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Het bestuur van Nijkleaster is dikwijls bijeens geweest in Galerie Koopmans in Earnewâld.
Wij zaten dan aan één van de prachtige tafels, gemaakt door Hindrik Wester. Kort voor de
zomervakantie heeft Romke Lemstra daar de plannen voor de verbouw van de ‘voorkerk’
van Jorwert gepresenteerd en het hele bestuur heeft hierop enthousiast gereageerd.
Maar dan moet de ruimte natuurlijk ook nog ingericht worden. Eerder was de vraag al
voorbij gekomen hoe wij de mensen van de gemeente Westerwert zouden kunnen
betrekken bij de start van Nijkleaster. En waarom deze twee zaken niet combineren? Ik
dacht daarbij aan een presentatie van Nils Roemen, één van de initiatiefnemers van ‘durf
te vragen’, die ik kort daarvoor had bijgewoond. Zij hebben als motto: stel een vraag en
laat andere meedoen en je helpen.
Wij willen graag dat de voorkerk een (dorps)gemeenschapsruimte zal zijn, waar niet alleen
Nijkleaster een plekje krijgt maar waar de hele gemeenschap gebruik van kan maken.
Om dat te tonen hebben wij Hindrik Wester gevraagd om voor deze gemeenschapsruimte
een speciale tafel te maken, waar iedereen een persoonlijke bijdrage aan kan leveren.
Uitgaande van ‘durf te vragen’ is er een oproep gedaan aan alle gemeenteleden van
Westerwert in Jorwert, Weidum, Jellum en Bears, aan alle bewoners van Jorwert en aan
de vrienden van Nijkleaster: lever hout in met een verhaal voor deze gemeenschapstafel.
Het kon een plank, kist, meubelstuk zijn, maar ook gereedschap, een munt, een plaatje
met een opschrift of een medaille, maar wel met een bijzondere betekenis en een eigen
verhaal.
Er zijn 48 verschillende en interessante objecten ingeleverd. Het heeft Hindrik Wester veel
tijd en inspanning gekost om hier wat van te maken, maar het resultaat is navenant.
Ter illustratie van de verhalen zijn de aangeleverde objecten op prachtige wijze
gefotografeerd door Anne Terpstra. Akke Berends en Albertsje Spliethoff hebben gezorgd
voor de vertalingen en de samenstelling van dit boekje en in samenwerking met Romke
Lemstra is er een mooi geheel van gemaakt.
Ik hoop dat de tafel met alle verhalen een bron mag zijn voor alle mensen die in Jorwert, in
de gemeenschap van Nijkleaster, om nieuwe inspiratie op te doen.

Boazum, september 2012
Henk Kroes, voorzitter bestuur Nijkleaster



Foarwurd
It bestjoer fan Nijkleaster hat faak byinoar west yn Galery Koopmans yn Earnewâld. Wy
sieten dan oan ien fan de prachtige tafels makke troch Hindrik Wester. Krekt foar de
simmerfakânsje hat Romke Lemstra dêr de plannen foar de ferbou fan de ‘foartsjerke’ fan
Jorwert presintearre en it hiele bestjoer hat entûsjast reagearre. Mar dan moat de romte
ek noch ynrjochte wurde fansels. Earder hie al de fraach oan de oarder west hoe’t wy de
minsken fan de gemeente Westerwert by it begjin fan Nijkleaster belûke kinne soene.
En wêrom dan net twa saken kombinearje. Ik tocht oan in presintaasje fan Nils Roemen,
ien fan de inisjatyfnimmers fan ‘durf te vragen’, dy’t ik krekt dêrfoar bywenne hie. Sy
hawwe as motto: stel in fraach en lit oaren meidwaan en jo helpe.
Wy wolle graach dat de foartsjerke in (doarps)mienskipsromte wêze sil, wêr’t net allinne
Nijkleaster in plakje krijt mar wêr’t de hiele mienskip gebrûk fan meitsje kin. Om dat ek
sjen te litten hawwe wy oan Hindrik Wester frege om foar dizze mienskipsromte in spesjale
tafel te meitsjen, wêr’t eltsenien in persoanlike bydrage oan jaan kin. Utgeande fan “doar
te freegjen” is der in oprop dien oan alle gemeenteleden fan Westerwert yn Jorwert,
Weidum, Jellum en Bears, oan alle bewenners fan Jorwert en oan de freonen fan
Nijkleaster: leverje hout mei in ferhaal foar dizze mienskipstafel. It koe in planke, kiste,
meubelstik wêze, mar ek ark , in munt, in plaatsje mei in opskrift of in medaille, mar wol
mei in besûndere betsjutting en in eigen ferhaal.
Der binne 48 ferskate en nijsgjirrige objekten ynlevere. It hat Hindrik Wester in protte tiid
en ynspanning koste om hjir wat fan te meitsjen, mar it risseltaat is der dan ek neffens.
As yllustraasje by de ferhalen binne de oanlevere objekten op bysûndere wize
fotografearre troch Anne Terpstra. Akke Berends en Albertsje Spliethoff hawwe de
oersettingen fersoarge (de ferhalen wiene of yn’t Frysk of yn it Nederlânsk oanlevere)
en dit boekje gearstald en yn gearwurking mei Romke Lemstra is der in moai gehiel fan
makke.
Ik hoopje dat de tafel mei alle ferhalen ek in boarne wêze mei foar alle minsken dy’t yn
Jorwert, yn de mienskip fan Nijkleaster, om nije ynspiraasje te finen.

