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Een kerstboom uit de Deense sneeuw
De kerstbomenhandel is
vooral een kwestie van
plannen. Maar dan nog
kan het op het laatste moment bijna misgaan, is de
ervaring van Jelle en
Marjanke Wierda uit Aldeboarn. Sneeuw in Denemarken bracht hun
hele handeltje in gevaar.

Door Maria Del Grosso

ALDEBOARN - Hun kerstmarkt is
morgen, maar Jelle en Marjanke
Wierda denken het drukste
weekeinde al achter de rug te
hebben. Tot hun eigen verbazing liep het direct na Sinterklaas al storm langs de doorgaande weg in Aldeboarn.
De Wierda’s begonnen al in
augustus met de voorbereiding.
Ze bezochten een kerstbeurs in
Utrecht. In september vloog het
echtpaar twee dagen door Denemarken om Nordmann-kerstbomen uit te zoeken. Via een
kennis verzamelden ze de
adressen.
Dat die adressen door het hele land verspreid lagen, merkten ze pas toen ze daar in september arriveerden. Ook ontdekten ze dat ze aan de late kant
waren. De groothandels hadden
voor de zomervakantie hun bomen al uitgezocht. Op één adres
waren de bomen zelfs al uitver-
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kocht. Bij een ander hadden de
Wierda’s gevraagd of ze meteen
na de Duitsers hun keus mochten maken. ,,Dy kieze dochs de
hiele brede beammen. Nederlanners wolle mear in puntsje
en net te breed.’’
Aan de kweker hadden ze al
uitgelegd wat ze zochten. Deense bedrijven hebben hectares
vol kerstbomen staan en doen
het hele jaar niets anders dan
onderhoud door ze bij te knip-

pen en te spuiten. Voor de Boarnsters had de Deen alvast
achthonderd bomen van een
strikje voorzien. ,,Mar dat stie
ús hielendal net oan. Wy ha alle
strikjes wer omsetten nei oare
beammen.’’
Na een dag tussen de naalden
waren de twee wel toe aan een
hotelbed. Maar ook dat bleek
niet zo snel voorhanden. Waar
ze ook kwamen, de kamers waren bezet. Pas tegen half twaalf

vonden zij eindelijk een plekje
voor de nacht.
Twee weken geleden was de
dag gepland waarop de vrachtwagen van de Wierda’s de bomen op zou halen, maar een dag
daarvoor belde de Deen. ,,Hy
koe de beammen net roaie. Der
lei safolle snie dat hy de strikjes
net werom fine koe.’’
In Aldeboarn begonnen ze
hem al een beetje te knijpen.
Een paar dagen later zou de

groothandel bij hen voor de
deur staan om de meeste bomen op te halen. Twee dagen
uitstel bleek achteraf voldoende. De sneeuw smolt en de
vrachtwagen kon er ter plekke
op wachten. ,,Wy wienen dêrtroch ek wis dat it frisse beammen wienen.’’
De prijs viel beiden nog behoorlijk tegen. Door de tussenhandel over te slaan dachten ze
de bomen goedkoper aan te

kunnen bieden, maar ze zijn dit
jaar weer behoorlijk aan de
prijs. Aan de andere kant snappen de verkopers dat ook wel
nu ze gezien hebben wat voor
werk er in Denemarken voor gedaan wordt. Op een aanbod om
tienduizend bomen voor Roemenië te leveren, gingen de
Wierda’s maar niet in. ,,Wist
noait hoe betrouber dat is. Yn
Denemarken hiene se ús ek al
warskôge.’’

