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INFORMATIE 

 

Contactpersoon Plaatselijk Belang 
Geertrui Hidding  0513-63 14 86 

E-mailadres: pbmildam@hotmail.com 

Website Mildam: www.mildam.org 
 

Buurtcoördinatoren 
Judith van Tongeren, De Karn 13 Bruggelaantje/De Karn/Milhoes 
Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5 Schoterlandseweg (west) 

Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost) 

Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13 Van Aylvalaan/De Wissel 
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6 Canadezenlaan, Molenlaan 

Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9 Verzetslaan 
Bauke Visser, De Dobbe 52 De Dobbe 

Peter Dral, Weversbuurt 17 IJntzelaan/Weversbuurt 
 

Wijkagent: Peter van Harten  0900 8844 

Wijkbeheer: Hendrik Kromkamp  0513-61 77 88 

 
 

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM 

 

De laatste Brêge van 2021 en dus ook de laatste bijdrage ‘Van het be-
stuur van PB Mildam’ van dit jaar. De afgelopen tijd hebben we de 

draad weer goed kunnen oppakken, zeker nu het bestuur met zeven 
bestuursleden weer goed bemenst is en alweer een paar maal in het 

echt bijeen gekomen is. 
 

Op woensdag 22 september jl. hadden we een drukbezochte leden-

avond. De aanwezigen werden bijgepraat over wat er zoal de afgelopen 
tijd in Mildam is gebeurd. Zo is er onder andere stilgestaan bij de her-

inrichting van Mildam-Noord, de dorpslunch in september vorig jaar en 
bij het succes van Piipskoft. 

mailto:pbmildam@hotmail.com
http://www.mildam.org/
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Ook stonden we even stil bij de diverse activiteiten die niet konden 

doorgaan, zoals het dorpsfeest en de Wintermarkt. En konden we nu in 

het echt afscheid nemen van de oud-bestuursleden Adri Sluis en Wiebe 
Nijlunsing. Zij hebben als secretaris respectievelijk voorzitter zich de 

afgelopen jaren ingezet voor ons dorp en werden daarvoor dan ook in 
het zonnetje gezet. 

In het tweede deel van de avond nam Klaas Woudstra ons mee naar 

het oude Mildam; voor de één een blik van herkenning, voor de ander 
was het van ‘goh, nooit geweten’. 
 

Op dit moment zijn we onder andere bezig om onze website 

(https://mildam.org) te verbeteren en te actualiseren. En, zoals we al 
eerder hadden aangegeven, willen we meer voor de jeugd gaan doen. 

Gedacht wordt om de jeugd sport- en spelactiviteiten aan te bieden, het 

hoe en wat moet nog verder worden bekeken. 
 

Samen met Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne wordt er overlegd 
over onderhoud van de Schoterlandseweg, dat voor volgend jaar 

staat ingepland. Wij hopen dat zoveel mogelijk aan de wensen van Mil-
dam kan worden voldaan. 
 

Afgelopen jaar was het de bedoeling dat in april de Royal Canadian 

Dragoons Mildam zouden bezoeken. Helaas ging dit niet door. De pro-

vincie en de gemeente Heerenveen willen nu samen met de verschillen-
de plaatselijke belangen bekijken of er een fiets-/wandelroute ge-

maakt kan worden van de route waar de Canadezen in april 1945 zijn 
langsgekomen: de ‘Canadian Trail’. 
 

En noteer alvast: op 9 januari a.s. staat onze nieuwjaarsbijeen-

komst gepland en ook de datum voor onze jaarvergadering is al 

bekend: 15 maart 2022. Tegen die tijd laten we meer weten over hoe 
en wat. 
 

Vanaf deze plek willen wij u alvast goede feestdagen toewensen en 

hopelijk zien we elkaar weer in het nieuwe jaar: òf op de nieuwjaars-
bijeenkomst òf/en wellicht ook op de jaarvergadering. 

https://mildam.org/
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THEMA BRÊGE 17.1  

 

Volgende nummer: tuinieren! 
Is uw tuin winterklaar en zitten de bollen in de grond? Buxus gerooid of 
gaat u afwachten wat het nog doet? Of doet u juist niets om overwinte-
rende diersoorten een schuilplaats te bieden? 
Het schijnt op zijn retour te zijn: de ‘onderhoudsarme tuin’. Doodse 
tegel- en grindpartijen die op een kerkhof niet zouden misstaan, verlie-
zen terrein. Men is ze wellicht beu of wil sinds de corona juist kleurrijke 
borders zien met vogeltjes. En – wie weet – begint de moestuin aan een 
opmars!  
Vóór maart 2022 horen we graag wat er bij u in de grond zit – of gaat. 
Foto’s van uw sier- of moestuin zijn welkom op 
dorpskrantmildam@gmail.com! 

 
 

GEBOORTES MILDAM 

 

 
 
Op de Schoterlandseweg 72 is Julie-Lin geboren, op 24 september 

2021. Ze is de dochter van Hendrik en Alinda Hoekstra. 
 

Op 4 oktober 2021 is Jinthe geboren, dochter van Alicia en Wiebe 

Abma en zusje van Djurre. Ze wonen op de Schoterlandseweg 62. 
 

Rienk Weiland en Jarka Appelhof hebben op 19 oktober een doch-
ter gekregen: Nora. Het gezin woont op de Molenlaan 2. 
 

Op de Molenlaan 36 is Feya geboren, op 22 oktober 2021; ze is de 

dochter van Wendy Jongedijk en Sander Kraak. Feya woog 3100 
gram bij de geboorte. 

mailto:dorpskrantmildam@gmail.com
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NIEUWE INWONERS MILDAM  

 

De nieuwe bewoners op de Van Aylvalaan 4 zijn Roelof Meijer en 

Thea Hiemstra. Ze hebben twee kinderen, Arjen en Hilde. 
De vorige bewoners zijn verhuisd naar Heerenveen. 
 

Op De Dobbe 27 is Jan Ruiter komen wonen, hij woonde eerst in 

Heerenveen. 

Wietske te Hofstee, die hier voorheen woonde, is begin dit jaar overle-
den. 
 

De heer Idsinga van De Dobbe 15 is kortgeleden verhuisd naar een 

verzorgingstehuis in Wolvega. 

 
********* 

 

 
 

Nieuwe walbeschoeiing aan de zuidkant van de Tjonger. 
Daniel Pijnacker B.V. is de aannemer, in opdracht van provincie Fryslân. 
 

Foto: Henk van der Kam 
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TONEEL 

 

Iepenloftspul Ketlik Mildaam 2022 
 

It giet (wer) oan! 
 

Na twee succesvolle edities in 2004 

en 2012 vindt volgend jaar voor de 
derde keer een Iepenloftspul plaats. 

Georganiseerd door Stichting Iepen-

loftspul Herman de Streuper en – net als de vorige keren – in 
samenwerking met Toneelvereniging De Twa Doarpen. 
 

Ook de locatie is bekend, de familie Huisman heeft het weiland achter 

hun huis aan de Schoterlandseweg 5 in Katlijk (achter de Bisschoplaan) 
beschikbaar gesteld. Dorpsbewoners met een goed geheugen zullen 

zich herinneren dat in 2004 op die locatie ook het eerste Iepenloftspul 

‘Dagen van Striid’ opgevoerd is. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Save the date 

De uitvoeringen vinden plaats op: 
 

• Do. 30 juni 2022 

• Vr.   1 juli 2022 

• Za.   2 juli 2022 
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‘Blau Bloed’ 

It stik wat spyle wurd in 2022 is ‘Blau Bloed’. Koarte ynhald: 

 

Oproep 

Een deel van de rollen voor het Iepenloftspul is al ingevuld, maar de 

toneelvereniging is nog op zoek naar een aantal figuranten en muzikan-
ten. Dus lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan zo snel mogelijk 

aan. Tevens zijn we nog op zoek naar mensen die ons t.z.t. willen hel-
pen met het bouwen van het decor, parkeren, de catering, muntver-

koop etc. etc. Aanmelden kan via de mail bij: tine.hollander@upcmail.nl. 

 
 
Op de foto 
een deel van 
de spelers-
groep, die 
eind oktober 
voor het 
eerst bijeen-
geweest is. 

 
 

 
 

Volg ons voor meer nieuws op Facebook:  
Iepenloftspul Ketlik Mildaam  

en via de website: iepenloftspulketlikmildaam.nl

De baron fan Eisema hat jildpine en ferhiert syn boufalliche lânhûs 

mei personiel oan sakeman Wisse Regnerius foar in wiekein. De 

sakeman wol hjir 10.000 euro foar betelje. Hy jout in kostumearre 

feest foar syn sakerelaasjes en gruthannels. De baron hat gjin be-

trouen yn syn butler en om te sjen as hy betrouber is lit hy de brief 

dan ek op de tafel lizze. De butler sjocht syn kâns en docht de brief 

yn ‘e bûse. Hy tinkt die 10.000 euro sa maklik te ferstjinjen. Hy 

wurd al hurd ûntmaskere. Der komt in soad frjemd folk op it feest 

ôf. It wurd in mâl spul, mei musyk en sels in sirkusakt. Fleurigens 

alom. In klucht yn twa bedriuwen die je net misse wolle. 
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INGEZONDEN 

 

Pake syn klok - aanvulling 
 

In de Mildamster Brêge van oktober schreef Roelof Liemburg dat de 

klok van zijn pake – Durk Zoet – een van de weinige voorwerpen in 
Mildam zou zijn waar aan in die roerige aprildagen schade zou zijn toe-

gebracht. Dat klopt echter niet helemaal. 
 

