk als ze je vragen om daar te 
hangen; de reacties zijn ook positief. Ik vind dat vooral 
fijn, omdat een ander dan blijkbaar meegeniet van wat 
ik zelf ook zo mooi vond. Uitbottende bomen, de eer-
ste sneeuwklokjes. Super, dat je iemand gelukkig kunt 
maken. Ik geef wel eens wat weg, maar ik verkoop 
ook wel eens iets en dat is prettig, want goed materi-
aal is duur. Natuurlijk is het als blijk van waardering ook 
fijn, dat mensen iets van je kopen.”

Ook Willem heeft grote waardering voor wat Trienke 
doet. Hij stimuleert haar om te schilderen en helpt haar 
als het nodig is. Het meeste van wat ze maakt kan zijn 
goedkeuring wel wegdragen. Toch vindt hij niet alles 
mooi: van het schilderij van de Purperen Rudbeckia, 
een bloem met neerhangende bloemblaadjes, houdt 
hij bijvoorbeeld niet. Het is hem te triest. Gelukkig is 
Trienke helemaal geen triest mens: “Ik denk vaak: wat 
is de wereld toch prachtig mooi. Als ik bijvoorbeeld zie 
dat er mezen bezig zijn om in onze tuin een nestje te 
bouwen, kan ik daar lyrisch over worden. En van een 
mooie zonsondergang kan ik helemaal omhoog getild 
worden. Ik kan echt heel erg genieten. Terwijl het leven 
soms moeilijk is: wij hebben het niet cadeau gekregen. 
Maar we hebben uiteindelijk, na veel verdriet, onze weg 
gevonden, we hebben onze veerkracht behouden. We 
zijn heel gelukkige mensen en dat vind ik een wonder. 
Het schilderen is daar een stukje in. Ik heb het eigenlijk 
ook heel erg nodig. Net als mijn werk op school: ik vind 
het er heel erg leuk en ik voel me er waardevol.”

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Trienke van Kammen: “Je moet 
het leven een beetje franje geven.”

Trienke bij een van haar schilderijen van een winterlandschap. (eigen foto)

Op zaterdag 14 en zondag 15 
april kon het IJstijdenmuse-
um op de open museum da-
gen meer dan 600 bezoekers 
verwelkomen. De toegang 
was gratis en veel bezoekers 
benutten de beide dagen om 
meerdere musea in de om-
geving te bezoeken. In het 
IJstijdenmuseum was veel 
belangstelling voor de de-
monstraties. Klaas de Haan 
liet bezoekers kennis maken 
met het zichtbaar maken en 
prepareren van prachtige 
fossielen in stukken kalk uit Zweden. Met grote precisie 
wist de Haan prachtige fossielen aan de brokken kalk 

te ontworstelen. Jan Kloos-
terman demonstreerde de 
bezoekers het prehistori-
sche staal. Bezoekers kre-
gen een demonstratie van 
vuursteenbewerking waarbij 
bleek dat een scherp stuk 
vuursteen probleemloos is 
te gebruiken als mes of snij-
dend voorwerp. Papier werd 
probleemloos doorgesneden 
en veel kinderen kregen de 
kans om dat zelf ook eens te 
proberen. Opvallend was het 
dat heel veel mensen aanga-

ven speciaal naar het IJstijdenmuseum te zijn gekomen 
voor de demonstraties.

Meer dan 600 bezoekers op de open museum dagen

Klaas de Haan tijdens de demonstratie. (foto: Hielke Boorsma)



Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

Wilt u alvast een kleurtje voor de zomer?
Probeer nu onze zonnebank!
Bij inlevering van deze bon:

1 + 1 GRATIS

Winston en Neuwton acrylverf
5 halen=4 betalen (60 ml.  tubes)

25% kor t ing !
Op alle zomerjassen !

Uitgezonderd reeds afgeprijsde modellen. Geldig t/m 12 mei 2012

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Te huur: Bedrijfsloods 450 m2  te Buitenpost 

met kantoor, keukenblok en toiletgelegenheid
geschikt voor startende ondernemers

Voor meer inlichtingen:
tel. 0511 543364

The Readshop

Lekker gekleurd de zomer in...

Zonnestudio Buitenpost is actief 
vanaf 2006 en heeft nu de pri-
meur op zonnebank gebied. 
De allernieuwste technologie 
staat voor u klaar: de Alisun 230F. 
Een supermooie en comfortabele 
zonnebank met extra lengte en 
voorgevormde acrylplaat. 
Tevens heeft deze nieuwe aan-
winst maar liefst twee gezichts-
bruiners en zeer goede ventilatie.

Gebruik maken van een zonnebank heeft vele voordelen:

* mooie natuurlijke bruine kleur
* minder snel verbranden in de zomer
* aanmaak vitamine D3 (sterke botten)
* meer weerstand
* verlichting van spierpijn en rugklachten
* minder reumatische klachten
* meer energie en minder stress

Tevens verkopen wij speciale zonnebank crèmes die extra snel bruinen en goed hy-
drateren. Voor u als lezer hebben we een speciale introductieactie: 1+1 gratis tegen 
inlevering van de bon in deze krant. 

Kom gerust een kijken, u bent van harte welkom.

U kunt ons vinden op Nijenstein 7 te Buitenpost, tel. 0511 541309.
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De illegale postbezorging
Het werk als koerier(ster) zat vol 
spanning, steeds weer de onrust 
wat ze op weg konden tegen ko-
men. “Soms siet it hert my tsjin 
de kiel en hie ik it kâlde swit yn de 
hannen, vertelde Liesbeth Atsma. 
“Ik haw ek wol in gefoel yn de 
skonken hân as hie ik hunderd pûn 
oan de fuotten te hingjen”. Onge-
twijfeld vertolkten deze woorden 
van Liesbeth de gevoelens van 
deze verzetsmensen. Daar kwam 
dan nog bij het fietsen op meestal 
slechte banden, door alle weer en 
wind, regen en sneeuw. En dan 
in kleding die uiteindelijk weinig 
beschutting gaf. De moderne re-
genkleding kende men nog niet. 
Bovendien waren in de barre win-
ter van ‘44/’45 de wegen maar al te 
vaak moeilijk begaanbaar.

De koerier(ster)
Ondanks al die moeilijkheden gin-
gen ze. En maar al te vaak waren 
het lange reizen. Het waren de 
stille helden in het verzet, die het 
mogelijk maakten dat het verzet 
draaiende bleef.
Andries van der Meer woonde aan 
de Kuipersweg 40. Later bouwde 
Ale Bulthuis, de aannemer, er een 
nieuwe woning. Andries was koe-
rier voor Pijnacker. Hij bracht zijn 
stukken door de gehele gemeente. 
Ook onderhield hij de verbinding 
met Drachten. Toen het voor de 
mannen niet meer vertrouwd was 
zich op de openbare weg te bege-
ven, kwam Liesbeth Atsma in zijn 
plaats. Via dr. Van der Kam bezorg-
de Andries iedere nieuwe periode 
bonkaarten op onderduikadressen. 
Eén keer bracht hij een joodse jon-
gen naar Buitenpost. Bij dit alles 
collecteerde hij ook nog voor het 
NSF, het Nationaal Steunfonds. 
Hendrik van der Laan had in de 
Kerkstraat een kruidenierswinkel. 
Hendrik was bij de Luchtbescher-
mingsdienst en had daardoor het 
voorrecht zich ’s nachts ongehin-
derd door  de gemeente te kunnen 
begeven. Van deze mogelijkheid 
werd door Pijnacker, het hoofd van 
deze dienst, dankbaar gebruik ge-
maakt. Pijnacker was bezig met de 
opbouw van een illegaal netwerk 
over de gemeente en daarbinnen 
kon Hendrik de nodige berichten 
en instructies overbrengen. Zo 
reisde hij met gesloten enveloppen 
door Achtkarspelen. Hij werd de 
verbindingsschakel tussen Buiten-
post en de regio. Ondanks de stip-
te geheimhouding, lekte er iets uit. 

Hij werd gearresteerd. In Leeuwar-
den moest hij een brief schrijven, 
waarschijnlijk voor een handschrift 
vergelijking. Er werden geen bewij-
zen gevonden, na één dag werd 
hij weer vrijgelaten. Drie maanden 
dook hij onder in Gorredijk. Daarna 
kwam hij weer terug en zette zijn 
koerierswerk voort. Wel sliep hij ’s 
nachts elders.
Joost Johan van Kuil, de meester-
vervalser, was tevens een onver-
schrokken koerier. Heel wat door 
hem vervalste papieren bezorgde hij 
door de gemeente. Iedere nieuwe 
periode bracht hij zo’n 70 bonkaar-
ten naar Jan Tabak in Drogeham, 
die ze op zijn beurt weer op de daar-
voor bestemde adressen bezorgde. 
Voor de groep Terpstra in de Juli-
analaan bezorgde hij eveneens veel 
bonkaarten. Joost was een bijna on-
misbare schakel in de bezorging van 
de distributiebescheiden door de 
gehele gemeente. Op al zijn toch-
ten werd hij nooit gecontroleerd. 
Ongehinderd passeerde hij steeds 
weer de controle op Blauwverlaat. 
Waarschijnlijk had hij dit te danken 
aan zijn enigszins oud-uitziende ui-
terlijk, hij was van 1897.
Klaas de Vries van de Jeltingalaan 
onderhield de verbinding met Jan 
Evenhuis, de provinciale penning-
meester van de NSF te Leeuwar-
den. Dan bracht hij deze een deel 
van de illegale maandelijkse collec-
te. Toen Evenhuis op 10 juli 1944 
werd gearresteerd, werd de groep 
De Vries gewaarschuwd. Klaas 
dook onmiddellijk enige tijd onder 
en de verbinding met Leeuwarden 
werd verbroken. Deze verbinding 
werd niet hersteld. De opbrengst 
van deze collecte kon niet meer ge-
mist worden in verband met het ei-
gen groeiend aantal onderduikers.

