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Zijn ziel en zaligheid legde J an de Melker (68) in de verbouwing van dit halfvrijstaande
pand in het Friese Reduzum. Niet gek dat hij het vreselijk gaat missen.
was vooral zijn toenmalige
enthousiast
Janechtgenote
de Melkerdie
geeft
toe: het
werd toen ze het pand aan de
Haedstrjitte 38 jaar geleden
binnenliepen.
Zij zag meteen potentie in dit
huis, bij hem duurde dat even.
„De vorige eigenaren hadden er
een stoffenwinkel", zo blikt De
Melker terug. „Totaal onbewoonbaar: vies en in de deuren
zaten allemaal gaten." Op de
bovenverdieping was „helemaal
niets". „Dat was eigenlijk een
grote zolder."
Ook de tuin stelde volgens de
Fries niet veel voor. „Een kale
vlakte met hier en daar wat
onkruid en brandnetels. In het
midden van de tuin stond een
grote loods die als opslagruimte
voor de winkel werd benut."
Toch lukte het De Melker om
erdoorheen te kijken. „Toen het
eenmaal van ons was, zijn we
meteen aan de slag gegaan.
Alles, maar dan ook Mies hebben we verbouwd."
De voor- en achtergevel werden door een aannemer volledig
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vernieuwd. De Melker deed de
rest zelf: de badkamer, keuken
en de bovenverdieping. Daar
maakte hij vier slaapkamers,
waaronder twee voor zijn zoon
en dochter. ,,We hebben er een
mooi huis van gemaakt."
Op de badkamer is De Melker
misschien nog het meest trots.
„Alles erop en eraan: een ligbad,
aparte douche, bidet en wastafel. Een half jaar ben ik ermee
bezig geweest, in de avonduren
en weekeinden."
Ook de diepe tuin op het
zuidwesten vindt hij „best
mooi" geworden. „Het lijkt op
een klein parkje. We hebben

mooie zithoekjes gecreeerd en
bomen geplant waardoor het
een fijne, schaduwrijke tuin is."
Achterin een kippenhok met
een paar kippen. Vroeger liep
er ook een varken rond.
De Melker: „Ms ik door het
huis loop, denk ik weleens:
Mooi gedaan, Jan! Mijn ziel en
zaligheid heb ik erin gelegd en
ik woon er nog met plezier,
maar het staat te koop omdat ik
rekening houd met de toekomst."
„Ik hoop dat dit voor iemand
anders ook zo'n fijn huis zal
worden."
Hortence Chen