In die eerste aprildagen dat Mildam werd bevrijd – 12 april 1945 – 

stond er in de steeg tussen wat de winkel van Roel Zoetendal aan de 
Schoterlandseweg 51/53 was en de 17e eeuwse huizen ernaast een 

Canadees legervoertuig (waarschijnlijk een brencarrier).  
 

 
 

In de steeg links van de winkel stond de Canadese brencarrier. 
 

Vanuit Katlijk waren Duitsers in de avond achter de huizen langs rich-

ting Mildam geslopen en schoten ze, vanaf wat nu het speelveld is, een 
Panzerfaust naar de brencarrier. 
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Bij het gevecht wat daarna 

ontstond, schijnt een Duitse 

soldaat te zijn gesneuveld, 
maar daar heb ik nooit een 

bevestiging van kunnen vinden. 
 
 

De luchtdruk van de Panzerfaust zorgde er echter voor dat de ‘diggel-

kast’ in de woning van Roel Zoetendal dermate was gaan trillen dat de 
gehele inhoud (glazen en porselein) zijn vrouw Lies Zoetendal-V.d. Veen 

tegemoet kwam toen ze de deur opende. Ik herinner mij (of weet ik dat 

uit de verhalen? Ik was vier jaar…) dat ik met mijn moeder bij de Zoe-
tendals ben geweest en dat de kamer vol scherven en glas lag. Of er bij 

anderen ook schade is geweest, weet ik niet. 
Klaas Woudstra 

 
********* 

 

 
 

 
 

Of het nu een groot of klein project is, is niet belangrijk. Dat het met 
de meeste zorg en kwaliteit wordt uitgevoerd, is wel belangrijk. 
Ik bouw omdat ik het ontzettend leuk vind. 
 

Jacob-Jan Raven 
Bospad 3 
8415 AN  Bontebok 
06-51995652 
info@raventotaalbouw.nl 
 

 

mailto:info@raventotaalbouw.nl
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BOEKEN EN LEZEN 

 

Lezen op de Tjongerschool 
 
 

Op de Tjongerschool hebben wij een eigen bieb waar 

Nederlandse, Friese en Engelse boeken staan. Iedere week komt een 
biebmoeder op school en kunnen leerlingen naar de bieb om boeken te 

lenen. Jaarlijks worden boeken uit de collectie gehaald en nieuwe boe-
ken toegevoegd, zodat de collectie up-to-date blijft. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Niet ieder kind kan direct goed lezen en sommige kinderen blijven het 

altijd lastig vinden. Voor deze leerlingen hebben wij boeken in het Mak-
kelijk Lezen Plein staan. Dit is speciaal, want in de bibliotheek van Hee-

renveen hebben ze ook een Makkelijk Lezen Plein. 
 

Hoe stimuleren wij het lezen op de Tjongerschool 

Iedere morgen starten wij in alle groepen met stillezen. Leerlingen 
lezen dan in hun zelfgekozen boek. Leerlingen krijgen tijdens dit mo-

ment extra ondersteuning bij het lezen wanneer dit nodig is. 
 

Tijdens de Kinderboekenweek staat een thema centraal en dit jaar 
was het: ‘Worden wat je wil’ en dat ging over beroepen. Boeken met dit 

thema staan die week centraal en er waren verschillende activiteiten. 



 
Mildamster Brêge 
 

 

12 

 

 

 
 

 
 

 
De groepen 
5 en 6 hebben 
de bieb in  
Heerenveen 
bezocht. 

 

Nationale Voorleesdagen 

Wij doen jaarlijks mee aan de Nationale Voorleesdagen. In 2022 vinden 

deze plaats van 26 januari t/m 5 februari. Tijdens deze week staat een 
prentenboek centraal. Dit jaar is dat het boek: ‘Maar eerst ving ik een 

monster’. De hele week hebben we dan maatje-lezen. Leerlingen uit 

groep 5 t/m 8 lezen leerlingen voor uit groep 1 t/m 4. 
 

Dyslexie 
Preventief werken wij vanaf 

groep 2 met ‘BOUW!’. Dit is 
extra ondersteuning voor het 

technisch lezen. 
 

Helaas zijn er ook leerlingen 

die lezen lastig blijven vinden. 
Wij hebben op de Tjonger-

school een dyslexieprotocol en 
volgen deze leerlingen inten-

sief. 
 
 

Dit kan uiteindelijk leiden tot het krijgen van een dyslexieverklaring na 

een onderzoek. Een dyslexie-verklaring geeft de leerlingen meer tijd bij 
toetsen en wanneer nodig vergroot leesblad. Ook kunnen zij auditieve 

ondersteuning krijgen bij het lezen van teksten. 
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Het belang van lezen 

Het lezen van boeken verrijkt de wereld van je kind. Daarnaast zijn er 

voor elke leeftijd en elk leesniveau leuke boeken te leen in de 
(school)bibliotheek. Lezen opent een deurtje naar een andere wereld, 

het stimuleert de fantasie en daarnaast is het fantastisch voor zowel de 
taal- als de sociale ontwikkeling van je kind. Het is goed om in de gaten 

te houden dat elk kind hierin zijn eigen ontwikkeling doormaakt, in zijn 

of haar eigen tempo. 
 

Bibliotheken Mar en Fean beschikken over een uitgebreid aanbod van 
boeken die wij mogen uitlenen. Wij kunnen bij de uitleen nog wel hulp 

gebruiken. Mocht iemand het erg leuk lijken om te doen, dan horen wij 
dat graag. Ons telefoonnummer is 0513-63 31 00.  

 
********* 
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BOEKEN EN LEZEN 

 

Nelly Jongsma 
door Henk Hidding 

 

Er woont een schrijfster in Mildam, ik bedoel een schrijfster van boe-
ken. Het is Nelly Jongsma van de Molenlaan. Twee door haar geschre-
ven boeken – in het Fries – zijn gepubliceerd, uitgegeven door De 
Fryske Boekeclub (Kristlik Fryske Folks Bibleteek). In 2014 ‘Brief út it 
ferline’ en in 2016 ‘Moard út if ferline’. Beide boeken zijn ook versche-
nen als luisterboek. Het boek uit 2016 werd besproken op Omrop Frys-
lân in het programma ‘Op en út’.  
 

Haar boeken hebben beide veel weg van een detective, ook sociale 
aspecten, arm-rijk, boer-meid/knecht, (criminele) rijkdom tegenover 

‘normale’ mensen, spelen een rol. 
 

‘Brief út it ferline’ 

In het eerste boek vindt de hoofdpersoon in de nagelaten spullen in het 
huis van een tante een brief van haar betovergrootmoeder. De over-

grootmoeder had haar gouden oorijzer verborgen in een keldertje van 
een mooie boerenstate. 

De achterkleindochter gaat op zoek naar dit oorijzer, vindt het uiteinde-

lijk, maar… ook in het keldertje opgeslagen drugs. Er wordt ontdekt dat 
zij de drugs heeft gezien en ze slaat voor de criminelen op de vlucht. Dit 

leidt tot diverse verrassende wendingen in het verhaal. 
 

‘Moard út it ferline’ 
In het tweede boek leidt een moord, gepleegd in 1960, een jaar of vijf-

tig erna tot moeilijke omstandigheden voor een lerares, die het slacht-

offer van de moord (een achttienjarige studente) als laatste heeft ge-
zien.  

De achterliggende aanleiding tot de moord wordt in het boek uitgezocht 
en komt pas op de laatste pagina’s helemaal aan het licht. Bewoners 

van Mildam treffen er het fietspad langs de Tjonger in aan en ook een 
tocht naar Goingarijp, die de moeite waard is om zelf ook eens te fiet-

sen. 
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Beide boeken zijn toegankelijk geschreven, in 

mooi Fries. Plezierig om te lezen. Ik was steeds 

benieuwd welke oplossingen Nelly had bedacht 
voor de problemen die ze had opgeroepen. 
 

Omdat beide boeken uitgaven zijn van de 

Kristlik Fryske Folks Bibleteek was mijn ver-
wachting dat de boeken een christelijke inslag 

zouden hebben. Een christelijke boodschap, niet 
aan de oppervlakte: geluk zit niet in het vinden 

van aardse schatten en misdaad loont niet; 

begin er niet aan, je houdt er je hele leven last 
van.  

 

Genoeg redenen voor de Brêge om eens met Nelly Jongsma te praten. 

