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Overmacht
Wie is as kynd niet ’s 
soa onder de indruk 
weest fan de ouweloi, 
dat je dochten: hoe 
kinne sij dat allegaar? 
Hoe wete sij dat alle-

gaar? Hoe krije se dat foornander?
Foorbeeld: wij gongen froeger alle 
seu mers na Spanje. Onbetwist hoog-
tepunt fan ’t jaar. Altyd met de auto. 
Na Santa Susanna in een lange dâg. 
Ôns hait reed alles. Dut waar al ’n 
prestasy op himsels. Hij had ’n briefy 
in de auto hangen met alle stopplak-
ken (Lyon, Montpellier, Perpignan, 
ensf.) met de onderlinge ôfstanden, 
en hoefeul kilometer wij al reden en 
nag te gaan hadden. Dat briefy waar 
essinsjeel – ’t hakte de dâg in klaine 
stikkys en maakte de rit goed út te 
houwen. Hoe’t hij al die kilometers 
wist (in de jaren ’90, pre-internet) – 
ik had gyn idee. Ferbazingwekkender 
nag fon ik dat hij alles gewoan maar 
reed. Hij keek niet op ’n kaart. Hij 
reed niet ferkeerd. Hij wist en kon dat 
gewoan. Maar de pièce de resistance 
waar dos wel de tiid die’t ’t duurde 
om deur Frankryk te rijen. Dat wa-
ren tien uren. Ik bedoel eksakt. Hait 
attindeerde ôns op ’t tiidstip bij de 
Belgys-Frânse grîns en foorspelde 
profetys dat wij tien uren later Span-
je inrije souwen. Ik weet niet hoefeul 
at hij inhouwen of gas geven het om 
dat te halen, maar ik herinner mij se-
ker fier ritten wer’t dat op de menút 
lukt is. Grînzeloaze hilariteit in de 
auto. Wij kines fonnen ’t geweldig en 
hait kwam niet meer bij, wizend op ’t 
klokky: ’jááááhahahaha!’.
’t Is ’n spesjaal genot at ’n plan út-
komt, at ’n berekening klopt. Ons 
hait is hier meester in. Hij het al-
tyd alles foornander. En hij kin d ’r 
fan geniete at dingen lukke of mooi 
passe. Dat is meer dan alleen kal-
kulasy of kontrôle. At wij fan tefo-
ren berekene konnen hoe lang at wij 
over Frankryk doen souwen, dan 
waar d ’r gyn lol an. Dat d ’r altyd ’n 
elemint is wat bútten je macht lait, 
dat maakt ’t spannend. ’t Genot lait 
in ’n soort fan gerechtighyd: dat at 
je ergens moeite foor doen, ’t fer-
diende risseltaat d ’r ok út rôlt. Lukt 
’t, dan is dat machtig, krekt omdat ’t 
niet garandeerd is.
En wij wete allegaar dat niks ga-
randeerd is. Dat ok at je alles altyd 
goed doen, je niet altyd krije wat 
je ferdiene. Doe ’t ôns mim syk en 
hyltyd siker worde, had ôns hait 
nag altyd alles foornander. Alle ôf-
spraken op tiid, alle medikasy in 
huus, alle doserings eksakt, tot an 
’t eand. ’t Dankberste wat je doen 
kinne, omdat ’t gaat om de sorg foor 
’n ander. Maar ok ’t ondankberste, 
fergis je niet. Ons mim ferfloekte de 
behandelings, sij wou fral hur leven 
weer werom. En de samenleving 
geeft niks werom foor alle moeite 
en enerzjy, de liefde en de tranen, 
de jaren en de jaren. De groatste 
prestasys trekke stil ferbij.
Macht, onmacht, overmacht. Wij 
hewwe nergens recht op; niks is ga-
randeerd. De fraag fan de beloaning 
(of niet) fan goeie daden, de fraag 
(om met Kant te spreken) at wij ’t 
geluk ok krije, at wij ôns ’t geluk 
wirrig maakt hewwe – is tradisjo-
neel ’n fraag fan ’t geloof. ’n Bekind 
Amerikaans gebedsy gaat soa: ’God, 
grant me the serenity to accept the 
things I cannot change, courage to 
change the things I can, and wis-
dom to know the difference’.
Al hest 50 jaar het hait op de druk-
kerij alles foornander. Gyn sinekure: 
wer fine wij nag klaine selsstandige 
drukkers? Op ’t Bildt kin ’t. Hij kin ’t. 
En nou mot hij de wiishyd hewwe om 
de krant niet nag ’s opnij út te finen 
en te weten wanneer at ’t genog is.
At wij ouwer worre, likene de ouweloi 
hyltyd wat minder machtig. Wij lere 
sels tol te betalen, wat Spaans te pra-
ten (al sil ik Frankryk in tien uren 
nooit hale). Maar ik bewonder nag 
altyd de moed, gelykmoedighyd en 
wiishyd fan ôns hait. Hij ferdient nag 
meer dan ’m toekomt.