Chris Dick was de verloofde van 
Gosse Enzerink en woonde evenals 
Gosse bij Rint van der Meulen aan 
de Voorstraat. Via Pijnacker werd ze 
koerierster. Chris was geregeld on-
derweg. De papieren die ze moest 
bezorgen verborg ze in de centuur 
van haar mantel. “Het was dage-
lijks open knippen en weer dicht 
naaien”. Ze had geen last van con-
troles wanneer ze op pad was en 
kon steeds doorfietsen. Met de raz-
zia werd ook Chris gearresteerd. Dit 
werd nog een spannend moment 
in huize Van der Meulen. Rint en 
onderduiker Gosse wisten op tijd in 
hun schuilplaats tussen het plafond 
te komen. Daar lagen bovendien 
nog enkele wapens verborgen. Het 
werden benauwde ogenblikken. De 
gesprekken in de eerste kamer kon-
den ze niet horen, maar die in de 
andere kamer des te duidelijker. Ze 
hoorden hoe vasthoudend de Duit-
sers zochten. Die vasthoudendheid 
verhoogde de spanning, temeer 
toen ook nog Chris, de verloofde 
van Gosse, werd meegenomen. 
Gelukkig wisten de beide mannen 
zich rustig te houden. Na 14 dagen 
kwam Chris weer vrij en zette ze 
haar koerierswerk weer voort. (zie 
verder deel 7)
Sietske Jansma woonde in Koot-
stertille en was werkzaam op het 
distributiekantoor. Zij bracht iedere 
periode een pakket bonkaarten 
naar ds. Kramer in Drogeham. 
Deze distribueerde de bonkaarten 
op zijn beurt bij een aantal onder-
duikadressen. 
In het volgende deel nog een aantal 
koerier(sters). We vervolgen deze 
serie weer in het augustusnummer 
van deze krant.

Jasper Keizer

Wee de koerier(ster) waarbij men de belastende post ontdekte. (foto: Jasper Keizer)
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Mijmeren bij een kop koffie

Een aantal bekende en gewaar-
deerde wijsgeren gingen op 
bezoek bij hun vroegere uni-
versiteitsprofessor. Al na korte 
tijd werd hun gesprek één groot 
klaaglied over de moeilijkheden 
van het leven en de stress van het 
werk. De professor stelde voor 
koffie te drinken. Hij ging naar de 
keuken en kwam spoedig terug 
met een grote kan geurige koffie 
èn een hele verzameling van al-
lerhande kopjes. Grote en kleine, 

gave en gescheurde, mooie en le-
lijke, van porselein en van plastic, 
duur uitziende en spotgoedkope. 
De heren namen elk een kopje en 
de prof ging rond om koffie in te 
schenken.

Ondertussen sprak hij: “Hebben 
jullie gemerkt dat al de mooie en 
gave en dure kopjes gekozen wer-
den en dat de lelijke, gescheurde 
en goedkope exemplaren zijn 
blijven staan? Alhoewel het be-
grijpelijk is, dat jullie het beste 
voor jezelf kiezen, toch is het niet 
dáárdoor dat al die problemen 
en die stress ontstaan. Jullie zijn 
er toch van overtuigd, dat het 
kopje op zichzelf niets kan ver-
anderen of verbeteren aan de 
kwaliteit van de koffie? Het ziet 
er alleen maar wat chiquer uit 
en soms verbergt het slechts wat 
we eigenlijk drinken. Wat jullie 
eigenlijk allemaal verwachtten, 

was koffie…, niet een kopje en 
toch hebben jullie bewust voor 
de beste kopjes gekozen en jullie 
zijn gaan loeren naar het kopje 
van de anderen! Sta hier even 
bij stil: het leven is de koffie. De 
jobs, het geld en de maatschap-
pelijke positie, dát zijn de kopjes. 
Het zijn gewoon maar de dingen 
waarin het Leven vervat zit. Het 
soort kopje waarover we be-
schikken, verandert wezenlijk 
niets aan de kwaliteit van het le-
ven dat we leiden. Soms vergeten 
we zelfs te genieten van de koffie 
door teveel aandacht te hebben 
voor het uiterlijk van het kopje. 
Geniet dus van de koffie, niet van 
de kopjes. De gelukkigste mensen 
hebben niet het beste van alles, 
maar zij maken van alles het 
bèste. Maak er, als het even kan, 
nog een fijne dag van met een 
kopje héérlijke koffie! ”

Brimzen 
praat

Desperate Hyveswife -1-

Ik een beetje meer dan jij…
‘Die van mij kan al knippen!’ ‘Nou, die van mij kan anders al knippen én 
plakken!’ ‘Tjonge, knap hoor, die van mij kan knippen, plakken én binnen 
de lijntjes kleuren!’ ‘Nou en, die van mij kan vliegen, een pirouette maken 
én op zijn handen landen!!!’ ‘???’ Waar gaat dit over? Ja, dat vraag ik 
mij dus ook heel vaak af. Gek word ik ervan! Het gesnoef van moeders 
(en vaders) onder elkaar. Het gestreef naar méér, méér, méér… Kinderen 
mogen tegenwoordig niet meer spelen, laat staan spelend leren. Want 
ze moeten namelijk presteren! Het liefst nog vóór ze geboren zijn. Alles 
moet volgens lijntjes, alles kan getoetst worden en het liefst alles volgens 
hetzelfde schema. En o wee, shame on you, als je kind het anders doet, 
in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier! Dan kan het haast niet an-
ders of zijn/haar ouders zijn lui! Ze nemen de tijd niet om hun kinderen te 
stimuleren! Dus zijn ze lui! Dat kan niet anders… toch? Ik heb een hele 
andere theorie. Eentje die ik met hart en ziel aanhang, eentje waar ik voor 
sta en waar ik dus in de opvoeding van onze kinderen ook volledig voor 
ga! En dat, samen met mijn man, want gelukkig denkt die er precies het-
zelfde over. Ik denk dat onze maatschappij tevéél eist van onze kinderen. 
Ze moeten van alles en het liefst allemaal volgens dezelfde lijnen. Mocht 
er ruimte zijn voor méér, nou hou je dan vooral niet in om je kind dan nog 
meer te gaan stimuleren! We willen namelijk dolgraag dat ons kind eruit 
springt, bijzonder is! Maar ik denk dat een kind er veel meer baat bij heeft 
als het eerst gewoon een kind mag zijn, zonder de zorg of hij of zij het wel 
goed doet. Gewoon eens scheuren, verven en plakken, zonder dat er wat 
definieerbaars uit komt. De weg náár het schilderij is immers veel leuker! 
Maar wat gebeurt er nu? We gaan al heel vroeg werken met prestatie-
schema’s. We leggen onze kinderen massaal langs het maatschappelijk 
gevormde meetlint. Samen met een paar hooggeschoolde pedagogen en 
psychologen en nog tal van andere ‘ogen’ is er een lijst van gemiddelden 
gemaakt waar we allemaal onze kinderen aan af kunnen meten. ‘Gelukkig’ 
maar, want nu kunnen we werkelijk elkaar laten zien hoe ‘goed’ ons kindje 
nu eigenlijk is. Dus daar gaan we dan: vanaf dag 1 is er de mogelijkheid je 
kind te onderwerpen aan verschillende ‘toetsen’. Even een kort lijstje:
• 3 maand: Je kind kan zijn handje of voetje zien en probeert die te pakken. 

Je kind hoort nu ongeveer te gaan brabbelen.
• 6 maand: je kind zou moeten kunnen omrollen en probeert te kruipen. 
• 1 jaar: je kind leert iedere dag wel een nieuw woord 
• 2 jaar: zindelijkheidstraining komt nu zeker aan de orde! 
• 3 jaar: Je kind moet nu leren samen spelen, het liefst bij een peuter-

speelzaal (daar kan hij/zij dan ook direct leren knippen en plakken en op 
een krukje zitten om te luisteren naar de juf, hoeft dat tenminste niet 
meer op school).