Bij de koffie vroeg ik aan Jan Jongsma of hij de boeken van zijn vrouw 
ook had gelezen, waarop hij zei: “Nee nooit. Ik heb ze uitgetypt en elke 

keer opnieuw, nadat een manuscript van de uitgever terugkwam met 
suggesties en gevraagde veranderingen.” Het brengen van een manu-

script tot een boek dat gepubliceerd wordt, blijkt nog een hele klus. 

Nelly zegt dan ook nadrukkelijk dat de boeken coproducties zijn van 
haar en Jan.  
 

Nelly en Jan 

Nelly, jaargang 1935, is geboren in Haskerhorne; haar vader was boer. 
Na de lagere school ging ze naar de mulo, daarna vormingsklas en een 

driejarige opleiding tot lerares land- en tuinbouwkunde. Ze gaf les in 
(moestuin)tuinieren en later in natuur- en scheikunde. 

Ze trouwde met Jan; het voornemen was om na hun trouwen voor va-

kanties en vrije dagen een zeilboot te nemen. Het kwam er niet van; al 
gauw kwamen er kinderen. Er kwam een andere hobby, zweefvliegen, 

een droom van Jan die door toeval werd opgepakt. Nelly nam ook les, 
vloog ook een tijdje, maar nooit alleen. Een brevet was vanwege een 

oogafwijking niet haalbaar, ze zag te weinig diepte. Vakanties werden 

met zweefvliegen doorgebracht; de kinderen moesten andere activitei-
ten zoeken rond de plekken waar gevlogen werd. De kinderen kwamen 

hiertegen in opstand. Ze wilden, net als veel andere kinderen, ook naar 
het buitenland. Er volgden toen vakanties in Zwitserland. 
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Het schrijven is later, toen ze meer tijd kreeg, min of meer ontstaan (er 

kwam ook een zeilboot). Het begon met aanpassingen van musicals in 
de doopsgezinde kerk in De Knipe (over Annie Zernike en dominee 

Veen). Gedeelten die de spelers of de regisseur niet in orde vonden, 

werden door haar aangepast om het stuk beter speelbaar te maken, de 
taal meer spreektaal. 

Daarna schreef ze zelf een toneelstuk ‘De Wein’, ook voor uitvoering in 
de kerk; deze voorstelling ging door omstandigheden niet door. Later 

kwam dit stuk nog tot uitvoering in De Knipe, buiten de kerk om. 
 

Het voorlezen van verhalen aan een patiënt in Marijkehiem, waarbij ze 

elke keer voor een cliffhanger probeerde te zorgen, maakte dat ze dacht 
dat ze zelf wel verhalen kon gaan schrijven.  

Ze vindt schrijven vooral leuk om te doen, zoals iemand anders het leuk 
vindt om puzzeltjes op te lossen. Ze heeft inmiddels een stuk of tien 

manuscripten liggen. Uitgave van boeken is niet het doel.  
 

Van Nelly hoorde ik dat er nóg een schrijver woont in Mildam, ook aan 

de Molenlaan. Daarover elders in deze Brêge meer.  



 
 Mildamster Brêge 

 

 

17 

 

MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU 

 

Peter Dral en zijn ruim 3.000 boeken 
door Alie Rusch 

 

Dit nummer gaat over boeken, maar over deze Markante Mildammer 
zélf is al een boek te schrijven. Peter Dral is fervent lezer en 
bovendien verzamelaar van historische werken over de oudheid, de 
middeleeuwen en lectuur van populairwetenschappelijke aard. Vooral 
de geschiedenis van de wiskunde boeit hem bovenmatig.  
 

Peter (78) begon als radio-
telegrafist en voer daarna jarenlang 

als marconist op de koopvaardij om 

later als docent, decaan en 
tenslotte conrector aan de RSG zijn 

werkende bestaan af te sluiten. Hij 
is een vlotte verteller en blikt met 

relativering terug op zijn avon-
tuurlijke bestaan. 

Al op zijn 18e bevoer hij alle wereld-

zeeën en was hij vaak maanden 
van huis. Peter: “Ik wílde ook weg 

van huis! Ik had de radioschool in 
Hilversum gedaan en monsterde in 

1961 aan, terwijl ik de zee nota 

bene nog nooit had gezien. 
Dat was met het ms Archimedes 

naar Zuid-Amerika. Wat een uitheemse havensteden heb ik toen gezien! 
Mijn tweede reis was op de Doris van de KNSM.”  
 

Zijn jeugd bracht Peter door in pleeggezinnen en hij wilde ver weg, 

mogelijk mee geïnspireerd door stripheld Kapitein Rob. In 1968 kwam 
hij op het ms Tjiluwah van de KJCPL (Koninklijke Java-China-Paketvaart-

Lijnen). Dat schip uit 1951 voer tussen de eilanden in de Indonesische 

Archipel – tot Soekarno alle Nederlanders wegstuurde. Daarna ging 
Peter in de vracht-/passagiersdienst op de Pacific. 
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Holland-Amerika Lijn 

Peter was op de Tjiluwah anderhalf jaar achtereen van huis: eerst per 

vliegtuig naar Sidney en dan rondreizen van zes weken langs de havens 
van Australië, Japan, Taiwan, Hongkong en noem maar op: “Het was 

een vracht- én passagiersschip. Wol lossen en elektronica laden 
bijvoorbeeld. Er pasten veel passagiers op: 225 eerste klasse in keurige 

hutten en voor de tweede klasse waren er ‘bunks’ onderdeks voor vier 

personen in twee stapelbedden. De derde klas was helemaal onderin, 
met een soort parkeerterreinbelijning, waar vroeger de Indonesiërs met 

hun plunje hadden gebivakkeerd.” 
 

Dat was vóór Peters tijd. “In mijn tijd waren het vooral Australische 
studenten die voor hun vakantie of studie naar Japan of Hongkong 

voeren. In de bunks, dus twee weken overtocht voor een prikkie, wie 

wil dat niet! De bemanning bestond uit 175 man: 16 Nederlandse 
officieren en verder zeelui met Chinese achtergrond. In 1970 werd ik in 

Hongkong afgelost en vloog ik weer naar huis. Mijn laatste stukje 
varende loopbaan was op de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika 

Lijn. Haar laatste trip voor ze naar de schroot ging, heb ik laten 
schieten… Het zeemansbestaan trok een te zware wissel op ons gezin.” 

Peters vrouw, die hij al kende uit de Hilversumse tijd, was intussen met 

de kinderen naar Heerenveen verhuisd. 
 

Jongensboek 
Er was nog een reden voor ontslag. Peters avondopleiding richting be-

roepsonderwijs zou van start gaan ‘met aanwezigheidsplicht’ en die 
wilde hij niet nóg een jaar doorschuiven. Peter: “Ik ben één dag (!) 

door Friesland gereden langs geschikte bedrijven en kon bij Tektronix in 

Heerenveen per volgende werkdag aan de slag in de elektronica!” 
Ook aan wal blijkt Peters leven een jongensboek vol avontuur. Zo kwam 

hij van de ene op de andere dag voor de klas – onbevoegd – en na de 
MO-A-opleiding wiskunde mocht hij ondanks slechts drie jaar HBS met 

dispensatie van de minister zelfs de MO-B wiskunde volgen. 

Peters bestaan mag al tamelijk vol klinken, zijn boeken zijn nog niet 
eens aan de orde gekomen! Die liefde begon al vroeg. Peter wilde van 

elke havenstad en elk stukje heden het verleden kennen. Waar hij 
kwam, bezocht hij opgravingen, musea en historische plaatsen. 



 
 Mildamster Brêge 

 

 

19 

En hij kocht boeken! Het is geen toeval dat hij later in Mildam mede-

auteur zou worden van het boek Tusken wâld en wetter.  
 

Bovenop de kast 

Peters hobby op boekengebied strekt verder dan bepaalde onderwerpen 
of periodes: “Ik heb een handige app (Bookpedia) en ben zeker al twee 

jaar bezig mijn boeken daarmee in te voeren. Kijk, op mijn laptop staan 
tig categorieën: titel, auteur, genre e.d. en een foto van de cover. 

Maar nog mooier, je voert ook 

de plek in: zijkamer, kast 2 - 4.” 
Hij opent kast 2 en pakt het 

getoonde boek meteen van 
plank 4. Het aantal kamers en 

kasten is flink en het totale aan-

tal planken is niet te overzien, 
maar elk boek is wél vindbaar. 

Wat nog geen plek heeft, rubri-
ceert hij ‘leestafel’ en is een 

positie onzeker, dan gaat het 
naar plank 0: bovenop de kast. 

Peter kan elke titel vinden tus-

sen ruim 3.000 gearchiveerde 
boeken. Al heeft hij niet alles 

van kaft tot kaft gelezen, hij 
kent ze allemaal. Ook mooi, de 

info van Bookpedia staat ook op zijn mobiel, zodat hij in elke kringloop-

winkel kan checken of hij iets al heeft. 
 

Zijn dierbaarste bezit is vier eeuwen oud: het ‘Tweevoudigh Onderwiis 

van de Hemelsche en Aerdsche Globen’ stamt uit 1666. Willem Blaeu 

zet daarin de stellingen (‘voorstellen’ in die tijd) van Ptolemeus en Co-
pernicus over een ‘vasten danwel loopenden aerdkloot’ uiteen.  
 

