
30 januari 2017, pag. 18

Dansen voor de liefde
JOSÉ HULSING

DRACHTEN Gerben Groenewoud
leerde decennia geleden dansen
om Minke Leickering te kunnen
strikken. Gisteren was het echtpaar
uit Drachten zeventig jaar ge-
trouwd.

Hij moest kunnen dansen. Dat was
voor de inmiddels 93-jarige Minke
Leickering een soort van huwelijkse
voorwaarde. En dus ging Gerben
Groenewoud (94) op les. Op de dans-
vloeren in het Bildt groeide de liefde.
Zondag was het paar uit Drachten
zeventig jaar getrouwd. ,,As hy it
dûnsjen net leard hie, dan wie it neat
wurden’’, grapt Minke.

Gerben en Minke leerden elkaar
in hun tienertijd kennen in Sint An-
naparochie. Ze woonden allebei in
Sint Jacobiparochie, waar Minkes va-
der werkte als boerenarbeider en die
van Gerben als kroegbaas. ,,Alle
sneintemiddeis gongen wy mei
fjouwer famkes nei Sint Anne. Dêr
kamen alle jonges út de omlizzende
plakken ek. Germ rûn altyd mei ús
wer werom nei Sint Jabik. En sa is it
begûn.’’

Na hun trouwden, op 29 januari

1947, woonde het stel tijdelijk in een
kamer boven café De Brouwerij dat
Gerbens vader bestierde om hun in-
trek te nemen in een fonkelnieuw
rijtjeshuis in het dorp. Gerben ging
aan het werk als agent van de Cen-
trale Arbeiders Verzekeringsbank. ,
,Mar dat wie myn wurk net. Akwisys-
je lei my net. Stie ik dêr by ien foar de
doar.’’

Negen jaar later kon Gerben aan
de slag bij Philips en verhuisde hij
met Minke en hun dochters Pietie
en Joukje naar het Ureterperend in
Drachten. Gerben klom op van ar-
beider naar groepsleider naar assis-
tent in het laboratorium. Minke
werkte als bejaardenhulp. In hun
vrije tijd stortte hij zich op toneel, zij
handwerkte dat het een lieve lust
was en veelal voor het goede doel.

Ook samen maakten Gerben en

Minke veel plezier. Zo gingen ze op
vijftigjarige leeftijd nog op zwemles
in De Welle. Ze konden instromen in
een klasje dat al bijna af kon zwem-
men voor A. Dit diploma sloegen zij
over wegens te weinig zwemuren,
om daarna met de rest van de groep
wel het diploma B te bemachtigen.
Ze waren 91 en 90 toen ze stopten bij
de zwemclub.

Naast de pret die ze nog altijd sa-
men maken, gezellig met z’n twee-
tjes op de bank, is er het gedeelde
verdriet om de dood van hun oudste
dochter. Pietie was net 55 toen ze
stierf aan kanker. Zeven weken later
bezweek haar man Roel aan dezelfde
ziekte.

Het is een leegte in hun bestaan.
,,It gemis is grut, foaral op dizze da-
gen’’, zegt Minke verwijzend naar
hun huwelijksjubileum.

Gisteren kwam de hele familie sa-
men voor een feestje in paviljoen De
Leyen in Rottevalle. Vandaag krijgen
Gerben en Minke voor de derde keer
in hun leven bezoek van de burge-
meester. Gerben: ,,Bert Middel hat al
in kear lâns west en loko-boarge-
master Nieske Ketelaar ek al. En no
Tjeerd van Bekkum. Wy reitsje der
hast oan wend.’’

‘As hy it dûnsjen
net leard hie,
dan wie it
neat wurden’
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