Nu heb ik het dus nog niet eens over het tijdstip dat je als kind tandjes be-
hoort te krijgen, groeistuipjes, wanneer je wat moet kunnen eten en hoe 
snel je moet groeien etc. etc. etc. Nee, dit zijn gewoon wat losse grepen 
van het consultatie bureau. En dan zijn ze vier, dan moeten ze naar school, 
daar leren ze weer andere dingen.
En bij deze, lieve mede-ouders en lieve niet-mede-ouders, ben ik het een 
beetje zat! Ons eerste zoontje was in praktisch alles snel behalve met 
praten, ons tweede zoontje is met praktisch niks snel, behalve met pra-
ten! Onze derde zoon doet alles precies en vlekkeloos alles volgens de 
maatschappelijke richtlijnen (een oplettende lezer ziet hierin dan weer, dat 
in ons gezin geen zorgen gemaakt hoeven te worden, ‘samen’ vormen 
onze blagen namelijk het perfecte ‘gemiddelde’).
Elk kind ontwikkelt zich weer anders, elk kind heeft zijn eigen ontwikkellijn 
en ontwikkelsnelheid. Daar kun je nog zulke mooie gemiddelden tegenaan 
gooien, maar puur omdat die gemiddelden er zijn, hoeft je kind daar nog 
niet langs te gaan lopen. Vaker niet dan wel zelfs. Mag je dan niet trots zijn 
op je kind dat wél voorloopt op schema, dat zijn leeftijdsgenootjes voorbij-
raast op de sporen van de ontwikkelingslijnen? Natuurlijk wel! Hartstikke 
mooi dat jouw kind het zo ‘goed’ doet en ook nog lekker in zijn of haar 
vel zit en gelukkig is… prachtig! Maar wat als je kind dat niet doet? Wat 
als je kind op bepaalde (of meerdere) ontwikkelingsvlakken blijft hangen, 
maar wel gelukkig is en lekker in zijn vel zit. Mag je dan niet ook trots zijn? 
Ik bedoel maar, wanneer moet je je nou zorgen maken? Wanneer doe 
je het gewoon goed als ouders? Wanneer doe je het gewoon goed als 
kind? Altijd! Als je kind speelt en het heeft lol, als je kind huilt en het rent 
naar jou om getroost te worden, als je kind zijn armpjes om je heen slaat 
en je een zoen geeft, als je kind gewoon je kind kan zijn, zonder meer te 
hoeven dan dat. Als je van elkaar geniet, of soms iets minder geniet, of je 
kind nu al kan lopen of niet. Als je elkaar de ruimte gunt gewoon jezelf te 
kunnen zijn, op je eigen manier en in je eigen tempo. Als je gewoon van 
elkaar houdt en de rest kan verdwijnen, als je ziet dat je kind zo lief lacht. 
En natuurlijk hebben we allemaal zo onze moeilijke momenten met onze 
kinderen, maar: ‘Het zijn ware wondertjes, stuk voor stuk. Of ze nu wel of 
niet goed kunnen knippen. Of ze nu wel of niet al de goede woorden kun-
nen zeggen. Of ze nu vaak lachen of vaak huilen. Of ze nu hoogvliegers 
zijn of laagvliegers. Of ze nu druk zijn of rustig, Of ze nu gezond zijn of 
moeten leven met een handicap of ziekte. Jouw kind is bijzonder!’

Gesien Leguijt

Zaterdag 9 juni EK-feest in centrum 
Buitenpost
Op zaterdag 9 juni zal in Buitenpost een feest georganiseerd worden 
rondom de eerste wedstrijd van Oranje. Wat er precies gaat gebeuren is 
nog een verrassing maar dat het leuk wordt is zeker! Het is een feest van 
en voor het dorp Buitenpost om de eerste wedstrijd van het Nederlands 
elftal optimaal met elkaar te beleven in het centrum. Oranje speelt op 
zaterdag 9 juni tegen Denemarken tijdens het EK in Polen en Oekraïne. 
De wedstrijd begint om 18.00 uur, de festiviteiten beginnen al voor de 
wedstrijd. Houd de verdere berichtgeving en deze krant in de gaten voor 
meer details, maar noteer de datum vast in jullie agenda!



Het bruidspaar Klaas en 
Sietske Joustra, ging met 
een oude brandweerauto uit 
1933, door Andries Bremer 
gereden, naar het gemeen-
tehuis. Toen ze na in de echt 
verbonden te zijn, buiten 
kwamen werden ze door de 
gehele vrijwillige brandweer 
van Buitenpost opgewacht, 
die met de brandslang een 
ereboog vormde. (foto: Hiel-
ke Boorsma)

De Kuipersweg te Buitenpost
Velen van u zal het inmiddels zijn opgevallen dat het aanzien van de Kuipersweg aanzienlijk is 
veranderd. Het eerste deel, van af De Bakkershoek gezien, is reeds van nieuwe aanplant voor-
zien. Het gaat dan om jonge linde-bomen van een fors formaat, een beukeheg en rozeplanten. 
Het eerste groen begint zich reeds te ontwikkelen. Het geheel is volgens velen een enorme 
opwaardering. Onze waardering en dank aan het adres van de gemeente Achtkarspelen. De 
defi nitieve afwerking van het deel vanaf de Frieslandbank tot aan de begraafplaats laat echter 
maar op zich wachten. Wat is hier aan de hand? Het lijkt inmiddels veel op een soap.
Eind 2010 was de eerste Informatie-inspraakavond van de gemeente over de nieuwe inrichting 
van de Kuipersweg. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente enkele maanden later  opnieuw 
een avond belegd. Hier werden drie ontwerpen aan de bewoners voorgelegd. Met grote meer-
derheid werd ingestemd met  het ontwerp welke ook bij de gemeente de duidelijke voorkeur had! 
Dit hield in: een nieuwe uniforme aanplant voor de gehele Kuipersweg. De bestaande (in toene-
mende mate) veel overlast gevende bomen zouden worden gerooid. De niet onbelangrijke invals-
weg van Buitenpost zou van een rommelige onsamenhangende totaal een facelift ondergaan tot 
een mooi goed doordacht en evenwichtig geheel, de 38 bestaande bomen zullen worden ver-
vangen door 80 nieuwe exemplaren en nu over de gehele lengte. Groot was onze verbazing toen 
bleek dat het college (burgemeester en wethouders) zonder enig verder overleg het hele plan van 
tafel veegden. De door gemeente reeds ingediende Aanvraag Kapvergunning werd spoorslags 
ingetrokken. Wat was hier aan de hand? Geen mens die hier iets van begreep.
Gelukkig kwam alles toch nog op z’n pootjes terecht. Op een volgende gemeenteraadsver-
gadering werd door de voltallige gemeenteraad, dus unaniem, een motie aangenomen welke 
inhield het voorgestelde plan alsnog uit te voeren. De wethouder zegde toe dit te zullen doen. 
Tegen de opnieuw ingediende Aanvraag Kapvergunning werden drie bezwaren ingediend. 
De hiervoor ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde, na gedaan on-
derzoek, geen gegronde redenen te vinden en het bezwaar als niet ontvankelijk te verklaren. 
Einde verhaal? Nee dus! Wederom werd bezwaar aangetekend, nu slechts één maal. Na, ook 
nu weer een tijd van maanden wachten, de uitspraak van de rechter: de zaak wordt aange-
houden en kom tot een compromis.
Wij als bewoners van de Kuipersweg zijn diep teleurgesteld over zo’n, naar onze mening, 
knullige conclusie van de rechter. Waarom wordt een zo breed gedragen visie (zowel door 
de betreffende gemeenschap als door de gemeenteraad) te kort gedaan door bezwaar van  
één familie? Heeft betreffende rechter het dossier eigenlijk wel gelezen zoals bijvoorbeeld 
“de grote meerderheid van de bewoners” en “de motie welke door de voltallige gemeente-
raad werd aangenomen...”? Wij als bewoners van de Kuipersweg vestigen onze hoop op de 
politiek. De gemeenteraad, die zich unaniem achter de motie schaarde, zal nu haar tanden 
moeten laten zien! Dat is democratie van onderen op.

Actiecomité Bomen Kuipersweg

De foto

Zeg het maar...
ingezonden brieven



“Ik adem voetbal”, aldus Jaring 
Kloetstra. “Zelf was ik graag voet-
baller geworden, maar helaas was 
ik aan de lopende band gebles-
seerd. Mijn kruisbanden en menis-
cus raakten beschadigd. Op een 
gegeven moment kom je er achter 
dat je beter kunt stoppen als voet-
baller en wil je dan actief blijven 
binnen de sport beter andere din-
gen kunt gaan doen zoals het ge-
ven van trainingen.” Jaring traint al 
een paar jaar de B1 jeugd  van v.v. 
Buitenpost en heeft daarmee suc-
ces. “Op dit moment draaien wij 
bovenin mee in de hoofdklasse. 
We staan nu tweede en dat terwijl 
we vorig jaar pas zijn gepromo-
veerd”, vertelt Jaring. “De laatste 
jaren heeft B1 al twee maal een 
kampioenschap kunnen vieren.” 
Al met al hoeft v.v. Buitenpost niet 
ongerust te zijn voor de toekomst. 
Er schijnt genoeg talent rond te lo-
pen in ons dorp.
Jaring doorliep CIOS in Heerenveen 
met succes. Daarvoor liep hij toen 
onder anderen stage bij v.v. Hee-
renveen als jeugdvoetbaltrainer en 
ook in Amerika. Aan het CIOS hield 
hij ook het diploma TC2 over. TC 
staat voor trainer/coach en Jaring 
is bevoegd om voetbalclubs tot de 
eerste klasse KNVB te trainen. Na 
het CIOS koos hij voor een vervolg-
opleiding bij de Hanze Hogeschool 
in Groningen met fysiotherapie 
als hoofdvak. Ondertussen had hij 
zich ook aangemeld bij Ajax Am-
sterdam Camps & Clinics. In de 
zomermaanden kunnen jeugdige 
voetballers zich opgeven bij Ajax. 
Ze krijgen dan voetballessen van 