Wereld Wiskunde Fonds 

Terwijl de meeste senioren bezig zijn met het uitdunnen van hun bezit-
tingen, beperkt Peter zich tot het verbannen naar zolder – waar nog 

eens tien boekenkasten met 5 à 6 planken staan. 
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De vraag moet gesteld worden. Wat gebeurt er met deze collectie als hij 
er niet meer is? Peter: “De kinderen zeggen ‘Pa, dat gaat straks zó de 

container in!’, dus ik móet er wat mee. Ik wil zelf zien wat er met mijn 
boeken gebeurt en wil eigenlijk nog het genoegen smaken dat ze elders 

worden gewaardeerd. Die prachtige tiendelige ‘Encyclopedie van de 
Wiskunde’ geef ik straks weg aan het Wereldwiskunde Fonds. Zij veilen 

het – net als gebruikte wiskundeboeken – en de opbrengst is voor scho-

lenprojecten in de Derde Wereld. Kijk, daar vaar ik wel bij.”  
 

Of hem het uitdunnen gaat lukken? De geschiedenis zal het leren. Aan 

het eind van het gesprek vertelt Peter over het laatste boek van de 

historicus Luc Panhuysen, dat hij beslist wil aanschaffen. 
 

* Op de site http://ssmaritime.com/tjiluwah.htm staat veel info over de  
   ms Tjiluwah én de ms Tjiwangi. 
 

 

Kent u of bent u iemand voor een interview? 
Bel dan met Alie Rusch 0513-84 11 30 of mail naar  
DorpskrantMildam@gmail.com 
 

 

PRIJSVRAAG 

 

Waar-o-waar 
door Sietse van Dijk 

 

De afbeelding uit WOW 16.3 leverde een rijke oogst aan goede in-
zendingen op. Het was een foto van het laantje naar de tennisbaan. 
 

De plek werd goed geraden door: 
 

Yaiza Deuling Hanna Woudstra Tanja Staal 

A. Dijkstra  Jannie Veldman Aly Klazema 
Solère Ritsma Henk v.d. Kam Willem Rattink 

Claudette Ritsma Geertje Hartkamp Joukje Hoekstra 
Charles Haagsma  Lydia Jongbloed 
 

De winnaar van de prijs is... Claudette Ritsma. Gefeliciteerd! 

http://ssmaritime.com/tjiluwah.htm
mailto:DorpskrantMildam@gmail.com
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De nieuwe foto: 

 

Herkent u het plekje op deze foto? Stuur dan het adres van het huis 
rechts op de foto naar dorpskrantmildam@gmail.com. 

U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk, 

Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het 
verschijnen van deze krant worden ingezonden. Onder de goede 

inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot, te besteden bij 
Trienke Reitsma Bloemsierkunst. 
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BOEKEN EN LEZEN 

 

Ontwikkeling van het schrift door de eeuwen heen 
 

door Ab Slager 
 Hebban olla vogala nestas hagunnan 
 Hinase (h)ick anda thu. 

 Wat unbidan we (??) nu. 
 

Vertaald in hedendaags Nederlands luidt de tekst: alle vogels hebben 
nesten gebouwd, behalve ik en jij. Waar wachten we (nu, eigenlijk) op. 
 

Het is een zinnetje in Oudnederlands uit omstreeks 1075, waarover de 
meningen uiteen lopen. Is het een liefdesgedichtje dat een monnik in 
gedachten schoot toen hij zijn pen had geslepen om te gaan schrijven 
en probeerde met deze woorden of de pen goed was? Of ging het om 
iets anders, namelijk het stichten van een klooster? Weten zullen we 
het waarschijnlijk nooit. 
 

Het is overigens niet het oudste zinnetje uit het gebied van de Lage 

Landen. Er zijn 'teksten' gevonden uit de achtste eeuw en van psalmen 
uit de tiende eeuw. Eén ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal met 

de hand geschreven teksten. En geschreven werd er eigenlijk vooral in 
kloosters door de geestelijkheid. En mogelijk door burgers die tijd en 

geld hadden en adel die zich daartoe 'geroepen' voelde. Ik geloof er 
namelijk niets van dat alleen de geestelijkheid boeken schreef, zoals ons 

op school werd verteld. 
 

Afschrijven 

Wel is het zo, dat de boeken in die tijd duur waren. Logisch, want er 
waren vóór 1455 alleen handgeschreven boeken en elk nieuw exem-

plaar van een verhaal dat je kon lezen was met de hand gekopieerd. 
Vaak door de monniken, maar ook wel door kopiisten die van dit 'af-

schrijven' zoals het werd genoemd hun werk hadden gemaakt. Deze 

lieten zich vaak per regel gekopieerde tekst betalen. Het gebeurde vaak 
dat de kopiist een eigen inbreng meende te hebben in de tekst, waar-

door de boeken vaak in meerdere of mindere mate van elkaar verschil-
den. 
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Men wist in de middeleeuwen wel dat je in een blok hout letters in spie-

gelschrift kon maken en als je die met inkt bevochtigde, je deze kon 

afdrukken op perkament. Gevolg was, dat je met één blok vele afdruk-
ken kon maken. Later bleek, dat de Chinezen deze methode al gebruik-

ten sinds 825. 
 

Verluchte handschriften 
De handgeschreven boeken of 

manuscripten die wij nu nog 

kennen, zijn vooral geschreven 
in het Middelnederlands (vanaf 

omstreeks 1200 tot rond 
1500), de opvolger van het 

Oudnederlands en dit is eigen-

lijk het begin van ons huidige 
Nederlands. De handschriften 

waren vaak versierd met minia-
turen. Verluchte handschriften 

worden ze genoemd. Hoe be-
langrijker het boek was, hoe 

mooier en uitgebreider was 

bijvoorbeeld de eerste letter.  
 

Nederlandse Historiebijbel 
Utrecht, 1443 
(Koninklijke Bibliotheek Den Haag) 
 

De bijbel en getijdenboeken (boeken met gebeden die op bepaalde 
tijdstippen van de dag moesten worden 'uitgesproken') uit die tijd zijn 

voorbeelden van deze verluchte handschriften. 
In het Museum voor Christelijke kunst in Utrecht, het Catharijneconvent, 

zijn hiervan heel fraaie voorbeelden te zien. Maar ook verhalen over 

Karel de Grote, koning Arthur (de zgn. ridderromans) en het beroemde 
verhaal van Reintje de vos (Van den vos Reinaerde) waren met de hand 

geschreven en gekopieerd. Voor die tijd logisch: de verhalen waren op 
rijm geschreven en konden voorgedragen worden aan een groep toe-

hoorders die niet of minder goed kon lezen. Het was nogal wat: ‘Van 

den vos Reinaerde’ bestaat uit 3470 rijmende regels.  
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Het voordragen duurde dan ook wel een aantal uren en in de tekst 

stond nogal wat ‘majesteitsschennis’ zoals we dat nu zouden noemen. 

Degene die het verhaal voordroeg, moest zich – als hij klaar was – dan 
ook zo snel mogelijk uit de voeten maken om aan de schout en zijn 

rakkers te ontkomen.  
 

Boekdrukkunst 
Echter, in 1455 vond een zekere Johannes Gutenberg uit Mainz in Duits-

land loden letters uit. Zo kon je een boek maken door de tekst via de 
letters in spiegelbeeld te plaatsen en af te drukken. Een geweldige uit-

vinding! We kennen de boeken die vóór 1501 op deze manier werden 

gedrukt als wiegedrukken, met een Latijns woord incunabelen ge-
noemd. Dit systeem is ruim 500 jaar toegepast...  

In Antwerpen staat een van de oudste boekdrukkerijen: Plantin-
Moretus. Het is al sinds jaren een museum en de moeite van een be-

zoek waard! 

Dank zij deze manier om boeken te vermenigvuldigen, konden veel 
meer mensen een boek in hun bezit krijgen. En bovendien, van deze 

boeken is veel meer bewaard gebleven. Dit heeft ongetwijfeld te maken 
met de hoeveelheid. 
 

Renaissance 

Maar ook de cultuur veranderde. De middeleeuwen liepen op hun eind 
en de renaissance deed haar intrede. Van grote betekenis voor de vor-

ming van de geest en de smaak van ons volk is de prozaliteratuur ge-

weest. Geen rijm meer, maar vanouds bekende ridderverhalen, ‘boerti-
ge’ geschiedenissen (grappig en meestal grof) en mínder religieuze 

vertelsels. Ik wil hier één belangrijke volksprediker noemen: Jan Brug-
man (omstreeks 1450-1473). Wij kennen nog steeds de uitdrukking 

‘Praten als Brugman’. Van hem is onder andere ‘Leven van Jezus’ be-

waard gebleven naast een aantal preken en toespraken. 
Er is dus nog wel wat te lezen uit die oude tijd. 
 

