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C O L U M N

Zo dol als in de column van twee weken geleden
werd verondersteld, is het nooit gegaan op de
Haak om Leeuwarden. Maar getuige de reacties

zijn er heel wat automobilisten in opperste staat van ver-
warring geweest.
En misschien nog wel, zo schrijft tenminste ooggetuige
Jan Pasma uit Boksum. ,,Ut de hûs wei ha ik it sicht op de
Westergowei en ik sjoch gauris in auto dy ’t keart by de
bushalte foar it feeridersbedriuw fan de Fa. De Boer oer.
Soks seach ik oars mar ien of twa kear yn it jier, dat ik tink
dat dit allegearre folk is, dat him ferriden hat.’’
Jehannes en Dukke Zijlstra reden van Bitgum naar Redu-
zum, over Ritsumasyl. Daar stuitten ze op een chauffeur
van een truck met veevoer, totaal verdwaald en in lichte
paniek.
,,Hy komt nei ús ta en hâldt ús oan. Hy seit: ‘Ik sit leau ’k
ferkeard, hoe kom ik hjir wei? Kom ik hjir wol wer wei?’
Wy sizze: ‘It kin wol, mar dan moatte wy net noch sa’n
bakbist tsjinkomme’.’’
Ze gaan voorop. Chauffeur en vrachtauto rijden achter hen
aan. Vlak voor Deinum denkt Zijlstra hem op de goede weg
te hebben gezet, stapt uit en wenst hem een goede reis
naar Sneek, via Bolsward dus.
,,En dan sil er my efternei rjochting Boksum. Ik traapje op
de rem, hy trapet op de rem en wy geane werom nei de
goede ôfslach. In bliide klakson is syn dank.’’
Zonder de Zijlstra’s zou de arme man nog op de Haak
hebben gereden.
Nynke Andringa heeft de perikelen op de eerste dag van
de Haak van nabij gemaakt. Sterker nog, ze maakte er
onderdeel vanuit: ,,De earste de bêste freed dat ik moarns
om sân oere fan Sint Anne út de Heak op moast, ried ik
mei tig oare automobilisten nei Ritsumasyl!! Nuvere site-
waasjes ûnstiene: keare op dy smelle dyk, auto’s werom
dy ’t oare sjoffeurs - ek yn betizing - tsjin kamen. Der wie
sels al in auto yn ’e sleat bedarre!’’
Ze weet hoe de verwarring is ontstaan en ze doet er wat
aan. ,,Der stie allinne mar in boerd nei links ‘Leeuwarden’.
Drachten of Heerenveen stie nergens. Is ’t dan nuver dat je
de wei kwyt reitsje? De sneontemiddeis itselde, ik wist it
no, mar hoefolle auto’s en frachtauto’s rjochtút nei Ritsu-
masyl gongen, op ljochtskyndei. Ik ha Rijkswaterstaat in
mail stjoerd en hoera, op tiisdei in boerd mei Drachten en
Heerenveen der op.’’
Allemaal waar misschien, mailt forens Erwin Dijkstra uit
Grou, maar hij telt zijn zegeningen.
,,Persoonlijk denk ik - ik heb het proefondervindelijk kun-
nen vaststellen - dat de Haak zijn werk goed doet. Vertrek
bijvoorbeeld nu maar eens op maandagochtend vanuit
Grou naar de voordeur van Achmea: zegge en schrijve een
stief kwartier. Dat steekt wel af tegen de eerdere 45 minu-
ten.’’
Over een paar weken, een paar maanden en zeker over
een paar jaar zal het meeste leed zijn geleden. Dan weten
de vaste gebruikers de weg, dan zullen de TomToms zijn
aangepast.
Nynke Andringa heeft nog een tip voor Rijkswaterstaat
voor als ze in de toekomst ergens een Haakachtige weg in
gebruik nemen: ,,Se soene folstrekte leken de dyk earst
útprebearje litte moatte.’’
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