oud voetballers zoals Rob Witsch-
ge. Ook Jaring traint de jeugd en 
verricht scoutwerkzaamheden bij 
Camps & Clinics. Natuurlijk is het 
de bedoeling van Ajax om zo jonge 
voetbaltalenten op te sporen en Ja-
ring werkt daar graag aan mee. 
Toen Jaring van de Hanze Hoge-
school een stageplek zocht dacht 
hij aan Ajax. Die gaven gehoor aan 
zijn verzoek en brachten hem in 
contact met Ajax Cape Town, een 
voetbalclub in Zuid Afrika. Ajax 
Amsterdam bezit 51% van de aan-
delen van deze club. Dit houdt ech-
ter niet in dat Ajax ongelimiteerd 
voetbaltalenten kan overnemen 
van Cape Town. Ze moeten ook 
transfersommen overmaken, net 
als alle andere verenigingen wan-
neer ze spelers die nog een con-
tract hebben, overnemen. Jaring 
stuurde zijn cv dus naar Kaapstad 
(de Nederlandse naam van Cape 
Town) en werd ogenblikkelijk aan-
genomen. Tien weken stage liep 
hij in Kaapstad en het werd een 
onvergetelijke ervaring. De club 
regelde een huis en een auto voor 
Jaring, zodat hij zijn gang kon gaan.   
De trainer van Ajax CT is Maarten 
Stekelenburg, geen familie van de 
keeper van Oranje en zijn assistent 
is Jan Pruijn (ex-NEC). De keeper 
van Ajax Cape Town is Sander 
Westerveld, een ex-international. 
“Wanneer je na drie dagen Zuid 
Afrika deze eens zo beroemde kee-
per staat te masseren dan is dat 
toch prachtig”, vindt Jaring. “Hij 
was wel de enige Nederlandse 
speler die ik daar ontmoette. Alle 
anderen waren Afrikanen.” Jaring 

wijst er op dat hij naar Zuid-Afrika 
ging als fysiotherapeut in spé en 
niet als voetbaltrainer. Tijdens zijn 
verblijf in Kaapstad bezocht Jaring 
diverse keren het voetbalstadion. 
“In gedachten zag ik daar dan dat 
prachtige doelpunt van Giovanni 
van Bronkhorst in de kruising van 
het doel  vliegen”, vertelt Jaring. 
“Dat gebeurde daar in dat prach-
tige stadion tijdens het laatste we-
reldkampioenschap voetbal.”
In de Zuid Afrikaanse hoogste 
voetbalcompetitie draait Ajax Cape 
Town mee bovenin. Op dit moment 
staan ze vierde. “Het spelniveau is 
lager dan in Nederland. Je moet 
het vergelijken met de onderste 
helft van onze eredivisie”, vertelt 
Jaring, “maar er zijn zeker talenten. 
Toen ik er was liepen twee spelers 
van de Cape Town selectie stage 
in Amsterdam. In juni 2012 komen 
er opnieuw twee Zuid-Afrikanen bij 
Ajax Amsterdam. Ik hoop ze dan 
weer te ontmoeten.” Jaring ont-
ving ook een uitnodiging om mee 
te gaan naar een trainingskamp in 
Johannesburg. Dat vond hij een 
grote eer en een bewijs dat het 
goed klikte met de spelers van 
Cape Town, want niet iedere sta-
giaire ontvangt een dergelijke uit-
nodiging. 
“Een van de opvallendste spelers 
van Cape Town is een grote blanke 
man met een kale kop. De eerste 
keer dat ik meeging was een uit-
wedstrijd en iedere keer wanneer 
hij aan de bal was schreeuwde 
het hele stadion keihard Boehh. Ik 
dacht gelijk aan racisme, maar had 
me vergist. De man heet Matthew 
Booth en vanwege zijn opmerke-
lijke verschijning schreeuwt ieder-
een zijn achternaam. Had het dus 
gewoon verkeerd begrepen. Booth 
is erg populair in Zuid-Afrika”, al-
dus Jaring. Omdat hij toch in Zuid 
Afrika was nam hij de gelegenheid 
te baat om een paar bezienswaar-
digheden van het land te bekijken. 
Met vrienden bezocht hij het Kru-
gerpark en deed hij de Gardenroute 

langs de kust. Jaring heeft prach-
tige herinneringen aan Zuid Afrika 

en voor zijn stageverslag kreeg hij 
een acht.
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De volgende Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 28 mei 2012.

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:

Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: 
p.pettinga8@chello.nl.

Spor tkoppen
door Bote de Haan Jaring Kloetstra, stagiaire in Zuid-Afrika 

Jaring Kloetstra aan het werk als (stagiaire)fysiotherapeut bij Cape Town. (eigen foto)

Van links naar rechts op de foto: Theo Wouda (Julianalaan), Elmar Schraa (Molenstraat) 
Rindert Zijlstra (Jeltingalaan). Op 2 juni zijn de drie Buitenposters, die hier voor Switte 
staan van plan om de Mont Ventoux per fi ets te beklimmen. Zij doen dit voor Join4energy, 
een stichting die als doel heeft geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar 
energiestofwisselingsziekten, met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een medicijn. 
70% van de kinderen, die worden geboren met een energiestofwisselingsziekte overlijdt 
voor hun 18e jaar. Vanuit de farmaceutische industrie is weinig belangstelling voor (fi -
nanciële) ondersteuning van onderzoek naar geneesmiddelen gezien de relatief geringe 
omvang van de doelgroep. Gelukkig zijn er mensen in Nederland die zich het lot van deze 
zieke kinderen aantrekken en allerlei activiteiten ontplooien om geld op te halen. Zo’n 
activiteit is het beklimmen per fi ets of te voet van de Mont Ventoux. Deze berg in Zuid 
Frankrijk is 1912 meter hoog; is steil en wanneer je naam van de berg in het Nederlands 
vertaalt, dan weet je dat het aan de top altijd hard waait. De drie Buitenposters maken 
deel uit van een groep van 200 personen die zich laten sponsoren en zich ten doel heb-
ben gesteld de top van de Mont Ventoux te halen en het sponsorgeld te schenken aan 
Join4energy. Theo, Elmar en Rindert, wij van de Binnenste Buitenpost wensen jullie op 2 
juni veel succes en dat jullie er in mogen slagen de top te bereiken. In een later nummer 
van de Binnenste Buitenpost volgt een interview. (foto: Harrie Slagter)

De spor t foto

Servicebal voor het laatst uitgereikt
De servicebal, een houten sculptuur 
in de vorm van een piramide met 
daarop een tennisbal, ontworpen 
en gemaakt door Piet Oostenbrug, 
werd jaarlijks door de Tennisver-
eniging Buitenpost uitgereikt aan 
iemand die zich, meestal achter de 
schermen, zeer dienstbaar heeft 
gemaakt voor de tennisvereniging.
Wijlen mevrouw Sien van Helden 
(erelid) heeft dit initiatief in sep-
tember 1992 van de grond doen 
komen en tijdens de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering werd een 
apart agendapunt ingelast, waarin 
zij de servicebal uitreikte aan hem 
of haar, wiens activiteiten voor de club in haar ogen van bijzondere be-
tekenis waren. Met het overlijden van mevrouw Van Helden is met het 
uitreiken van de servicebal aan Griet Piersma, een einde gekomen aan 
deze prachtige traditie. Dit was de wens van mevrouw Van Helden. In de 
loop van 2012 wordt er een kubus of iets dergelijks om de servicebal heen 
gemaakt, zodat het kleinood behouden blijft voor beschadigingen. Vanaf 
2013 zal het een mooi plaatsje krijgen in het clubhuis.

Egypte, nee niet het land, maar de streek tussen Buitenpost en Kol-
lumerzwaag brengt veel voetbaltalent voort. In eerdere Binnenste 
Buitenpost edities besteedden we aandacht aan Margrythe Beute 
en Berend Schootstra, beiden woonachtig in Egypte. Ditmaal komt 
de derde ‘Egyptenaar’ Jaring Kloetstra aan het woord. Hij voetbalt 
niet zelf, maar is wel een echte liefhebber. Aan de Hanze Hoge-
school in Groningen studeert hij fysiotherapie en daarnaast is hij 
bezig als voetbaltrainer. Via zijn school en via Ajax Amsterdam 
belandde hij als stagiaire bij Ajax Cape Town in Zuid Afrika. Een 
onvergetelijke ervaring voor deze jonge Buitenposter.

Op 22 maart werd er voor de eerste keer een ‘club 
van 100 avond’ gehouden. Hierbij waren oud bestuurs-
leden en alle club van 100 leden uitgenodigd om bij 
elkaar te komen en te praten over de paardenliefheb-
berij. Als spreker was Ids Hellinga uitgenodigd om te 
vertellen over het Friese paard. Ids Hellinga is directeur 
van de Koninklijke vereniging ‘Het Friesch Paarden-
Stamboek’. Daarnaast was er nog tijd om alvast stil 
te staan bij het Concours Hippique Buitenpost 2012. 
Iedereen kan lid worden van de club van 100. Tijdens 
het concours hippique is men dan uitgenodigd in de 
Vip tent het concours mee te maken. Wil men ook lid 

worden van de club van 100? Dan kun je een mail stu-
ren naar: secretaris@chbuitenpost.nl. Meer informatie 
is te lezen op www.chbuitenpost.nl
Vorige maand kon u in de Binnenste Buitenpost al le-
zen dat het kampioenschap dames Fries ras en enkel-
span hackneys grote maat in Buitenpost strijden om 
het kampioenslint. Daarnaast zal in Buitenpost ook het 
kampioenschap bij de 6 en 7 jarige tuigpaarden wor-
den verreden. Naast deze kampioenschappen is er 
komend jaar een gevarieerd programma met springen, 
tuigpaarden, Hackneys en friezen. Kortom zet woens-
dag 1 augustus alvast in uw agenda!

