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Geschiedliefhebbers Aldeboarn
apetrots op opgeknapte grenspaal
WIEBEREN ELVERDINK

ALDEBOARN Apetrots zijn ze, de ge-
schiedliefhebbers uit Aldeboarn.
De stokoude grenspaal ten oosten
van hun dorp staat er door hun toe-
doen beter bij dan ooit.

,,Ast dit sa sjochst, dan wolst hjir
dochs nea wer wei?’’ Lykele van der
Ven wijst glunderend naar het ha-
gelwitte paaltje in de berm, halver-
wege Aldeboarn en Nij Beets. Als je
niet beter weet, klinkt het wat gek:
waarom is de hobbyhistoricus zo
verrukt over een heuphoog natuur-
stenen gevalletje?

Maar de smetteloze grenspaal is
het resultaat van maandenlang lob-
bywerk van Aldheidskeamer Uldrik

Bottema, het historisch museumpje
waarvan Van de Ven voorzitter is.

Kort geleden was het object, dat
bij plaatsing in 1865 de grens tussen
Opsterland en het toenmalige Utin-
geradeel markeerde, een zorgen-
kindje. De paal stond scheef, ver-
toonde vervaarlijke barsten en inge-
graveerde tekens (het jaartal 1865,
en de voorletters ‘O’ en ‘U’ van beide
gemeenten) waren amper leesbaar.

Die trieste aanblik was Van der
Ven en de zijnen een doorn in het
oog. De grenspaal vertelde immers
het verhaal het oostelijke isolement
van Aldeboarn. Werklui plantten het
stenen markeringspunt destijds in
de grond bij de oplevering van de
nieuwe uitvalsweg naar Nij Beets.
Tot die tijd zat Aldeboarn aan die

kant nagenoeg op slot. Brandbrie-
ven aan de gemeenten Opsterland
en Heerenveen bleken niet voor
niets. Een tijd geleden verdween de
paal ineens. Van der Ven schrok zich
wild toen hij zag dat de paal weg was,
bang dat grappenmakers hem had-
den gepikt. ,,Ik moat sizze: it rûn my
tin troch de broek.’’

Maar wat bleek: het ding lag ter
restauratie in Heerenveen. Niet veel
later keerde het volledig opgeknapt
terug op de oude plek, maar nu met
een sierlijk bakstenen plateautje er-
omheen. ,,Dat it sá moai wurde soe,
dat hie’k nea tocht.’’

De Aldheidskeamer zorgt voort-
aan voor een lik verf een poetsdoek
en een infopaneeltje. Groot onder-
houd regelen de gemeenten.

Teder haalt Lykele van der Ven een zakdoek over de gerestaureerde grenspaal tussen Aldeboarn en Nij Beets.
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