 Johan de Jong
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De bijeenkomsten van het 
Digitaalhuis in de bibliotheek 
van St.-Annaparochie zijn 
weer gestart. Deelnemers 
kunnen hier hun basisvaar-
digheden (rekenen, taal en 
digitale vaardigheden) verbe-
teren. Coördinator Kitty van 
Dommelen: ”We stemmen af 
op de specifieke leerbehoefte 
en maken het leren ook heel 
gezellig.”

Door Ellen Schat

Toen de bijeenkomsten van het 
Digitaalhuis afgelopen jaar niet 
door konden gaan wegens corona 
probeerde coördinator en docent 
Kitty van Dommelen toch contact 
te houden met de deelnemers. ”Ik 
ben heel Friesland doorgefietst met 
lesmaterialen, we zijn gaan wan-
delen in kleine groepjes en hebben 
elkaar ook online gezien”, vertelt 
ze aan de tafel in de bibliotheek 
waar straks de deelnemers weer 
samenkomen.

Wat wil je leren?
Eén ochtend in de week is Kitty 
er zelf, maar de bijeenkomsten 
worden verder geleid door vrijwil-
ligers die hiervoor een speciale 
training krijgen van FC Extra, de 
school voor volwasseneneducatie 
van Friesland College. De bijna 
zestig Friese Digitaalhuizen van 
de bibliotheken werken samen 
met het ROC, welzijnsorganisaties 
waaronder de Skûle, gemeenten en 
Stichting Lezen en Schrijven.

Het is aan de deelnemer zelf waar 
hij of zij mee aan de slag. ”Dit gaat 
bijvoorbeeld over klok kijken, dit 
over het invullen van formulieren”, 
wijst Kitty in een van de mappen 
die op tafel liggen. ”De vrijwilliger 
is dan ook vooral een coach, die de 
zelfredzaamheid van de deelnemer 
stimuleert.” In een intakegesprek 
stemt Kitty eerst af op de leerbe-
hoefte, waarna een traject van 
meestal twintig weken start. ”We 
werken echt naar een resultaat 
toe. Daarna kunnen mensen zich 
natuurlijk verder blijven ontwik-
kelen. Dit past ook in een bredere 
ontwikkeling van ’een leven lang 
leren’.” 

Deelnemers met Nederlands als 
tweede taal die hun inburgering 
hebben gehaald, weten het Digi-
taalhuis te vinden. Maar niet alleen 
mensen met een anderstalige ach-
tergrond zijn welkom, benadrukt 
Kitty. ”Juist ook Nederlanders 
zonder migratieachtergrond. Er 
zijn 2,5 miljoen Nederlanders die 
moeite hebben met basisvaardig-
heden (lezen, schrijven, spreken, 
rekenen, computer) en dat geeft 
vaak problemen in het dagelijks 
leven.”

Zelfvertrouwen 

Toen de in Maleisië geboren Dolly 
Amy Tan-Hofman vorig jaar een 
folder van het Digitaalhuis in de 
bibliotheek zag liggen meldde ze 
zich meteen aan. Ze had grote 
behoefte om de Nederlandse taal 
beter te spreken, omdat ze samen 
met haar man vanuit Vietnam 
naar Nederland was verhuisd. ”Als 
ik een bekende tegenkwam wist 
ik niet wat ik moest zeggen. Het 
maakte me onzeker”, vertelt ze in 
haar beste Nederlands, af en toe 
een blik op Kitty werpend om de 
juiste term te vinden
Binnen het Digitaalhuis richt Dolly 
zich vooral op de Nederlandse taal. 
”Ik heb grote interesse voor taal. 
Ik ben docent Engels en geef nu 
online les aan mijn studenten in 
Vietnam.” Door het Digitaalhuis 
is met name haar woordenschat 
enorm verbeterd. ”Ook vond ik het 
heel fijn anderen te ontmoeten, die 
hetzelfde min of meer meemaak-
ten. Nu heb ik veel meer confi-
dence gekregen. Ik ben zó blij dat ik 
dit heb gedaan.” 