Club van 100 avond groot succes

De foto

Zaterdag 14 april werd de expositie van een 
aantal dorpsgenoten, die zich bezighouden 
met schilderen en keramiek, geopend in 
galerie De Parken in Opende. Deze mensen 
zijn een aantal jaren geleden begonnen met 
een schildercursus gegeven door Hanny 
Massolt (is eerder voor dit blad geïnterviewd 
in de rubriek Inspiratie) bij Raderwerk. Imiddels 
schilderen ze één keer per week bij Hanny 
Massolt thuis. Hanny Massolt exposeerd zelf 
in Opende en vond drie ‘cursisten bereid met 
haar te exposeren. Hiernaast Tia Dillema en 
Ronald van Houten met Tia’s werken rechts, 
boven werk van Tia (foto’s: Tia Dillema)



te bezoeken en vergaderingen van 
dorpsbelang etc. Wat me opviel is 
dat het per dorp erg verschilt hoe 
men tegen de gemeente aankijkt. 
Opvallend is dat heel veel mensen 
het verschil tussen gemeenteraad 
en Burgemeester en Wethouders 
niet kennen en dat men niet precies 
weet hoe te handelen en/of zaken 
aan te kaarten richting gemeente.
Als raadslid heb je, als het goed is, 
de ambitie actief te zijn als volksver-
tegenwoordiger en dus niet als toe-
schouwer langs de zijlijn te staan. In 
deze rol kun je wat betekenen voor 
de gemeenschap en dat is mijn doel 
op zich. Daarnaast heb je natuurlijk 
een aantal speerpunten waar je in 
vastbijt en die je hoopt te realise-
ren gedurende je raadsperiode. Het 
blijkt dat de praktijk soms weerbar-
stiger is dan je zou willen. Vergade-
ringen gaan niet altijd over concrete 
zaken zoals zwembaden, bestem-
mingsplannen en regelgeving etc. 
Vele malen wordt de agenda met 
zaken als samenwerking met buur-
gemeenten, het onverwachte ver-
trek van burgemeester Tjeerd van 
der Zwan en de gevolgen daarvan 
gevuld. De afgelopen periode heb 
ik mij met name ingezet voor het 
aanpakken van verpaupering van 
panden/locaties en minder regels 
meer service. Het zwembad heeft 
ook de nodige aandacht gekregen. 
Verder vind ik het van belang dat de 
bereikbaarheid van Buitenpost niet 
uit het oog mag worden verloren 
en wellicht het aller belangrijkste 
voor het dorp de sociale cohesie.
Concreet is er nu gemeentelijk be-
leid gemaakt om verpaupering en 
rommelige locaties aan te kunnen 
pakken. De raad heeft daarnaast in-
gestemd om voor Buitenpost een 
goede zwemsport voorziening te 
behouden of te realiseren. Het cen-
trumplan krijgt zo langzamerhand 
ook concrete invulling. Het raads-
werk vergt de nodige investering 
in tijd en dergelijke, maar je leert in 
een relatief korte tijd enorm veel. 
Daarnaast leer je veel nieuwe men-
sen kennen. Het is dan ook erg leuk 
om merken dat wat je doet gewaar-
deerd wordt. Voor de komende tijd 
zal het spannend worden aange-
zien je een euro maar een keer uit 
kunt geven. Er zal steeds meer een 
beroep op zelfredzaamheid en ver-
antwoordelijkheid worden gedaan. 
Op zichzelf is daar niets mis mee. 
Maar we moeten wel oog houden 
voor die personen die echt buiten 
de boot dreigen te vallen. Met res-
pect voor elkaar, de Bijbelse bood-
schap als inspiratiebron, en vertrou-
wen in wat komen gaat kunnen we 
toekomst tegemoet. Mocht een 
dorpsgenoot graag eens mijn gast 
willen zijn tijdens een raadsverga-
dering bent u bij deze van harte 
uitgenodigd. Graag een mail naar: 
romkevdw@gmail.com.

Raadslid ChristenUnie sinds maart 
2010. Toen ik pas begon als raadslid 
was vooral een van mijn eerste voor-
nemens om met de inwoners van 
Achtkarspelen in gesprek te gaan. 
Zien en horen wat er leeft in onze 
gemeente. We zijn ondertussen als 

Alwer twa jier om (wer bliuwt de 
tiid...) en noch hieltyd mei in soad 
nocht en wille yn de polityk! It is 
somtiden wol hiel drok en der komt 
in soad op jo ôf. Dat hâldt yn dat ik 
noch hieltyd nije saken tsjin kom 
en dus noch yn in learproses sit. 
De FNP hat fiif riedsleden en sad-
waande kinne de taken per wurkf-
jild goed ferdield wurde. Iksels haw 
û.o. ûnderwiis, WMO, âlderein-
wurk, mantelsoarch ensfh. yn myn 
portefúlje en ik stean reserve foar 
it program Wurk, Ynkommen en 
Soarch. Fierders sit ik nammens ús 
fraksje yn de wurkgroep Bestjoe-
rlike fernijing. Wat is der allegear 
bard oant no ta? Hiel wat fansels. 
It ranch wenjen is gelokkich net 
troch gongen, om’t der te min be-
langstelling wie. Dochs bliuwt it 
wol wichtich om ynfolling te jaan 
oan it bondelingsgebiet Kollum-
Bûtenpost, mar op in oare wize. 
De lêste riedsgearkomste is der in 
beslút naam oer in ûndersyk hoe’t  
hjir ynfolling oan jûn wurde kin. 
Ferline jier mei de kadernoata siet 
de tribune fol mei “âlde minsken” 
omdat hja bang wienen dat wy it 
hiele âldereinwurk fuort besunigje 
soenen. Dat koe net in kant út fan-
sels en as FNP wienen wy hjir dan 

ek fjoer en flam op tsjin! Gelokkich 
tochten alle partijen der sa oer en 
is it net troch gongen. It sil de kom-
mende jierren noch wol dreech 
wurde fanwege de hjoeddeiske 
krises. Tink mar ris oan ús swim-
bad en de bibleteek yn Bûtenpost. 
Ik sil myn uterste bêst dwaan om 
beide te behâlden yn Bûtenpost! 
As ik ergens foar gean, dan gean 
ik der ek echt foar, tink mar oan de 
brêge fan Blauferlaet eartiids. It hat 
hiel wat switdruppen koste mar it 
is goed kaam!  Us FNP wethâlder 
Marten v.d. Veen hat dit yn por-
tefúlje en hy sil der ek alles oan 
dwaan om dit foar elkoar te krijen. 
Jo lêze wol der is fan alles geande. 
It wurk ‘yn it fjild’ fyn ik ien fan de 
moaiste dingen. It is moai om te 
sjen dat jo minsken bliid meitsje 
as jo har helpe. Der binne minsken 
dy’t net krekt witte hoe’t se in út-
kearing oanfreegje moatte of oft 
se rjocht hawwe op bysûndere by-
stân of oanspraak meitsje kinne op 
de  WMO ensfh., It is moai om in 
soarte fan ombudsfrou te wêzen. 
By dizzen myn oprop: mochten jo 
op ien of oare wize ergens tsjin-
oan rinne op polityk/gemeentlik 
gebiet, wês net bang mar belje of 
stjoer in e-mail, dan kin ik jo helpe 
of trochferwize nei de persoan of 
ynstânsje dy’t jo fierder helpe kin.
Noch efkes en dan behannelje wy 
de kadernoata 2013. Dat wurdt ek 
noch in hiele poepetoer. Dêr wurde 
de kaders fêstlein foar 2013. As 8K 
ûntkomme wy net oan besunigin-
gen. Der sille klappen falle. Dat 
freget om solidariteit, mear as ea 
tefoaren. Mear omtinken foar inoar 
en mei elkoar de skouders der ûn-
der!

Maaike Dotinga-van der Veen, 
FNP riedslid, til. 542932, e-mail: 
pytenmaaike@gmail.com

Albert Keizer van de CU:
Zoals de lezers waarschijnlijk zul-
len weten, is politiek vaak een zaak 
van lange adem en ook een zaak 
van reageren op zich voordoende 
veranderde omstandigheden en 
anticiperen op veranderingen die 
er nog aan zitten te komen. Dat al-
les maakt het niet eenvoudig om 
halverwege de termijn al duidelijk 
te kunnen zeggen of we geslaagd 
zijn om onze plannen te realiseren. 
De plannen die we aan het begin 
hadden, dreigen gedeeltelijk te 
worden overschaduwd door de 
slechtere economische omstan-
digheden, die beperkend werken. 
Wel denk ik te kunnen stellen dat 
we als fractie op een verantwoor-
de en verantwoordelijke manier 
om zijn gegaan met alles waar we 

de afgelopen jaren mee zijn gecon-
fronteerd. Zoals ik in 2010 al heb 
aangegeven, is het onze belang-
rijkste zorg om voor onze burgers 
te zorgen en de (geld)middelen die 
we daarvoor hebben op een goede 
manier te gebruiken. Die opgave 
is de afgelopen tijd wel groter ge-
worden. Het kabinet is fors aan het 
bezuinigen en doet dat door taken 
naar de gemeente te schuiven en 
daar te weinig geld bij te leveren. 
De besprekingen die op dit mo-
ment gaande zijn in het Catshuis, 
beloven ook weinig goeds. Al met 
al een hele opgave om met steeds 
minder geld steeds meer taken te 
moeten uitvoeren. Wat in ieder ge-
val wel is gelukt, is om de minima 
zoveel mogelijk te ontzien bij de 
bezuinigingsrondes die we hebben 
gehad. Ook mocht het alcoholma-
tigingsbeleid, dat we in ons ver-
kiezingsprogramma hadden opge-
nomen, op veel steun rekenen en 
staat nog prominent op de agenda 
van het college van burgemeester 
en wethouders. 
Hoe nu verder? Ook de komende 
zomer moeten we weer lastige 
keuzes maken, want de tegen-
vallers stapelen zich weer op. Of 
het opnieuw gaat lukken om onze 
meest kwetsbare groepen in de sa-
menleving erbij te houden? Laten 
we het van harte hopen. Wij zullen 
in ieder geval ons best doen.

