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Stim

Foordeel fan dut 
wêrme weer is 
dat ik myn bal-

kon ok nachts benut-
te kin, at de stâd op 
hur mooist is. Dat wil 

sêge: stil. In ’n hússy op ‘e Feluwe 
dêr’t ik geregeld kom mot ik altyd 
’t folume op myn laptop helendal 
naar ônderen skroeve – wat in Am-
sterdam normaal klinkt is der kei-
hard. Om maar an te geven: ’n stil 
plattelând is feul stiller dan ’n stille 
stâd. Maar der staat teugenover: in 
‘e stad lait de stilte meer an de op-
perflakte. ’t Foelt stiller. De stilte is 
dikker. Meskien omdat de stâd niet 
stil hóórt te wezen.
’t Is half een en ik hew ’n burrelt-
sy inskonken, wachtend op slaap. 
D’r staat gyn wyn en ik kyk naar ‘t 
rimpelloaze water fan de Jacob van 
Lennepkade, met de brûg werfan 
ik krekt na anderhalf jaar de dos 
dúdlik sichtbere naam aindlik lâs 
(“Hennetjesbrug”). Fanút ’t plant-
soen dat overdâgs dienst doet as 
skoalplain skiet ‘n swarte kat de 
brûg over. In ôns ferrassend kat-
loaze buurt late sij hur alleen sien 
op dut soort tydstippen. Stiller wort 
de stâd niet. En dan, inenen, is d’r 
weer die stim.
Ik hoorde hur ‘n paar dagen leden 
foor ’t eerst. ’t Is ’n frouwestim, se 
is dichter bij dan de forige keer, ik 
hoor nou dat ‘t ’n swarte stim is. ’t 
Is moeilik te beskriven wat se doet. 
Ik wil sêge: se singt. En dat doet se 
ok. En d’r binne sels stikken werfan 
ik sêge sou: se singt echt heel goed. 
Maar met regelmaat ontspoort se, 
sang wort krijse, wort úteandlik pie-
pe en gille. Dan raspt se en gromt 
se, en inenen komt d’r weer ’n út 
folle borst songen folsin, maar de 
taal ferstaan ik niet. 
De forige keer hew ik hur hest de 
hele nacht hoord en kon ik d’r wel 
om lache. Ik docht dat ‘t ’n onskul-
dige dronkelap waar en fermaakte 
my met hur út de bocht fligende no-
aten. Maar nou is de lol d’r ôf. Dut is 
’n klaagsang. Saai ik al dat ’t luud is? 
Allemachtig wat is se luud. Hur stim 
skalt, ketst en beukt teugen de mu-
ren. Ik wor ongemakliker. Even dink 
ik an plisy, maar ik wil niet dat se (al 
of niet gewelddadig) der weg haald 
wort, en ik weet niet seker at se dan 
beter ôf is. Krekt op dat momint gaat 
an ‘e overkant ’n rút open. 
Nou sille wy ’t beleve. 
Ik set my skrap foor soa’n plat-
Amsterdamse balkonkannonade. Ik 
hoor ’n heel sachte, ferlegen frou-
westim fragen – soa‘t ’n ober fraagt 
at ’t eten lekker weest is – “me-
vrouw? Wilt u misschien ophouden 
met zingen?”
Dan krekt sien ik de jongens, on-
gelooflik dat ik se nag niet eerder 
sâg. Fier stoere Noord-Afrikaanse 
jongens die ’t de leste tiid hur par-
keerde auto’s as útgaansgelegenhyd 
brúkke, skeef foor ôns huus over. 
Se hange in en om de auto, drinke 
blikkys kola en blowe, en hewwe 
besloaten hur d’r met te bemoeien. 
Soa ’t jonge mannen in groepys dat 
kinne, stappe se met groate passen 
en met de borst foorút op ’t geluud 
ôf. ’t Likent út de bossys te kommen 
op ’t donkere terrain fan ’t foormalig 
anatomys lab, en der houwe se stil. 
Nou sille wy ’t beleve.
“Mvrouw!” klinkt ’t in dat korte, 
harde Marokkaans-Nederlâns. 
“Mvrouw! U kunt niet de hele 
avond zingen. Mensen proberen te 
slapen.”
In wat folgt lait hij geduldig út dat 
mînsen werk hewwe en meskien 
wel froeg op motte, dat se hur rust 
norig hewwe, dat ’t singen die rust 
mekien ferstoort, dat ’t niet erg is 
maar ok niet de hele nacht deur-
gaan kin. Na syn betoog loopt de 
jonge buurtbewaker werom na syn 
hangfrynden foor meer geruusloaze 
kola en joints. ’t Duurt ’n halfuur 
foordat d’r út de bossys weer ’n piep 
komt. Maar dan fâle myn ogen al 
starig dicht.