Boazum, septimber 2012
Henk Kroes, foarsitter bestjoer Nijkleaster



Vraaggesprek met Hindrik Wester
‘Toen de voorzitter van de Stichting Nijkleaster, Henk Kroes, bij je kwam met de vraag om
een tafel met een verhaal te maken, wat was toen je eerste gedachte’?
‘Ik moest er eerst wel even goed over nadenken. Zo’n vraag heb ik nog niet eerder gehad.
In mijn leven als meubelmaker in Earnewâld heb ik diverse meubels gemaakt, maar zo’n tafel was
nieuw voor mij. Ik heb eerst maar even afgewacht wat voor materiaal er bij mij gebracht zou worden’.
‘Viel het je mee of tegen’?
‘Toen ik al het materiaal zag schrok ik wel even. Zoveel verschillende soorten.
Grote planken,kleine stukjes hout en diverse andere voorwerpen,er was zelfs een bijbel bij’.
‘Hoe heb je al dat materiaal bijelkaar in een meubelstuk gekregen’?
‘Het heeft wel even geduurd voordat ik wist hoe ik de tafel zou maken.
Ik heb eerst acht mm. dik glas besteld. Een plaat van 90 x 300 cm. Er is een rand omheen gemaakt, zodat een bak ontstond. In die bak heb ik de voorwerpen gelegd en opgevuld met epoxyhars. Toen dit klaar was heb ik de rand verwijderd en zo is het een strak tafelblad geworden,
waaraan vergaderd kan worden. Verder zijn een aantal voorwerpen verwerkt in de zeven poten die
onder de tafel komen. Al met al is het een heel karwei geweest’.
‘Ben je tevreden over het resultaat’?
‘Ja, ik denk het wel,het was een hele uitdaging, maar ik heb er met veel plezier aan gewerkt’.
Earnewâld, oktober 2012



Fraachpetear mei Hindrik Wester
‘Doe’t de foarsitter fan de Stichting Nijkleaster, Henk Kroes, by dy kaam mei it fersyk om in
tafel mei in ferhaal te meitsjen,wat wie doe dyn earste gedachte’?
‘Ik moast it earst al efkes yn my omgean litte. Sa’n fraach hie’k noch net earder hân.
Yn myn libben as meubelmakker yn Earnewâld haw ik al in hiel ferskaat oan meubels makke, mar
sa’n tafel wie foar my nij. Ik haw earst mar ôfwachte hokker materiaal der by my brocht wurde soe’.
‘Foel it ta of foel it tsjin’?
‘No, doe’t ik alle materiaal seach skrok ik al efkes. Sá’n ferskaat oan guod. Grutte planken,lytse
stikjes hout, en alle mooglike oare foarwerpen, oant sels in bibel ta’.
‘Hoe hast dat allegear byelkoar yn ien meubelstik krigen’?
‘It hat wol efkes duorre foardat ik goed foar eagen hie hoe’t ik it meitsje soe.
Ik haw earst acht mm. dik glês besteld. In plaat fan 90 x 300 sm. Dêr is in rânne omhinne makke,
sadat in bak ûntstie. Yn dy bak haw ik de foarwurpen lein en opfuld mei epoxyhars. Doet dat klear
wie haw ik de list der ôf helle en sa is it in strak tafelblêd fol foarwerpen wurden, wêr’t oan fergadere wurde kin. Fierder binne in oantal ûnderwerpen ferwurke yn’e sân poaten dy’t ûnder de tafel
komme. Al mei al hat it in hiel wurk west’.
‘Bist tefreden oer it risseltaat’?
‘Ja, ik tink it wol. It wie in hiele útdaging, mar ik haw der mei in protte nocht oan wurke’.
Earnewâld, oktober 2012
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