In het interview van twee jaar gel-
den heb ik onder andere gezegd 
dat ik mij wilde inzetten voor de 
economie in Achtkarspelen. In hoe-
verre is dat gelukt? We hebben met 
verve meegewerkt aan de agenda 
Noord-Oost (in samenhang met het 
sociaal economisch masterplan). 
Deze is nu samengesteld. Tevens 
is er een besluit gevallen dat er een 
spoorbrug van de noordzijde naar 
de zuidzijde van het station van 
Buitenpost wordt aangelegd. Voor 

de diverse dorpen is er nu een visie 
opgesteld, deze is in overleg met 
de inwoners van Achtkarspelen tot 
stand gekomen. Met andere woor-
den: er is heel wat gebeurd de afge-
lopen tijd. En ik wil benadrukken dat 
het een kwestie van samenwerking 
is, als we samenwerken kunnen 
we meer bereiken. Dat geldt voor 
alle partijen en organisaties in de 
maatschappij. De uitdaging om de 
Voorstraat in Buitenpost leefbaar te 
houden, blijkt weerbarstiger te zijn. 
Er is veel leegstand, dit heeft mede 
te maken met de hoge huurprijzen 
die eigenaren momenteel vragen. 
In deze economische tijd en op de 
locatie Buitenpost is dat niet reëel. 
Er is nu een centrumvisie voor Bui-
tenpost die voldoende mogelijkhe-
den biedt voor wonen en onderne-
men. Dus eigenaren... Persoonlijk 
zou ik wel eens veel sneller willen 
in ontwikkeling etc., echter in de 
politiek is geduld een schone zaak. 
Er zijn vele belangen. Maar, politiek 
is en blijft leuk.

Douwe van Oosten CU

Wat is de stand van zaken nu de 
gemeenteraadsperiode er voor de 
helft op zit? Twee jaar wethouder-
schap in Achtkarspelen zijn snel 
voorbij gegaan. Om u een indruk te 
geven van wat het nu geworden is 
zet ik dat af tegen de verwachtin-
gen die ik had. Verwachtingen die 
te maken hadden met het werken 
met en voor mensen, een opdracht 
voor een christen-politicus.
De periode is begonnen in een tijd, 
waarin de gevolgen van een eco-
nomische crisis zich steeds meer 
deden voelen. De bezuinigingen 
van het kabinet waren aangekon-
digd en wij konden direct beginnen 
met het bijstellen van de verwach-
tingen. Niet  méér investeren dan 
dat waarvoor we hadden gereser-
veerd en daarnaast de kosten sterk 
beperken. Dat heeft in het eerste 
jaar de meeste aandacht gevraagd. 
Vooral ook het punt hoe wij daarbij 
de diverse vertegenwoordigers van 
clubs, verenigingen en de plaatse-
lijke belangen konden betrekken. 
Het meest boeiende waren de Jel-
tingahus petearen, waarin op het 
gemeentehuis in ontspannen sfeer 
de vragen van de dorpen werden 
besproken.
Een andere, veel aandacht vragen-
de, zaak was en is de situatie bij 
Caparis. Een bedrijf dat onze sym-
pathie moet hebben, omdat veel 
mensen daar  zinvol werk of een 
waardevolle dagbesteding vinden. 
Maar omdat de financiële resul-
taten nog steeds niet rooskleurig 
zijn, moet er veel energie worden 
gestoken in de communicatie naar 
gemeenteraden en andere colle-
ges.  Als er een faillissement zou 
plaatsvinden dan zal er een nog gro-
ter probleem ontstaan. 
Positieve ervaringen deed ik op tij-
dens mijn bezoeken aan scholen en 

peuterspeelzalen. Leuke momen-
ten zijn het om te zien hoe kinderen 
op gestructureerde wijze worden 
bezig gehouden door leerkrachten 
en leidsters die met hart en ziel de 
kinderen begeleiden. Het gaat hier-
bij niet alleen om de kinderen, maar 
ook om de zorg die eventueel nodig 
is voor kinderen die niet goed mee 
kunnen komen. De functie van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
kon en kan ik tijdens mijn bezoe-
ken goed uitleggen en gelukkig is 
hierover al veel  bekend. En u zult 
het niet geloven, maar een cursus 
positief opvoeden gaf ook mij weer 
inspiratie voor het goed omgaan 
met burgers. (Regels-duidelijkheid-
consequent zijn). De komende tijd 
zal de aandacht vooral uitgaan naar 
de decentralisatie van de jeugdzorg 
en de AWBZ. De invoering van de 
nieuwe Wet Werken naar Vermo-
gen zal ook nog de nodige aandacht 
vragen. Allemaal onderwerpen die 
met mensen te maken hebben. 
Van het werken met mensen had 
en heb ik hoge verwachtingen en 
vanuit die ambitie wil ik ook graag 
verder werken.

Klaas Antuma
Wethouder Achtkarspelen.

De redactie van onze dorpskrant, 
de Binnenste Buitenpost, heeft 
mij benaderd met vraag wat er van 
mijn plannen terecht is gekomen. 
Met andere woorden wat heeft je 
de afgelopen jaren bezig gehouden 
in de gemeenteraad. Uiteraard geef 
ik graag gehoor aan die oproep. Het 
eerste jaar heb ik echt ervaren als 
een leerjaar. Er zijn vele zaken die 
je voor de eerste keer hoort of ziet. 
Ik heb dat jaar veel tijd geïnves-
teerd in veel informatie-avonden 

De redactie heeft wethouder Antuma en de raadsleden Maaike Do-
tinga, Albert Keizer, Douwe van Oosten, Ypie Spoelstra en Romke 
van der Wal gevraagd te vertellen hoe zij hun werk, nu de helft van 
hun zittingsperiode erop zit, ervaren hebben. Janny Jensma heeft 
het een en ander voorbereid en het resultaat is hieronder te lezen.

Terugblik van zes Buitenposter gemeentebestuurders
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Vereniging Studebaker Buitenpost 
deelt obligaties uit

Vanuit de Buitenposter brandweer is door (oud) brandweerleden een ver-
eniging opgericht tot de instandhouding van een eerste brandweerauto’s 
van Buitenpost. In 1933 werd de Studebaker aangeschaft door de ge-
meente Achtkarspelen en deed dienst als auto van de toenmalige burge-
meester Pier Eringa. Van 23 oktober 1917 tot 3 oktober 1945 was Eringa 
burgemeester in de gemeente Achtkarspelen. In de oorlogsjaren werd 
hij door de Duitsers uit zijn functie ontheven. Ook werd door de bezetter 
de drie jaar oude brandweerauto van korps Buitenpost ingevorderd. Deze 
auto is nooit meer terug gezien. Voor de Studebaker hadden de Duitsers 
geen interesse want deze was te klein. Nu de gemeente Achtkarspelen 
tijdens de bezettingsjaren geen burgemeester had, werd de burgemees-
tersauto, de Studebaker, in 1942 omgebouwd tot brandweerauto. Dit 
werd gedaan op de brandspuitenfabriek in Heiligerlee. Het blusvoertuig 
heeft dienst gedaan tot 1947 voor het korps Buitenpost, waarna hij tot 
1964 als standplaats Drogeham kreeg. De Studebaker werd verkocht en 
werd begin 90-er jaren bijtoeval teruggevonden in Oost-Brabant. Hij was 
in bezit van Dommelsch Bier. De originele Studebaker met zijn rijke histo-
rie werd terug gehaald naar de kazerne Buitenpost. Buitenposter brand-
weermensen en oud brandweermensen houden de Studebaker door de 
vereniging Studebaker Buitenpost in stand. Dit valt nog niet mee omdat 
er veel kosten mee gepaard gaan. Door het verkopen van obligaties is de 
fi nanciële situatie vooreerst gewaarborgd. Verder is de oldtimer te huur 
voor bruiloften en partijen.

Sprekwurd fan ‘e moanne

De dief

Dieven binne der yn soarten sa’t de Fryske siswize seit: ‘De lytse dieven hin-
get men op, foar de grutte nimt men de hoed ôf’. Dêr hoeft gjin útlis by…

Ik sjoch der tsjin oan as in dief tsjin ’t hingjen.
Ik zie er heel erg tegen op.

Wy binne dêr sa wolkom as dieven yn ‘e nacht.
Wij zijn daar in het geheel niet welkom.

Hy hat altyd de dief oan ’t gat hingjen.
Hij denkt altijd dat hij wordt bestolen.

Se hat op it wurk har slinger as in dief.
Ze heeft het op haar werk bijzonder naar de zin.

