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Tiete Slof houdt er met 

ingang van 1 mei mee op 
 Met Tiete Slof te Nieuweschouw onder Haskerdijken/Akkrum hadden we tot 

dusver nog niet kennis gemaakt maar gistermiddag was het dan zo ver. Het eerste, 

wat we uit zijn mond hoorden, was een krachtterm, maar die was zo  weg op de 

harde wind. Trouwens, die wind was er ook de oorzaak van, dat Tiete Slof even uit 

de pantoffel schoot. Het had hem de grootste moeite gekost om met zijn pont over de 

Heerensloot bij ons te komen… 

Maar binnenkort zet Tiete Slof er een punt 

achter. Op 1 mei is hij ambteloos burger en 

dan zal een ander de pont moeten bedienen. 

Als burgemeester en wethouders van. 

Haskerland er tenminste in slagen een 

opvolger te vinden. Want veertig gulden per 

week plus dan nog wat pontgeld, dat is voor 

velen toch echt wel beneden het 

bestaansminimum. En dat voor 98 uren per 

week in de week en zomers zelfs voor 112 

uur. 

 

Tiete Slof is bijna acht jaar pont- vaarder 

geweest, daar in de wijde verten tussen 

Akkrum en Joure. Eerst samen met zijn 

broer Jacob, maar toen die ruim zes jaar 

geleden kwam te overlijden, moest Tiete het 

alleen doen. De beide broers hebben ook 

samen gevaren. Op hun "modderschip" "De 

Twee Gebroeders". Tiete heeft ook in de 

bouwvak gewerkt, in Rotterdam. Maar het best voelt hij zich waarschijnlijk nog thuis, daar in zijn woonwagen aan 

het water. Samen met zijn twee hondjes., Nellie en Djoeke. Tiete Slof is zijn hele leven vrijgezel gebleven. Hij wil 

ook de komende jaren in eenzaamheid slijten in zijn woonwagen. Waar? Dat doet er niet zo veel toe. “As ik mar in 

plakje krij om to stean”. Veel tijd om over de toekomst te praten gunt hij zich niet. De pont rukt aan de staaldraad. 

“De hiele boel kin wol kapot gean”. Tiete Slof haast zich weer naar de pont. Met korte rukjes trekt hij zich over de 

vaart. Om zich bij zijn hondjes in de woonwagen weer rustig “del to jaen”.  

1Tiete Slof...straks voor het laatst op de pont 


