Uit het leven van Jouke Zijlstra
Onze dochter Marrit wordt 30 december 4 jaar en dan mag je naar de kleuterschool. Mijn
vrouw had Marrit al bijtijds voor de kleuterschool opgegeven en daarom kregen wij een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met directeur Mindert Wouda. Op
vrijdagochtend togen wij richting de prachtig verbouwde Samenwerkingsschool SWS De Syl.
Bij het betreden van het schoolplein kwam bij mij de herinnering boven van de nieuwbouw
van de toen nog christelijke school De Korenaar. Zelf zat ik op de openbare school De Oprel.
Bouwbedrijf Bloemsma uit Hallum was de aannemer en (klaine) Wietse Kamstra was de
voorman/timmerman op dit project. Als nieuwsgierige jongen volgde ik de bouw op de voet,
bouwen is later dan ook mijn vak geworden. Tijdens de bouw hebben wij een keer een grap
uitgehaald. En met wij bedoel ik Sytse van der Wal, zoon van de toenmalige hoofdmeester
van de christelijke school Andries van der Wal, en ik (Jouke Zijlstra). Sytse en ik woonden
schuin tegenover elkaar en we waren bevriend met elkaar. We voetbalden samen en
haalden streken uit zoals ook deze keer. We hadden bedacht om iets te doen met de bus
van timmerman Wietse.
Op een woensdagmiddag togen wij met een schep richting het schoolplein. In het zand stond
het busje, want de bestrating lag er nog niet. Wij zochten wat hout op de bouw bij elkaar en
plaatsten het onder het busje. Daarna groeven wij het zand onder het achterwiel vandaan,
zodat deze helemaal vrij van de grond kwam te staan. Die middag kwam Wietse een uurtje
later bij Tryntsje thuis. Dit was een vorm van samenwerken tussen een openbare en
christelijke jongen.
Samenwerken deden wij ook al op de kleuterschool, daar zaten openbare en christelijke
kinderen samen in de klas. Toen wij naar de lagere school gingen, werden wij van elkaar
gescheiden en dat vond ik heel jammer. Want ik speelde meer met de christelijke jongens,
zoals Sytse van der Wal, Theun Polstra, Willem Veenstra en Nico Valstar. Wij woonden bij
elkaar in het dorp en wij voetbalden in het zelfde team, maar we zaten helaas niet bij elkaar
op school.
Theun Polstra is al 35 jaar een goede kameraad van mij, ook al woont hij tegenwoordig met
vrouw en kinderen in Winkler (Manitoba) in Canada. Wij zijn zelfs bij elkaar op het
huweliijksfeest geweest. Ik zou het geweldig vinden om deze mannen en vele anderen,
openbaar of christelijk, op 16 juni 2018 weer te ontmoeten tijdens De Ouwe Sylster XL
Dorpsreünie. Gelukkig wordt er tegenwoordig geen onderscheid meer gemaakt tussen
openbaar en christelijk en gaan alle Ouwe Sylster kinderen naar dezelfde school, zoals ook
onze Marrit.
Jouke Zijlstra