Jo binne terjochte as in dief yn ’t spinhûs.
U bent precies waar u moet zijn.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd de eerste obligatie door voorzitter Hendrik 
Veenstra uitgereikt aan oud brandweerman, chauffeur pompbediende, Gerrit Plantenga.
(eigen foto)

Vrijdag 13 april was er de herdenking van de slag om de brug bij Blauferlaet in 1945. 
Bij het herdenkingsmonument werden kransen en bloemen gelegd door burgemeester 
Piet Adema, enkele oudgedienden en door de kinderen van de basisscholen De Saad en 
Maskelyn uit Augustinusga. Deze scholen hebben het monument geadopteerd. Onder 
de aanwezigen was ook de weduwe van de in 1972 overleden verzetstrijder Piet Ober-
man. (foto’s: Hielke Boorsma)

De foto’sChristenUnie-fractie bij verschillende 
bedrijven geweest, en zijn er ook 
verschillende organisaties/burgers 
bij ons op een fractievergadering ge-
weest. Ik heb minder tijd om de ge-
meente in te trekken dan ik in eerste 
instantie had gedacht. We hebben 
als raadsleden ontzettend veel ver-
gaderingen. Denk hierbij aan infor-
matieavonden over de WMO (wet 
maatschappelijke ondersteuning), 
de nieuwe Wet Werken Naar Ver-
mogen, de samenwerking tussen 
de gemeenten Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel, vergaderingen met 
wethouders en ambtenaren, verga-
deringen met plaatselijk belang en 
noem maar op. Veel meer dan ik had 
verwacht. Verder komen daar nog 
de raadsvergaderingen, fractieverga-
deringen, diverse te volgen cursus-
sen, grote hoeveelheden leeswerk, 
schrijven voor de krant etc. bij. Ge-
middeld 10-15 uur per week. Soms 
minder maar soms ook wel meer. 
Daarbij heb ik ook nog mijn baan als 
praktijkondersteuner voor 36 uur in 
de week. Verder is het mij opgevallen 
dat politiek het gros van de mensen 
in Achtkarspelen niet interesseert, 
en geef ze eens ongelijk. We zien al-
lemaal op de televisie wat er in de 2e 
kamer gebeurt aan scheldpartijen en 
dergelijke. Vaak worden alle politici 
daar aan gespiegeld. Toch vind ik het 
nog steeds mooi werk om te doen. 
Het heeft mij veel gebracht qua con-
tacten met mensen en bedrijven. Je 
komt op plaatsen waar je anders niet 
zou komen (bijvoorbeeld bezoek aan 
woningbouwvereniging). Ik zit na-
mens de raad ook in de werkgroep 
Bestuurlijke Vernieuwing. Hierin zijn 
een aantal raadsleden vertegenwoor-
digd samen met de burgemeester 
en een wethouder. Momenteel zijn 
we als werkgroep bezig om te be-
kijken hoe we de politiek dichter bij 
de mensen kunnen brengen. Ik heb 
nog twee jaar te gaan, maar ben naar 
mijn gevoel nog lang niet klaar.

Ypie Spoelstra Unicefmarkt GBS de fontein
Op vrijdagmiddag 30 maart is er op de fonteinschool een markt geweest 
voor Unicef. Unicef is een organisatie die voor de kinderrechten opkomt. 
De kinderen van groep 7/8 wilden geld inzamelen voor dat doel. Er werd 
een paar weken aan gewerkt. Er moesten allerlei dingen worden bedacht 
en gedaan. Je kreeg bij de toneelstukjes een titel en daarbij moest je een 
script bedenken. Er werd veel geoefend. Er werden heel veel dingen ge-
daan en verkocht die we zelf hadden gemaakt en we hebben alles georga-
niseerd. Er werden zelfbedachte toneelstukjes en een poppenkast gedaan. 
Voor bij de ingang was een bak waar fl essen ingeleverd konden worden. 
Er was zelfs een gastenboek en een programmaboekje. Dit zijn een paar 
berichtjes uit het gastenboek: “Super wat gezellig! Super georganiseerd 
knap werk! Fantastisch dat jullie dit zelf allemaal hebben geregeld. We 
hebben met veel plezier de poppenkast gevolgd: spannend! En nu ga ik 
met kaartjes en lekkere cake naar huis, ik kom graag eens terug!” “Het 
was leuk georganiseerd! Wat waren er veel mensen op komen dagen en 
wat hadden jullie veel verschillende dingen gemaakt. Ik heb ervan geno-
ten.” Ook waren er kraampjes met bijv. sleutelhangers, etagères, boeket-
jes, koffi e met wat lekkers en nog veel meer. Er was voor iedereen wat 
zelfs voor de allerkleinsten. De groep met 20 kinderen had het erg druk er 
waren heel veel mensen. Ook de poppenkast en de toneelstukjes waren 
erg succesvol. Er is met elkaar ongeveer € 500,- verdiend. Wilt u ook nog 
storten? Stort dan op giro 2768.

Styling by Annemarie
In het februarinummer van deze krant, heeft u al 
een advertentie kunnen bewonderen van Styling 
by Annemarie. Een nieuwe onderneming in Bui-
tenpost, maar u zult tevergeefs op zoek gaan naar 
een fl itsend winkelpand, Annemarie Taekema 
werkt vanuit huis en komt bij ú thuis!
 
In uw woning, winkel of bedrijfspand geeft zij interi-
eur en stylingadvies. Advies omtrent kleur, meubelen, 
verlichting, raamstoffering, vloeren en verbouwingen. 
Dit kan uiteenlopen van alleen een kleuradvies tot een 
totaal stylingplan. Styling by Annemarie staat voor cre-
ativiteit en zorgt ervoor dat u als opdrachtgever - onder 
meer door nauw overleg - zeer tevreden zult zijn. Annemarie is van mening dat een goed advies nooit in een 
winkel gegeven kan worden, aangezien je bij de mensen thuis pas proeft/aanvoelt hoe de mensen echt zijn, wat 
hun smaak is, welke kleuren en materialen goed tot zijn recht komen en hoe de lichtinval is.
 
Er wordt daarom ook begonnen met een gesprek bij u thuis, hierbij worden uw wensen en voorkeuren bespro-
ken en worden er foto’s gemaakt. Vervolgens gaat Annemarie een indelingsplan maken voor de meubels, zodat 
deze beter uitkomen en daardoor lijkt de kamer vaak ruimtelijker. Dit advies voor de indeling  wordt aan u ge-
presenteerd samen met een kleur- en sfeervoorstel. Een uitgebreide versie is ook mogelijk, u ontvangt dan ook 
nog uitgewerkte (computer)tekeningen en een overzicht met daarin de voorstellen voor vloer, kleur, meubels en 
verlichting.
 
Annemarie heeft haar MBO opleiding in Zwolle gedaan, is HBO afgestudeerd in Eindhoven en heeft een enorm 
grote kennis opgedaan aangaande materialen als hout, bamboe, leer, stof enz. Het nieuwste van het nieuwste 
is bijvoorbeeld een vloer van leer, deze is zowel in woningen als bedrijven toe te passen, en geeft een unieke en 
levendige uitstraling. Wat ook erg sfeervol is zijn de zg. shutters, houten binnenluiken met verstelbare lamellen, 
hiermee creeër je een verbluffend effect.
 
Wat zeker genoemd dient te worden in deze tijd, nu de woningen minder snel verkocht worden, is verkoopsty-
ling. Ook hiervoor kunt u bij Styling by Annemarie terecht. Uw woning wordt kritisch bekeken en met een ob-
jectieve blik ziet Annemarie direct wat de positieve en karakteristieke eigenschappen van uw woning zijn, door 
kleine veranderingen straalt uw woning meer ruimte en frisheid uit, een belangrijk punt voor de toekomstige 
koper. Onderzoek heeft aangetoond dat de eerste 15 seconden van een bezichtiging cruciaal zijn, het is bewezen 
dat op een woning die verkoopklaar is gemaakt door een stylist(e), de investering zichzelf dubbel en dwars terug 
verdient. In het kort zijn dit de mogelijkheden die Styling by Annemarie u biedt, op haar website is een volledig 
overzicht te vinden, kijkt u hiervoor op www.stylingbyannemarie.nl en u kunt telefonisch contact opnemen met 
06 36157828. De redactie van dit blad wenst haar veel succes met de nieuwe onderneming.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga
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Anne’s ansichten
door Anne van Lune Tuin (be ) leven

april 2012
‘Mei... hoor ik de planten groeien?

Mei is misschien wel de 
mooiste tuinmaand 
op De Kruidhof. Het is 
juist deze maand dat 
alles zich richt op de 
kracht en magie van 
de midzomer. Soms 
lijkt het alsof je de 
planten  kunt horen 
groeien. Meestal is het 
dan nog onkruid ook. 
Warm en vochtig weer 
is iets waar planten 
dol op zijn. Om niet 
alles te laten overwoe-
keren door dezelfde 

planten is het van belang dat we op De Kruidhof goed onderscheid maken 
in welke planten we willen hebben en welke niet. Dit lijkt zeer logisch, echter  
de bedrijfsvoering op De Kruidhof is altijd iets anders dan in een eigen regu-
liere tuin. In de eerste plaats hebben we op De Kruidhof te maken met een 
museale collectie van planten. Vrijwilliger Willem Reitsma en Maaike Koon-
stra hebben alle planten in een database (ADLIB) ingevoerd en precies gelo-
kaliseerd waar de plant behoort te staan. De naam van de plant, de Fryske 
namme, de Latijnse naam, familienaam en eventuele bijzonderheden staan 
er allemaal in vermeld. Ook is er een digitale link met de zadenbank en  met 
eventuele andere digitale informatie van het World wide web en of eigen sy-
steem. Dit is echt een meerjarenproject geweest op De Kruidhof en voorziet 
voor een groot deel in de zware eisen van die de museumvereniging stelt 
aan geregistreerde musea. Een andere complicerende factor is de mens. 
Omdat er in het hoogseizoen wel meer dan 45 mensen in verschillende tra-
jecten van de gemeente op De Kruidhof werken, is goede begeleiding bij het 
onkruid wieden essentieel.  Een brandnetel is onderdeel van de collectie van 
De Kruidhof, maar in ogen van velen toch echt onkruid. Soms gebeurt  het 
dan ook dat er gedurende het gehele seizoen geen plant staat in het daartoe 
behorende vak. Het voorjaar in deze tijd is voor medewerkers dus van groot 
belang de tuin bij te kunnen houden en er in de rest van de zomer van te 
kunnen genieten. Mocht u ons willen komen helpen in de zomer maanden, 
graag!

Jan Willem Zwart

Gewoon Eline

Eline van der Meulen (18) woont 
haar hele leven al in Buitenpost 
en studeert Communicatie aan 
NHL Hogeschool in Leeuwarden. 
Eline in vijf woorden: sociaal, on-
dernemend, besluiteloos, prettig 
gestoord en passie voor journalis-
tiek & nieuwe media. ‘Dat waren al 
meer dan vijf hè?’