Hebben we tegenwoordig nog wat aan dergelijke boeken? De taal ervan 

is voor ons het moeilijkst. Als je ze zou vertalen in hedendaags Neder-
lands (als dat tenminste kan op rijm) is het wel leuk, denk ik. Maar 

soms is het langdradig en bovendien spelen de verhalen in een tijd die 

zo'n achthonderd jaar geleden is. En die was heel anders dan nu. 
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Toch één stukje tekst uit zo'n ridderroman (Karel ende Elegast).  
 

Fraeye historie ende al waer (Een) Mooie geschiedenis en helemaal waar 
Mach ic v tellen hoort naer  Mag ik u vertellen hoort/luister ernaar 
Het was op enen auontstont Het was op een tijdstip 's avonds 
Dat carel slaepen begond  Dat Karel ging slapen 
Tengelem op den ryn  Te Ingelheim aan de Rijn 
Dlant was alle gader syn  Het land was allemaal van hem. 
Hi was keyser ende coninc mede. Hij was keizer en tevens koning. 
Hoort hier wonder ende waerhede Hoort hier het wonder en de waarheid 

Wat den coninc daer gheuel  (Van) Wat de koning daar overkwam. 
 

Iets minder lastig dan de oud-Nederlandse tekst aan het begin van dit 
artikel, maar toch nog moeilijk genoeg om te lezen (en te vertalen). De 

'v' is onze 'u' en de 'u' is onze 'v'. En een 'y' achter een 'a' geeft een 
langere klank van die 'a', dus aa. 
 

Hiervan hebben we in ons dorp een 

mooi voorbeeld dat iedereen kent: 
de Van Aylvalaan. De 'y' verlengt 

de 'A' en de 'v' moeten we lezen als 

'u'. Het is dus de Van Alualaan.  
Deze straat is genoemd naar Hans 

Willem rijksbaron van Aylva, bijge-
naamd 'De Ontzaglijke'. Van Aylva 

werd geboren in Holwerd (ca 1633) 

en stierf te Leuven (1691). Hij was in 
1672 luitenant-generaal bij de ver-

dediging van Friesland tegen de bis-
schop van Münster. Behalve 'onze' 

Van Aylvalaan herinnert ook de Bis-
schoplaan in Katlijk aan de strijd 

waarbij het leger van de bisschop, 

dat via Oldeberkoop en Oudehorne 
tot Mildam was gekomen, werd te-

ruggeslagen. 
 

(Met dank aan Henk Hidding voor de informatie over baron van Aylva). 
 

Toch wel leuk, zulke namen van zo'n vierhonderd jaar geleden. 
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BOEKEN EN LEZEN 

 

Gerrit de Boer 
door Henk Hidding 

 

Ik bel aan en een man van 
gemiddelde lengte, rond 
gezicht met grijze krullen 
en een bril met zwart 
montuur doet open. ‘Ben 
ik te vroeg?’ ‘Nee hoor, 
kom er in, wil je koffie?’ 
 

We praten over het weer 
en over de maïs die ge-
oogst is; zelfs van de stop-
pels is niet veel meer te 
zien. Gerrit vindt maïs voor 
zijn huis aan de Molenlaan 
geen probleem. 
 
 
 

 
 

 

Gerrit de Boer heeft zijn werkzame leven aan diverse (christelijke) scho-
len gestaan en was jarenlang hoofd der school. De laatste jaren in Wol-

vega met gaandeweg een toename van beschikbare uren voor admi-
nistratie en algemene taken. Daarvóór stond hij in IJmuiden, Almelo, 

Noordscheschut en Den Helder. Plekken met een heel verschillend ka-

rakter. 
 

In Noordscheschut (gemeente Hoogeveen) kwam hij kort na de boe-
renopstand, waarbij boer Koekoek naar voren kwam. ‘Ík bleef nooit lang 

op één plek, had geen rust in mijn lijf’. 
 

Geen rust in het lijf blijkt ook uit het feit dat hij naast schoolmeester, 
jarenlang reisleider is geweest en in Wolvega ambtenaar van de burger-

lijke stand, trouwambtenaar.  
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Hoe is hij tot het schrijven van kinderboeken en leesboekjes 

voor de lagere school gekomen? 

‘Nou, uitgevers komen langs om hun boekjes aan de man te brengen en 
dan wordt gevraagd of het niets voor jou is om eens een boekje te 

schrijven. En als je dan één deeltje schrijft, dan moeten er ook voor 
hogere klassen deeltjes volgen’. Gerrit de Boer schreef zo verschillende 

series leesboekjes voor het lager onderwijs. ‘Ik heb me er altijd wel mee 

vermaakt; de deadline was wel eens lastig. Het moest altijd snel klaar’.  
Daarnaast schreef hij ook boeken voor lezers van 10 tot 110. 
 

Oorlogsherinneringen 

Een van zijn laatste boeken, weer een kinderboek, ‘Oorlog in de Tulp-
straat’ kwam uit in 2020. Het zijn de oorlogsherinneringen van Gerrit de 

Boer, als vijfjarig jongetje, wonend in Sneek bij de familie Dijkstra, sa-
men met zijn nieuwe ‘broertje’ Piet, die maar drie maanden jonger is 

dan Gerrit. Echte herinneringen zijn er uiteraard maar een paar, het 

verhaal is aangevuld met verhalen van de ouders en de geschiedenis 
zoals die later bekend werd. 
 

Het christelijk gereformeerd gezin De Boer, vader Riekelt, moeder Jan-

netje en hun kinderen nam, met hun geloof als leidraad, onderduikers 
in huis, waaronder ‘broertje’ Piet. Zijn echte naam was Bernhard Sprin-

ger. Na de oorlog bleef Piet bij het gezin De Boer, dat uit Sneek terug-
keerde naar IJmuiden, vanwaar het in de oorlog moest vertrekken van-

wege bunkerbouw. Na zijn huwelijk vertrok Ben Springer naar Israël. 

Veel later keerde het gezin Springer weer terug naar IJmuiden. 
 

Discriminatie, gevoelens beter te zijn dan een andere groep, groeiende 
splitsing in de maatschappij, dat leidt tot ellende. Hoe ver tweedeling in 

de maatschappij kan gaan bleek vóór en in de tweede wereldoorlog. ‘Er 
moet respect zijn voor de andersdenkende’, zegt Gerrit de Boer. ‘Dat is 

wat ik in mijn boeken wil laten zien.’ 
Op dit moment schrijft hij aan een nieuw boek, dat ook weer in Fries-

land speelt, tijdens de bezetting. Hij verklapt hierover dat de karakters, 

ook die van de Duitsers in het verhaal, niet wit of zwart zijn, maar grijs. 
Schuld ligt niet altijd aan één kant. ‘Altijd de mens blijven zien, immers, 

hebt uw vijanden lief.’ 
 

Zouden er nog meer schrijvers zijn in Mildam? 
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BOEKEN EN LEZEN 

 

Kunnen lezen is een voorrecht 
door Henk van der Kam 

 

In onze maatschappij is kunnen lezen een ‘must’, om maar eens een 
Nederlands woord te gebruiken. Iedere taal is voortdurend onderhevig 
aan veranderingen en nieuwe woorden. Alleen al door de steeds meer 
digitale wereld waarin wij zijn beland, zijn er heel veel Engelse kreto-
logieën onze taal binnengeslopen. 
 

Maar wat als je niet of niet goed kunt lezen? Het is een verborgen iets, 
dat vaak wordt gecamoufleerd. Je kunt niet echt meedoen. Gelukkig is 

hiervoor steeds meer aandacht. Er zijn mogelijkheden om alsnog te 

leren lezen.  
Belangrijk is dat ouderen/ouders, jongeren leren lezen. Al voorlezen op 

jonge leeftijd, samen lezen en het lezen van boeken stimuleren. Samen 
naar de bibliotheek. Leesmoeders en -vaders op school. 
 

Eenzelfde gevoel – van niet kunnen meedoen – bekruipt je als je digi-

beet bent. Als je niet meekunt, sta je langzaam maar zeker buiten de 
maatschappij waarin je leeft. 

We zien nu ook het omgekeerde. Jongeren helpen ouderen met het 
omgaan met digitale apparatuur. Zo klein als kinderen zijn, ze weten er 

snel mee om te gaan! 
 

Wat doet lezen met je? 

Ikzelf ervaar lezen als ontspanning. Hoewel populairwetenschappelijke 
boeken toch wel enige inspanning vergen. Mentaal dan. Je moet je 

goed kunnen concentreren, niet gestoord worden van buitenaf. In een 
boek verplaats je je in een persoon, je maakt een reis mee of je pro-

beert mee te denken wie nu de dader is. Kortom, je bent even in een 
andere wereld. Je leert de wereld zien door de bril van een ander. Hier-

door kun je in de maatschappij inschikkelijker worden, minder rechtlij-

nig. Hoewel radicalisering in een bepaalde ongewenste richting hier ook 
op de loer kan liggen!  

Lezen verruimt je blikveld. Er zijn veel leesclubjes die hetzelfde boek 
lezen en daarna indrukken en gedachten uitwisselen. 
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Fysiologisch heeft lezen positieve invloeden op je lichaam via je herse-

nen. Maar… je moet je hersenen ook niet steeds laten ‘zitten’. Fysieke 

beweging van het lichaam is daarnaast ook evident. 
 

