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Pontrecht Nieuweschouw
niet aantrekkelijk meer

(Van een onzer verslaggevers)
  NIEUWESCHOUW – De pont over het Nieuwe
Deel tussen Akkrum en Haskerdijken en gelegen in
de weg van Akkrum naar Vegelinsoord en Joure
heeft door de eeuwen heen bij dag en nacht zijn
diensten aan het publiek bewezen. Sinds vorige
zomer staat er echter op de dikke meerpaal bij de
pont  te lezen: “geopend van 6-12 en 1-6. Zondags
gesloten.”
De man die het over deze pont te zeggen heeft, in
dit geval de huidige bewonder van de er vlakbij
gelegen boerderij, de heer Renke van Keimpema,
vond dat het tijd werd om deze verandering in te
voeren.
“Het pontrecht behoort bij de boerderij” vertelde
ons de dochter van de heer van Keimpema, die ons
dezer dagen overzette, “en als wij niet willen, dan
behoeven wij niemand over te zetten”.
“Andere mensen zijn op zondag vrij en waarom
zouden wij dan altijd gebonden moeten zitten?” “Is

er op zondag dan helemaal geen kans om hier te
passeren?” vroegen wij haar. “Vreemdelingen
zetten wij dan niet over, maar de buren die aan deze
weg wonen, natuurlijk  wel” antwoordde zij. “Het
gaat niet aan , die te laten staan maar wij zouden het
wat best vinden , wanneer bijvoorbeeld de
gemeente de pont zou overnemen”. Misschien dat
op een gegeven moment deze zaak nog eens van
deze kant nader bekeken zal moeten worden, hetzij
door de gemeente Haskerland of door de gemeente
Utingeradeel. Want het wordt langzamerhand
duidelijk, dat er niet veel meer lust bestaat het
pontrecht uit te oefenen en de pont zelf begint er
ook wel wat aftands uit te zien
 Wanneer er wat golfslag in het Nieuwe Deel staat
lijkt het wel alsof de pont een soort buikdans
uitvoert en dan vraagt men zich af, of het tijdstip
waarop er een streep onder een merkwaardig stukje
geschiedenis zal worden gezet, niet heel snel
nadert. Of zien wij de zaak wat te duister in?

Een eenzame post in een mooie en eenzame wereld. Is het overigens niet verstandig om de
openingstijden van de pont ook bij de grote weg te publiceren? Staat men in sluitingstijd bij
de pont, dan kan dat wel eens heel lastig zijn…….!