Laagdrempelig 
Het groeiende zelfvertrouwen is 

precies wat Kitty vaak ziet bij deel-
nemers. ”Als je je zekerder voelt 
in je basisvaardigheden dan groei 
je als mens. Deelnemers lopen 
letterlijk meer rechtop.” Een mooi 
voorbeeld is een laaggeletterde 
vrouw die graag postbode wilde 
worden maar de stap niet durfde te 
zetten omdat ze geen straatnamen 
kon lezen. ”Na een traject lukte 
dat, dat is zo mooi om te zien.” 
De Digitaalhuizen, die sinds 2016 
bestaan, zijn bewust in de bibli-
otheken ondergebracht, die zijn 
immers dichtbij en laagdrempe-
lig. Handig is natuurlijk ook dat 
alle boeken bij de hand zijn. Het 
Digitaalhuis heeft een eigen kast 
met boeken die in gewone taal 
zijn geschreven, zodat deelnemers 
ook bijvoorbeeld Het Diner van 
Herman Koch kunnen lezen. Kitty 
reikt naar Dolly met een boek in 
haar hand ”Is dit wat voor jou?”

Wil je je basisvaardigheden ver-
beteren? Loop bij de bibliotheek 
binnen om je aan te melden voor 
het Digitaalhuis.
Het Digitaalhuis in St.-Anne is ook 
op zoek naar vrijwilligers. Voor 
aanmelden of meer informatie kun 
je in de bibliotheek terecht. 

100 jaar bibliotheek St.-Annaparochie: Van boekuitleen naar Digitaalhuis

’Het Digitaalhuis geeft mij zelfvertrouwen’
De bibliotheek in 

St.-Annaparochie bestaat 
in oktober honderd jaar. In 
een eeuw tijd is de biblio-
theek uitgegroeid van een 

boekenuitleen naar een 
ontmoetingsplek waar 

iedereen zich kan ontwik-
kelen. De komende weken 
belicht de Bildtse Post vier 
functies van ’de bieb’. Van-
daag het eerste deel: Het 

Digitaalhuis.

Dolly Amy Tan-Hofman (l.) en Kitty van Dommelen. (foto: Ellen Schat)

Raadslid 
Vogels 
komt om 
bij ongeluk
Bij een ongeluk op de Cam-
strawei bij Tzummarum is 
vrijdagavond Emile Vogels uit 
Firdgum om het leven geko-
men. Vogels was gemeente-
raadslid voor de VVD.

De akkerbouwer uit Firdgum kwam 
in 2018 in de gemeenteraad van 
Waadhoeke voor de VVD. In de ja-
ren negentig wierp hij zich op als 
leider van enkele boerenprotesten. 
Vogels was een actief lid van de 
dorps- en sportgemeenschap, en 
had een voorliefde voor kaatsen. Hij 
bekleedde diverse bestuursfuncties 
en werd Koninklijk onderscheiden.
Vogels bestuurde vrijdag tijdens het 
noodlottige ongeval een zitmaaier. 
Hij kwam in botsing met een auto, 
bestuurd door een 31-jarige man uit 
gemeente Waadhoeke. De politie 
onderzoekt de precieze toedracht 
van het ongeval.
Emile Vogels is 69 jaar geworden.

Op zaterdag 3 juli wordt de 
vijfde editie van de Midseu-
mer Môlnkoier georganiseerd.

Door corona kon de editie van 2020 
niet van start gaan, vertelt de orga-
nisatie. ”Na drie keer schuiven met 
de datum gaan we nu op 3 juli van 
start. Voor een ieder, na een lange tijd 
van thuisblijven, een prachtige gele-
genheid om onder de richtlijnen van 
corona te bewegen en te genieten van 
de prachtige agrarische omgeving op 
het Bildt en de buurtgemeenten,” zo 
laat men weten. De opbrengst van de 
wandeltocht gaat naar het onderhoud 
van de monumentale Froubuurtster-
môln. Er zijn drie afstanden te lopen: 
12, 22 en 30 kilometer. ”
Ook dit jaar ging het organiseren 
niet van een leien dakje. Gelukkig 
krijgen we allen wat meer ruimte 
en kunnen we weer voorzichtig van 
start gaan. Meedoen betekent dat u 
vooraf moet reserveren. Op de site 
vindt u de benodigde informatie. 
Wij zien u graag op 3 juli aanstaan-
de bij de molen op Vrouwbuurtster-
molen nr. 6 te Vrouwenparochie.”
Boeken kan via de website: 
www.demolenloop.nl.

Een beeld van de laatste ’koier’, in 
2019.

Lustrum-editie Midseumer Môlnkoier