Boekenlijst/leeslijst 
Vroeger op school 

moest je verplicht 
boeken lezen en 

daar een uittreksel 

van maken. Een 
kunst op zich! Er 

was dan ook een 
levendige handel in uittreksels en later had je zelfs uittrekselboeken. 
 

Bibliotheken hebben voor jongeren boeken met bepaalde criteria inge-

steld voor verschillende leeftijdsgroepen. Ze noemen het ‘lezen voor de 
lijst’. Een stimulans voor goede boeken. 
 

Duurzaamheid boeken 

Het papieren boek krijgt steeds meer concurrentie van het e-book. Uit 

milieuoverwegingen valt daar wat voor te zeggen. Echter, ook een elek-
tronisch leesapparaat heeft zijn ‘footprint’, vergt ook zeldzame grond-

stoffen. Uitgeverijen zoals ‘De Correspondent’ produceren hun boeken 
zo duurzaam mogelijk en verbeteren dat nog steeds. Hun devies is: 

‘Geef het boek door als je het uit hebt!’ Het doorgeven van boeken 

doen gelukkig steeds meer mensen. Zo staan de gelezen boeken niet te 
verstoffen in de boekenkast, maar staan ze in een kast bij de weg of op 

de camping in afwachting van een nieuwe lezer. 
 

Om een lang verhaal kort te maken: ‘Lees!’ 
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BOEKEN EN LEZEN 

 

Schrijvers te gast 
door Evelien Koopman 

 

In de informatiekast in Mildam hangt tegenwoordig een poster met 
een aankondiging voor ‘Schrijvers te gast’. In Museum Belvedère wor-
den elk winterseizoen schrijvers uitgenodigd door de SLAH (Stichting 
Literaire Activiteiten Heerenveen) om een lezing te geven. De auteurs 
vertellen over de totstandkoming van hun boek en dragen er uit voor. 
 

De enthousiast voorgedragen 
stukken nodigen uit het boek 

te gaan lezen, je hoeft dus van 

tevoren het boek niet gelezen 
te hebben. 

In de pauze worden de boeken 
van de desbetreffende auteur 

verkocht en desgewenst ge-

signeerd. Na de pauze kunnen 
vragen gesteld worden en na 

afloop is er gelegenheid om na 
te praten, soms ook met de 

auteur. 
 

De SLAH probeert een gevari-
eerd programma aan te bie-

den, de meeste uitgenodigde 
auteurs hebben (meerdere) 

literaire prijzen gewonnen of 

zijn hiervoor genomineerd.  
 

Maar ook regionale schrijvers 
hebben al een podium gevon-

den bij de SLAH. 
 
 

In oktober en november zijn er al twee goedbezochte avonden geweest. 
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In februari komt Flip van Dooren, hij zal zijn nieuwste boek ‘De Frie-
zen’ bespreken. In maart volgt Jan van Aken naar aanleiding van zijn 

boek ‘De ommegang’. In april een bijna regionale avond; de in Gronin-

gen woonachtige Vamba Sherif komt dan aan het woord en vertelt 
over zijn boek ‘Ongekende liefde’. In mei tenslotte komt Oek de Jong. 

Hij vertelt over zijn boek ‘Het glanzend zwart van mosselen’. 
 

Iedereen is welkom op de avonden van de SLAH, entreeprijs € 10,-. 
Donateurs en jongeren betalen per avond € 5,-. 
 

Locatie: Museum Belvédère 

Aanvang: 20.00 uur 
 

Zie voor meer informatie en reserveren www.slahheerenveen.nl. 

 

MILDAM 

 

Geduld wordt beloond 
 

In de eerste maanden van 2021 kwamen medewerkers van Selecta 
Infratechniek in Mildam langs om foto’s van meterkasten te maken en 
aan te geven waar de glasvezelkabels zullen worden doorgevoerd. 
Daarna kwamen er graafploegen die oranje kabels langs straten aan-
legden; vervolgens leek het ‘stil’ te worden in Mildam. 
 

Reden om op (veld)onderzoek te gaan in Jubbega en de projectmana-
ger Burhan Demir van Selecta te vragen hoe het ervoor staat in Mildam. 
 

Veldonderzoek… een leuke ervaring! 

Henk Hidding en ondergetekende hebben een mini-onderzoek gehou-

den in Jubbega, middels een aantal gesprekken ter plaatse en met hulp 
van Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag. Het verslag van Henk 

Hidding staat hieronder: 
 

‘Ik was even in Jubbega bij de Welkoop. Zwarte Piet stond bij de kassa, 
helemaal zwart; kreeg van hem een zakje kruidnootjes cadeau. Buiten ge-
komen regende het en het was pikkedonker geworden. Verrek, helemaal 
vergeten naar de glasvezel te vragen.  

http://www.slahheerenveen.nl/
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Gelukkig stond er iemand benzine te tanken. Ik was op de fiets, mondkapje 
vanuit de winkel nog voor en vroeg hem: 'Mei ik jo wat freegje, komme jo 
ut Jobbegea?’ Reactie: 'Wat zegt u, ik versta er niets van!' 
Henk Hidding: 'Ik vroeg of u uit Jubbega komt. Ze hebben hier sinds een 
tijdje glasvezel en ik ben nieuwsgierig hoe het bevalt.' 'Nee ik kom hier 
helemaal niet vandaan, ik kom uit Groningen.' 'Maar misschien hebt u wel al 
glasvezel?' 'Nee ook niet.' Conclusie: het vraagt nog wat tijd voor het ‘wat 
wordt’ tussen de Groningers en de Friezen…’ 
 

Begin deze week (week 47) aanvullende informatie gekregen, conclusie: 

degenen die al zijn aangesloten zijn zeer tevreden over de kwaliteit van 
de (keuze)mogelijkheden met glasvezel. Snel internet, prima tv-beel-

den, zeker als je nog op een ‘kopernetwerk’ zat. Er is bijzonder hard 

gewerkt door de graafploegen en ‘aansluitploegen’ van Selecta Infra-
techniek. 
 

De eerste aansluiting vond plaats bij Jelle Heida op 26 augustus 

2021 met een klein feestje, in aanwezigheid van wethouder Hedwich 
Rinkes en Richard Dusink, directeur Digitale Stad. Ter plekke is de glas-

vezelverbinding van de gevel naar binnen gebracht in de woning. Om 
meteen de snelheid van glasvezel te demonstreren en te ervaren, is de 

opgeleverde glasvezelaansluiting op hetzelfde moment geactiveerd met 

een abonnement bij KPN! Een tevreden Jelle Heida, zo bleek telefonisch 
op 25 november, toen ik uitleg kreeg van Burhan Demir en we met Jelle 

Heida spraken over zijn ervaringen. 
 

Gesprek (Burhan) Demir, projectmanager Selecta Infratechniek 
Even wat achtergrondinformatie: Burhan Demir 

is projectleider bij Selecta Infratechniek, in op-

dracht van Digitale Stad en verantwoordelijk voor 
de ‘civiele werkzaamheden’. D.w.z. het aanleg-

gen van de hoofdinfrastructuur (graven en beka-
belen langs de weg), POP-stations (POP staat 

voor ‘point of presence’), DP’s distributiepunten 

in de wijken (per DP maximaal 44 huisaansluitin-
gen), de bekabeling naar huizen, doorvoer naar 

de meterkast, activeren huisaansluitingen. 
 

Een DP met huisaansluitingen. 
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De gekozen provider zorgt voor de rest, simpel op papier… maar feite-

lijk een technologisch wonder als je weet dat een van de eerste glasve-

zelactiviteiten van KPN plaatsvonden in een centrale in Eindhoven begin 
2000. 

Een POP van binnen, testen van een huis-
aansluiting. 
 

Burhan heeft sinds zijn 20e in deze 

business een leidinggevende functie 
gehad, zit inmiddels ruim acht jaar bij 

Selecta en is nu verantwoordelijk voor 

de activiteiten in onze regio (en in 
Duitsland!). In onze regio is men in het 

oostelijk deel van Heerenveen gestart 
(in volgorde Hoornsterzwaag, Jubbega, 

Oude- en Nieuwehorne, Katlijk, Mildam, 
Oranjewoud, Bontebok en De Knipe). 

Nu wordt er ook gewerkt in o.a. Ak-

krum, Aldeboarn, Haskerdijken, Tjalle-
berd ten noorden van Heerenveen. 

Nog wat getallen: inmiddels is 450 km graafwerk gereed (dat wordt in 
totaal 600 km!), zijn de DP’s klaar, 1800 aansluitingen geactiveerd en 

600 abonnementen afgesloten. Het hele open netwerk wordt volgens 

KPN-normen uitgevoerd. Open netwerk betekent voor ons als bewoners 
dat er keuzevrijheid is wat betreft providers. Voor de duidelijkheid: er 

zijn witte (‘ver weg’ buiten bebouwde kom) en grijze adressen (dorps-
kernen). Aansluitingen zijn gratis, echter voor de eerste categorie 

brengt Digitale Stad (bij aanmelding voor een abonnement) een vast-
recht van € 12,50 per maand in rekening; ook bestaat de mogelijkheid 

om het af te kopen voor een eenmalig bedrag van € 1800. 
 