Morgenstond heeft r in de mond
Er zijn een aantal woorden in de Ne-
derlandse taal die ik totaal niet uit kan 
staan. Voordat ik mijn gezemel hier-
over begin, hoop ik natuurlijk dat ik 
niet de enige ben die dit heeft. Het 
zijn de woorden die je het liefst in 
de Dikke Van Dale met een zwarte 
merkstift van de Hema zou willen 
doorstrepen. Hatsekidee, weg er-
mee. Weiger ik te gebruiken. Klaar. 
Basta. Ik ben ervan overtuigd dat de 
meeste lelijke woorden uit de Ne-
derlandse politiek komen, maar het 
woord dat bij mij de kroon spant ge-
bruikt een doorsnee gezellig persoon 
dagelijks. Want stel je eens voor: je 
bent student. Ik heb geen flauw idee 
hoeveel procent van de lezers van 
de Binnenste Buitenpost student is, 
maar ik ga ervan uit dat je flexibel 
bent en je je makkelijk in mijn situ-
atie kunt verplaatsen. Goed, je bent 
dus student, zit tegen het einde van 
je schoolsemester aan (lees: stress!) 
en je werkt tot in de late uurtjes ijve-
rig aan je deadlines. Voordat je einde-
lijk in bed ligt is het half 1 ’s nachts. 
Het laatste waar je dan aan denkt is 
een goede morgen. Want als je wek-
ker om 6 uur ’s ochtends gaat draai je 
je nog eens om. En nog een keer of 
drie, vier. Lang leve de snooze knop! 
Als na zeven keer snoozen het geluid 
van je wekker in je oren blijft suizen 
besluit je om op te staan. Wat is m’n 
goede been vandaag? Oké, vandaag 
rechts. Daar gaan we. Met wallen 
tot op je kin en de slaap nog in je 
ogen strompel je uit je slaapkamer, 
de trap af naar beneden. Opstarten. 
Je gaapt. Gestommel bovenaan 
de trap: pa of ma wakker. Heeft so-
wieso meer slaap gehad dan jij. Met 
een zwaai gaat de deur van de woon-
kamer open, en dan hoor je het. Dat 
ene woord, elke moeilijke en meedo-
genloze ochtend weer. “Goedemorr-
rrrrrrrrgen!” Stilte. Hoe de r op deze 
vroege ochtend verrrs achterrr in de 
keel ligt, rijp om gezellig over de tong 
te rollen en uitgesproken te worr-
rden. Walgelijk. Maar begrijpelijk? Ik 
zwijg. Ik ben geen ochtendmens en 
zal dit ook nooit worden. Morrrgen-
stond heeft r in de mond.

Zomerexposities IJstijdenmuseum
Vanaf 7 april t/m 13 oktober worden in het IJstijdenmuseum in Buitenpost 
twee exposities gehouden. De exposities zijn te bezichtigen tijdens de 
openingtijden van het museum.

Veenterpen in de Friese Wouden
Sinds begin van de negentiger jaren 
zijn in en om Buitenpost en Kollum 
een zestal veenterpen ontdekt. Uit 
de locaties van de veenterpen is 
veel scherfmateriaal te voorschijn 
gekomen van bolpotten zoals deze 
tussen 900 en 1200 in de vroege 
middeleeuwen werden gebruikt in 
de nederzettingen op de veenter-
pen. Er zijn een groot aantal scher-
ven aangetroffen die afkomstig zijn van zeer grote bolpotten. Deze bolpot-
ten werden in die tijd gebruikt als inmaak of opslag van groenten en soms 
bij het maken van bier. Ook zijn in de veenterpen een groot aantal stelen 
aangetroffen van bakpannen. Runder kiezen en maalstenen worden ook 
aangetroffen. De vondsten zijn stuk voor stuk vrij uniek in het wouden-
gebied. Het geeft ook aan dat tussen de jaren 900 tot 1000 het wouden 
gebied rond Buitenpost en Kollum opnieuw een bewoningsgeschiedenis 
kende van mensen die vrij zeker via de Lauwers en de Oude Ried het 
gebied introkken zijn. Ook de provinciaal archeoloog Gilles de Langen van 
de Provincie Fryslân en de archeoloog Ernst Taayke van het provinciaal ar-
cheologisch depot te Nuis spreken van  unieke ontdekkingen in de Friese 
Wouden. In het IJstijdenmuseum is gedurende de zomermaanden een 
expositie ingericht van de vondsten uit de veenterpen.

Kunstwerken uit de Bronstijd
Tijdens de bronstijd van 4000 tot 2800 jaar geleden maakten de mensen in 
Noord Nederland voor het eerst kennis met brons. Langzaam aan werden 
stenen voorwerpen vervangen door bronzen voorwerpen. Die bronzen 
voorwerpen werden gegoten en de smeden wisten schitterende bronzen 
bijlen, speer en lanspunten te gieten van brons. Doordat brons slechts 
sporadisch voorhanden was werden veel van die bronzen voorwerpen 
nagemaakt in vuursteen. Die vervaardiging van nagebootste bronzen 
werktuigen leverden schitterende replica’s van brons in vuursteen op. 
De ambachtelijke bewerking van vuursteen in de bronstijd stond op een 
hoogtepunt en veel van de in die tijd geslagen en nagebootste werktui-
gen in vuursteen waren niet bestemd voor gebruik maar maakten deel uit 
van de attributen van de Sjamaan (dorpsdokter of dorpsoudste) of werden 
ontworpen om te dienen als offergift of als grafgift. In het IJstijdenmu-
seum is een grote collectie van deze bijzondere werktuigen en grafgiften 
ondergebracht in een expositie. Voor Nederlandse begrippen zijn de in de 
expositie getoonde vuurstenen replica’s uit de bronstijd zeer uniek. De 
expositie is tijdens de openingtijden van het museum te bezichtigen van 
7 april tot 13 oktober.

Links op de foto zien we het toenmalige postkantoor dat daarvoor reeds als gemeente-
huis (bovenverdieping) en als café (beneden) had gefungeerd. In 1937 werd het gebouw 
publiek verkocht aan Gerrit Noordhof en Bonne IJlstra. Het pand kreeg toen de naam 
Gerbo zalen, vernoemd naar de voornamen van beide eigenaren. Voor het postkantoor 
staat de PTT beambte de heer A. Steensma. Het eerste pand rechts is de boekhandel 
van de fa. IJlstra. De heer Bonne IJlstra staat voor de deur en rechts van hem zijn zuster 
Anna. De man op de weg is de postbode, L. de Goede. De panden rechts op de foto 
zijn later aangekocht door de fa. Bremer en Zn. Na een verbouwing zijn beide panden 
samengevoegd tot winkel en werkplaats. Tot voor kort was hier installatiebedrijf Bremer 
en Zn. gevestigd.

Brandweer krijgt Afrikaanse groet

Onlangs waren leden van brandweerkorps Buitenpost, Hendrik Veenstra 
en Jan Willem Zwart in Kenia en Oeganda voor verschillende projectbe-
zoeken. Als enthousiaste brandweervrijwilligers konden de heren het 
niet laten ook een aangekondigd bezoek te brengen aan de kazernes van 
Kisumu in Kenia en Kampala in Oeganda. In Kenia werden Veenstra en 
Zwart door een groep van twaalf brandweermensen onthaald op typisch 
Afrikaanse wijze. Toespraken, iets drinken, en het overbrengen van de 
groeten. Daarna volgde een uitgebreide rondleiding over het terrein. Op-
vallend was het kapotte en sterk verouderde wagenpark. Veenstra: “De 
inzetwagen, was er niet en al twee dagen buiten gebruik. Er werd verder 
niet uitgerukt.” Het is bijzonder te zien met hoe weinig middelen brand-
weerlieden in Afrika zich inzetten om hulp te verlenen. In Kampala, Oegan-
da, werden de heren verwacht door de commandant van de brandweer 
Joseph Mugisa van deze grote Afrikaanse stad. Aan de hand van foto’s en 
voorbeelden werd er een indruk gegeven van de brandweer in deze derde 
wereldstad. Chief fire Officer, Caroly O. Nyumba van het korps Kisumu, 
Kenia en ook Chief fire Officer Joseph Mugisa van het korps Kampala, 
Oeganda vroegen hun groeten over te brengen aan de commandant van 
Zwart en Veenstra de heer Frans Kloosterman. Aan de hand van een Oe-
gandese vlag en een foto met daarop de beide commandanten werden 
de internationale brandweergroeten overgebracht. Groepscommandant 
Kloosterman, tevens voorzitter van de vakvereniging brandweervrijwilli-
gers Fryslân (VBV), geeft aan het initiatief van de heren te waarderen en 
de groeten in respect in ontvangst te nemen. “In brandweerland is het 
belangrijk om kennis te delen of dit nu nationaal of internationaal is, brand-
weermensen willen hulpverlenen en daarvoor is goede kennis en oplei-
ding nodig of dit nu op beroepsmatige of vrijwillige wijze is.” Het korps 
in Kisumu vroeg expliciet om training. Het korps Buitenpost overweegt 
hiervoor de nodige financiën bij elkaar te krijgen en in Kisumu een goede 
trainingspool op gang te zetten.

Groepscommandant Kloosterman neemt de Oegandese vlag in ontvangst. (eigen foto)

Spits gezegde Geld is een vreemd goedje,

als je het bewaart, heb je er niks aan,

als je het uitgeeft, ben je het kwijt. 

Opening van De Kruidhof door heks. (eigen foto)