Johan de Jong

Bildtspraak
Opmerkelijk rapport van B. en W. 
Er staan heel wat plannen op stapel 
voor de verschillende dorpen.

Vrouwenparochie
Na aankoop afbraak huis hoek 
Attesweg-Mathijs Beckstraat en 
bouw blok drie woningen. Bouw 
blok 4 woningen aan de Mathijs 
Beckstraat. Vernieuwing weg door 
Vrouwenparochie en het in regie te 
geven aan de Grontmij. De vergun-
ningen voor de bouw van een ma-
nege zijn aanwezig. Verbetering van 
het verwarmingssysteem in de chr. 
lagere school.

Oudebildtzijl
Verdere verbetering sportterrein 
en plan parkeerplaatsen aan de 
voet van de Monnikenbildtdijk. 
Voorlopig bouw 4 woningen en 
plannen van interkerkelijke stich-
ting om in Oudebildtzijl 8 bejaar-
denwoningen te bouwen. Het 
terrein aan en bij de Krelis Annes-
straat biedt de mogelijkheid van 
bouw enkele normale woningen. 
Voor bungalows is geen plaats. 
Het terrein aan de westzijde van 
de Van Albadaweg zo spoedig 
mogelijk ontsluiten voor de voor-
genomen bouw van 8 bejaarden-
woningen. Wegverbetering Oude-
bildtdijk grens Ferwerderadeel tot 
Noorderweg. Verdere aanleg aan-
voerleiding gas Oudebildtdijk en 
Oudebildtzijl.

St.-Jacobiparochie
Het plan voor het sportterrein is 
gereed met kleed- en wasgelegen-
heid. Aanleg Geert Veenhuizen-
straat tot aan Kadal. Bestemming 
grond tussen Gijsbert van Swie-
tenstraat-Oosteinde-Hofstraat 
voor bouw woningen. Demping 
Westervaart en verbetering West-
einde. Demping Zuidervaart en 
verbetering Zuideinde. Demping 
vaart Noordeinde. Demping slo-
ten van Wijngaardenstraat en Ge-
org van Saxenstraat. Start bouw 
kleuterschool. Bestemming ter-
rein ten zuiden van de te bouwen 
kleuterschool, geschikt voor kleine 
bungalow (Bogaertjes); centraal 
rioleringsplan; herstraten Hof-
straat, Hofplein en van Swieten-
straat; Verbetering openbare lagere 
school; bouw 8 woningen, daar-
naast zijn 2 particuliere bungalows 
gebouwd of in aanbouw; ontwik-
keling tuinbouw door uitgegeven 
gronden aan 2 fruitteeltbedrijven 
aan de Geert Veenhuizenstraat, 
waarvan reeds een gedeelte met 
fruitbomen. 

St.-Annaparochie
Nieuwe openbare lagere school; 
nieuw gymnastieklokaal; nieuw 
politiebureau in het uitbreidings-
plan bij het dorpshuis; stichten 
nieuw Groene Kruisgebouw. Ver-
bouwing gemeentehuis dat te klein 
is en niet voldoende ruimte biedt 
voor huisvesting van alle ambtena-
ren. De tegenwoordige huisvesting 
van de dienst gemeentewerken 
laat ook veel te wensen over en 
bovendien is het van belang dat 
secretarie en gemeentewerken in 
één gebouw gehuisvest zijn.

In dit stadium kan de Grontmij 
opdracht worden gegeven tot het 
bestekklaar maken plan zwembad; 
fietspad langs de  Hemmemaweg 
richting Berlikum; aanleg straten 
in uitbreidingsplan ingesloten door 
Nassaustraat, Beuckelaerstraat en 
Van Harenstraat; uitbreidingsplan 
zuid-west; stichting 2-lokalige 
houten christelijke kleuterschool; 
bouw 32 woningen in uitbreidings-
plan.