En belangrijk voor ons als Mildammers, naar verwachting kan 
iedereen die aangesloten wil worden om en nabij de jaarwisse-

ling aangesloten zijn! 
 

Met dank aan Burhan Demir (Selecta Infratechniek) 

Jan Peter Jansen van Galen 
 

Zie ook https://www.digitale-stad.nl/regio/heerenveen 
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MILDAM 

 

Rendierjagers op doorreis in Mildam 
de eerste kolonisten na de kou 
 

door Wiebe Nijlunsing en Henk Hidding 
 

Wie vanaf Mildam op de Ottersweg net voor de afslag naar de Rus-
kemadenweg naar rechts kijkt, ziet een heuveltje in het weiland met 
daarop twee bomen. Het is de plek waar ongeveer 11.650 jaar geleden 
een tijdelijk kampje van rendierjagers is geweest. In het boek ‘Tusken 
wâld en wetter’ staat hierover op pagina 12 dat in 1980 een mede-
werker van het Fries museum, Jan Boschker (ooit inwoner van Mil-
dam), de ontdekker was. 
Een bordje langs de weg geeft wat meer informatie. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Gezicht vanaf 
de Ottersweg. 

 
 

De vondsten van die plek zijn prachtig tentoongesteld in Leiden in het 

Rijksmuseum voor Oudheden. Enerzijds denk je, waarom in Leiden en 
niet hier in Leeuwarden of Heerenveen, anderzijds hadden we dat hier 

in Heerenveen waarschijnlijk niet zo mooi kunnen laten zien als in die 
opstelling daar.  
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De gevonden haardplek van Dalazandsteen (met het ijs meegekomen in 
de voorlaatste ijstijd en afkomstig uit de streek Dalarne in Midden-
Zweden) is te zien, verder een kookkuil en in een vitrine de vuurstenen 

werktuigen die daar kennelijk ter plekke werden geproduceerd. Het 
kampement lag op een helling aan de voet van een duin, begroeid met 

lage struiken nabij de oever van de Tjonger. Vanaf die plek was er uit-
zicht over de weidse toendra en de rivier. Het klimaat was toen, net na 

de laatste ijstijd, snel aan het verbeteren, vergelijkbaar met Noord-

Siberië of het noorden van Canada nu: toendra steppe, compleet met 
vorstheuvels – pingo’s dus. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Langs een rivier 
op de Canadese 
toendra. 
 

Geconcludeerd is dat het een kampement is geweest van een kleine 

familiegroep jagers/verzamelaars, die een zwervend bestaan leidden. 
De trek van de rendierkuddes bepaalde hun verblijfplaats en levens-

ritme. Daarbij konden in een jaar aanzienlijke afstanden afgelegd wor-
den. Meestal was men slechts dagen of hooguit enkele weken op één 

plek. De kuddes leverden voedsel (vlees), kleding (huiden) en gereed-
schap (been). De haard vormde de plek om warm te worden, kleding en 

gereedschap te maken en verhalen uit te wisselen. 

Het was een ideale plek om te vissen, om enkele dagen de trekkende 
kuddes rendieren in de gaten te houden of voor een hinderlaag als het 

wild de rivier oversteekt. 
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De haard werd in een kleine kuil gemaakt van platte zandstenen. 

Houtskoolresten tonen aan dat onder de haard een vuur werd gemaakt 

van wilgentakken. Die groeiden in het dal. De hete stenen werden ge-
bruikt om vlees of vis op te roosteren. 
 

 
 

Kuilhaard van Dalazandstenen met brandsporen en wat reservestenen, 
mogelijk om op te snijden. 

 

Een meter naast deze haard lag een kring van verbrande stenen; deze 

kring hield een dierenhuid op zijn plek waarin gekookt werd. Het water 
werd verhit met gloeiende stenen uit het vuur. In de buurt van deze kuil 

is een grote hoeveelheid maagsteentjes aangetroffen van grotere vo-

gels, zoals ganzen. Wellicht stond er soep op het menu. 
 
 
 

 

 
 

 
Kookkuil met kring van 
stenen. Linksboven een 
kooksteen van kwarts 
om water mee heet te 
maken. Rechtsonder een 
maalsteen.
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Om te overleven in de uitgestrekte barre vlaktes was vuursteen onont-

beerlijk. Men maakte er pijlpunten van en werktuigen zoals krabbers, 

boortjes, stekers en messen. Daarmee werden huiden bewerkt voor 
kleding, been en gewei voor naalden en harpoenen, of hout voor pijlen. 

Gebruikssporen tonen aan dat er in Oldeholtwolde veel huiden wer-
den bewerkt. Sommige werktuigen bracht men mee van elders, maar in 

de buurt kon men vers vuursteen verzamelen en maakte men ter plekke 

nieuw gereedschap. In deze tijd, het jong paleolithicum, sloeg men 
smalle spanen vuursteen van een kernsteen. Van deze klingen maakte 

men de werktuigen. Door de ligging van de vondsten en de vakkundig-
heid van bewerking vermoeden de onderzoekers dat er één ervaren en 

twee minder ervaren vuursteenbewerkers rond het vuur zaten: een man 
die zijn twee zoons les gaf? 
 

 
 

Op de foto zijn – tegen een achtergrond van een rendiervacht – diverse op-
gegraven vuurstenen werktuigen te zien: boortjes, krombekstekers, krabbers, 
spitsen, in het midden een mooie ronde klopsteen en vooraan een aantal aan 
elkaar passende afgeslagen klingen. Pijlpunten werden aan een houten schacht 
bevestigd met berkenpek en/of pezen van dieren. 
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“Een steen kan veel vertellen als een verstandig man hem ondervraagt” 

is een gezegde van de bekende geoloog P. van der Lijn (1870-1964). 

Dat geldt zeker voor de informatie die de archeologen hebben verza-
meld rond de vondst van dit rendierjagerskamp. 
 

Toen tegen het eind van de ijstijd het klimaat veranderde kwamen plan-

tengroei en ook dieren (rendieren, maar ook paarden en hazen) terug 
en in het kielzog van de dieren kwamen de mensen. Voor deze mensen 

was het rendier het voornaamste jachtdier; ze worden dan ook wel 

rendierjagers genoemd. Ze hadden specifieke werktuigen, die voor het 
eerst bij opgravingen zijn aangetroffen in de omgeving van Hamburg. 

Vandaar de naam Hamburgcultuur. 
De jagers van de Hamburgcultuur hebben in Fryslân gewoond en ge-

jaagd. Op verschillende plaatsen in de Friese Wouden, zoals Bakkeveen, 

Oldeholtwolde en Zandbulten zijn werktuigen van deze jagers opgegra-
ven of gevonden. 
 

Deze mensen hebben ook hun sporen nagelaten op de bodem van de 

Noordzee. Hierover is in 2021 een prachtig boek verschenen: ‘Dogger-
land, verdwenen wereld in de Noordzee’, redactie: Luc Amkreutz 

en Sasja van der Vaart-Verschoof (€ 19,95 in de lokale boekhandel). En 
vermoedelijk kunnen sporen van rendierjagers ook worden aangetroffen 

onder lagen klei en veen in de lage delen van Nederland. 
 

De mensen van de Hamburgcultuur en de mensen die daarna kwamen, 

hadden net als wij te maken met een sterk stijgende zeespiegel. Inder-
tijd moet deze wel ca. 200 cm per eeuw zijn geweest. De bewoners 

hebben het moeten zien veranderen. De plek waar opa jaagde, was de 
plek waar je nu een volle visfuik naar boven haalde en de plek van de 

voorouders toen, was de plek van de golven nu, voorbij het strand. Hoe 

hard het de komende eeuw zal gaan weten we nog niet, maar het lijkt 
erop dat het zeker zo hard zal gaan. 

 
Informatie voornamelijk ontleend aan het IJstijdenmuseum in Buiten-
post en het boek ‘Doggerland’. 
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ONDERWIJS 

 

Nieuws van Tjongerschool Mildam 
 
 

Ontmoeting tussen jong en oud 
De kleuters van de Tjongerschool zijn op 10 november al zingend met 

hun zelfgemaakte lampionnen naar de naastgelegen voetbalkantine 

gelopen. Daar hebben ze de bezoekers van Piipskoft verrast met een 
rondgang door de kantine. De bezoekers (pakes en beppes) konden de 

fraaie lampionnen bewonderen en luisteren naar een heel repertoire 
aan Sint-Maartensliedjes. Het was mooi om te zien hoe ze hiervan geno-

ten en hoe goed ze 

zelf de liedjes kon-
den meezingen. 

Uiteraard werd het 
zingen van de kin-

deren beloond met 

snoepgoed. Kleuters 
die even een licht-

(punt)je waren voor 
de bezoekers van 

het Piipskoft. 
 