Nij Altoenae
Uitbreiding aan oostkant logischer 
maar aanleg zeer kostbaar. De west-
kant heeft dit nadeel niet maar het 
is niet mogelijk de grond aan deze 
zijde van de Schuringaweg aan te 
kopen. Demping sloot oostkant 
Schuringaweg.

Oudebildtdijk
Verbetering weg en voorzieningen 
treffen voor de kleuterschool Oost- 
en Westhoek.

50 Jaar Geleden

Vervolg van de voorpagina

Maar de ‘software’ is men vergeten. 
Je moet blijven uitleggen waarom 
dit zo’n uniek gebied is. De ge-
meenten langs de route hebben na 
de aanleg wel erg makkelijk gezegd: 
nu is het aan de 
ondernemers. 
Dat steekt.”

Goodiebag
Er zou veel meer 
aan promotie 
moeten worden 
gedaan, vindt 
Uytland. Maar 
de organisatie 
kan dat niet 
alleen. “Daar 
hebben wij het 
budget niet voor. 
’De Elfsteden’ 
is een absoluut 
A-merk, daar 
moet veel meer 
uit te halen zijn. 
Maar dan moet 
je het wel blijven 
uitdragen. Na de 
opening heeft de 
stuurgroep een 
duur reclamebu-
reau ingehuurd 
voor de promo-
tie. Ze kwamen aanzetten met een 
‘goodiebag’. Toen die uitgedeeld 
waren was het promotiebudget op. 
Dat is geen duurzame promotie-
opzet.”
Heeringa hoopt op meer on-

dersteuning door de betrokken 
gemeenten. “Uytland wil samen 
met Harlingen dé aanjager van 
de regio zijn. We hebben grote 
ambities. Maar dat moet wel 
vanuit de gemeenten ondersteund 
worden, we kunnen het niet al-

leen. Ondernemers zijn niet de 
sluitpost van de route, maar een 
integraal onderdeel ervan. Betrek 
ons erbij. Er zijn ideeën zat. Maar 
je moet wel je meerwaarde blijven 
tonen. Dat doe je niet met een 

goodiebag.”

Waddenpoort
Volgens Heeringa kan de route 
straks profiteren van het feit dat 
Franeker inzet op het ‘Wadden-
poort’-project. De stad wil de 

toegangspoort 
tot de Wadden 
worden en zal 
de komende drie 
jaar de bereik-
baarheid, ook 
over het water, 
fors verbeteren. 
“Het was een 
denkfout om 
Wier en Ber-
ltsum als start-
punt te nemen. 
Met Franeker als 
startpunt kun je 
straks het hele 
noordelijke deel 
van de Elfste-
denroute beva-
ren, in plaats 
van een west- en 
oostroute.”

Overleg
Vanochtend vindt 
op het Bildtse 
gemeentehuis 
overleg plaats. 

Wethouder Boukje Tol zal met 
betrokkenen kijken hoe de proble-
men op te lossen zijn. Gemeente het 
Bildt is verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de sluizen en heeft 
dat uitbesteed aan de provincie.

‘Wier/Berltsum als startpunt 
vaarroute was een denkfout’

De opening van de Elfstedenvaarroute in 2013 bij Oude Leije.
 (foto: Geja Kuiken)

Een kaart van de Elfstedenvaarroute.

Vrouw (70) 
zwaar gewond 
bij ongeval
Een 70-jarige vrouw uit Min-
nertsga is zaterdagmiddag 
zwaar gewond geraakt bij een 
ongeval op de Hearewei.

De vrouw raakte ernstig gewond 
toen zij werd aangereden door een 
kraan, bestuurd door een 28-jarige 
man uit Minnertsga. De kraanbe-
stuurder moest voor een tegenlig-
ger naar rechts uitwijken en raakte 
daarbij het slachtoffer, die langs 
de weg stond. Zij kwam ten val en 
liep vermoedelijk hoofdletsel op. Zij 
werd overgebracht naar het UMCG. 
De bestuurder heeft een verklaring 
bij de politie afgelegd.