Project Lightwise 
Werkt het achterlicht? Check. Is de 

ketting gesmeerd? Check. Wij hebben 

meegedaan aan het ANWB-project Light-
wise. De fietsen van de leerlingen werden 

uitgebreid gekeurd door een van de twee 
vrijwilligers, zodat de kinderen aan-

komende winter veilig en vooral goed 

verlicht de straat op gaan. 
Met deze fietscheck herinneren we de 

ouders er even aan om de fiets van hun 
kind regelmatig te controleren. 
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Nationaal schoolontbijt 

Woensdag 3 november hebben wij 

meegedaan aan de 19e editie van 
het Nationaal Schoolontbijt. Wij 

gingen samen met de kinderen 
gezond en gezellig ontbijten in de 

klas. Op deze wijze brengen wij 

het belang van gezond ontbijten 
onder de aandacht, met als missie 

een gezond ontbijt, elke dag en 
voor ieder kind. Het thema van dit 

jaar was dan ook: ‘Altijd een ge-
zond ontbijt’. Voor de kinderen was het weer een leuk feestje om sa-

men te ontbijten met de klasgenootjes.  
 

Bezoek wethouder Jaap van Veen  

Donderdag 7 oktober kwam wethouder Jaap van Veen op bezoek in 
onze school. Hij heeft alle leerlingen van de Tjongerschool persoonlijk 

een mooie sleutelhanger cadeau gegeven. Op de sleutelhanger staan 
Lucas & Lisa afgebeeld. De naam ‘Lisa’ heeft Madelon uit groep 7/8 van 

onze school bedacht. De poppen Lucas en Lisa worden zeer binnenkort 

geplaatst aan de Schoterlandseweg in Mildam om op die manier de 
aandacht van de automobilisten te vragen voor de verkeersveiligheid in 

en om het dorp. 
 

Wethouder Jaap van Veen: “Met 
deze poppen willen we weggebrui-

kers op een leuke manier attenderen 
op hun gedrag. Te snel rijden en 

verkeersveiligheid is niet altijd met 

drempels op te lossen. Het is vaak 
ons gedrag dat het verschil maakt. 

Kinderen waarderen het kleurrijke en 
vriendelijke ontwerp. Met elkaar 

zorgen we voor een verkeersveilige 

situatie.” 
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DOARPSHELP 

 

Werkgroepleden Doarpshelp gevraagd! 
 

In september kwam onze werkgroep voor het eerst bijeen sinds de 
coronatijd. Daarvóór hadden we mail- en telefooncontact, nu ook via 
onze appgroep. De contact- en vrijwilligerslijsten zijn bijgewerkt en 
we hebben gepraat over de toekomst van Doarpshelp Ketlik/Mildaam. 
 

Twee leden gaan binnenkort stoppen. We hebben dus nieuwe leden 
nodig, liefst jonger dan 65 jaar. Hebt u belangstelling voor dit zinvolle 

werk? Neem dan contact op met een van de leden van onze werkgroep. 
 

Wat doen wij? 
Sinds 2013 is deze werkgroep – na een enquête van Plaatselijk Belang 

in beide dorpen – actief als Doarpshelp. We maakten een lijst van oude-

re inwoners en vroegen wie regelmatig bezoek op prijs zou stellen. Er 
was genoeg belangstelling! Sindsdien wordt er regelmatig een beroep 

op ons gedaan. We gaan op bezoek, organiseren wandel- en bezoek-
regelingen en hopen zo mensen te betrekken bij alles wat hier gebeurt, 

ook om eventuele eenzaamheid te voorkomen. We vervoeren af en toe 

mensen naar het ziekenhuis in Heerenveen, verlenen hulp bij aanvragen 
bij instanties en helpen bij eenvoudige klusjes. 

De werkgroep komt zo’n 4 x per jaar bijeen om gegevens uit te wisselen 
en activiteiten te plannen. De volgende bijeenkomst is op donderdag 

13 januari 2022.  
 

Contactpersonen 
 

naam  e-mail 

Grietje Kooistra Mildam 
Aly Klazema Mildam 

63 14 26 
63 20 03 

f.kooistra91@upcmail.nl 
alyklazema@kpnplanet.nl 

Rjim de Jong Mildam 68 14 11 rjimdejong@gmail.com 
Janny Wierda Mildam 54 22 87 familie.wierda@hotmail.com 

Henny Bakker Katlijk 63 37 70 bakker-visser@planet.nl 

Minke Wijnja Katlijk 54 21 45 minkewijnia@hotmail.com 
Menno de Bruin Katlijk 54 19 84 mennodebruin@live.nl  

mailto:f.kooistra91@upcmail.nl
mailto:alyklazema@kpnplanet.nl
mailto:rjimdejong@gmail.com
mailto:familie.wierda@hotmail.com
mailto:bakker-visser@planet.nl
mailto:mennodebruin@live.nl
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MILDAM 

 

Oliebollenactie V.V. Mildam 
 

 
 

Luchtig en goudbruin gebakken en van grootmoeders kwaliteit 
 

Het is ieder jaar weer een feest om te zien dat zoveel mensen juist onze 

oliebollen kiezen en er zo van genieten. Natuurlijk staan wij ook dit jaar 
weer voor u klaar om in ons clubgebouw de heerlijkste oliebollen vers 

voor u te bakken. 
 

Op 29 december gaan we bakken. We bakken op bestelling, de in-

schrijfformulieren worden door de brievenbus gedaan. Op 30 december 
worden de bestelde oliebollen dan bij u thuisbezorgd. 
 

U bent ook van harte welkom in onze kantine op het sportpark ‘De Wis-

sel’, de Wissel 2A in Mildam.  
Hier kunt u op 29 december tussen 14.00 en 17.30 uur de door u 

bestelde warme oliebollen afhalen. 
 

Wij wensen u alvast een fijne oudejaarsavond en veel 
geluk en gezondheid in het nieuwe jaar. 
 

Bij voorbaat dank voor uw steun aan onze club! 
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KF HEAKS & KREKT 

 

Keatswant & ballen wer yn’t fet 
 

Het seizoen zit er al weer een tijdje op en we kijken – ondanks de 
latere start – terug op een mooi kaatsseizoen waarbij onze kaatsers 
zich niet onbetuigd lieten en zich vaak in de prijzen kaatsten!  
 

Als vereniging doen we mee aan de emballageactie bij de Coop in 
Nieuwehorne. Dat betekent dat de emballageopbrengst van het vierde 

kwartaal voor onze vereniging is. Coop verdubbelt deze opbrengst. 
Dus mocht u lege flessen hebben..:-)  
 

Onze tweede ledenpartij van het seizoen werd verkaatst op 20 juni jl.; 

de krans werd gepakt door Luca en Marjelle Drent (Jubbega), Bennie en 
Dorien pakten de tweede prijs, Rik en Paulina werden derde. 

Vervolgens ging de kaatstour langs verschillende dorpen en werden o.a. 

Gersloot, Akkrum, Balk, Lippenhuizen, Sint Nicolaasga, Heerenveen, 
Weidum en Jubbega aangedaan.  
 

Ook ging er dit jaar weer een flinke delegatie naar de PC in Franeker die 

traditiegetrouw op de 5e woensdag van juli werd verkaatst, dit jaar op 4 
augustus. Het was, ondanks de iets geringere opkomst (2/3 gevuld), 

een zeer geslaagde PC. Een week later wordt dan conform de 
kaatsagenda de Freulepartij in Wommels verkaatst. ‘Onze’ Luca deed 

ook dit jaar weer mee en won de eerste omloop, maar verloor helaas in 

de tweede omloop. 
 

Op zaterdag 21 augustus een noviteit: er werd verkleed gekaatst! 
Diverse mooie creaties (coronadokters, hippies, cowboys, etc.) waren te 

bewonderen op het kaatsveld.  
Deze partij werd gewonnen door Femke en Jesper, Arie en Dorien 

werden tweede. Rik en Elske pakten de derde prijs. 

Op 11 september werd de afsluitende Symen Jansmapartij verkaatst, 
met deze keer een bekende Fryske muzikant (van De Suskes) in de 

gelederen die door Paulina was gestrikt.  
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De krans werd gewonnen door Rik en Elske, Arie en Dorien werden 

tweede. Luca en zijn zusje Zoe pakten de eerste prijs in de afvalronde. 
 
 

 
 

In het staartje van het seizoen waren er nog een paar leuke partijen; op 

18 september een ‘zachte balpartij’ in Heerenveen op een Belgisch Jeu-

de-Pelote speelveld. Luca pakte de tweede prijs, Bennie de krans. 
 

En daarna bewees Paulina Slats de ongekroonde koningin van het 

nachtkaatsen te zijn, zowel in Weidum als in Jubbega kreeg zij de krans 

omgehangen! 
 

De ALV hebben we dit jaar pas om 16 september gehouden. Naast de 
gangbare rituelen werden de prijzen van het competitiekaatsen uit-

gereikt en het bestuur werd weer gecompleteerd. Arie Slats en Anna 
Siet Algra gaan zitting nemen in het bestuur. 
 

Met kaatsgroet, 

Bennie de Boer 


