
Japan
In	Coronatijd	te	beginnen	in	maart	2020	ben	ik	gestart	met	een
nieuwe	hobby.	Er	 diende	 zich	 toen	een	 taalcursus	aan	en	 ik
ben	begonnen	Japans	te	leren.	Niet	wetend	dat	ik	het	zo	lang
zou	 volhouden.	Mijn	 dochters	 startten	met	Spaans	 en	 Latijn,
maar	die	hebben	allang	afgehaakt.	Het	kwam	niet	echt	uit	de
lucht	vallen,	ik	ben	zeer	geïnteresseerd	in	de	Japanse	cultuur
en	geschiedenis	en	kunst,	 in	Zen,	Reiki,	netsuke,	houtprints,
porcelein.	En	zo	kan	ik	nog	wel	even	doorgaan.	Een	boeiend
land,	met	boeiende	mensen.	En	hun	taal?	Moeilijk	en	niet	erg
voor	de	hand	liggend.	Het	heeft	even	geduurd	voor	ik	begreep
wat	 de	 ‘locals’	 in	 de	 cursus	 me	 vertelden.	 Ik	 krijg
luistervaardigheid	 aangeboden,	 nieuwe	 woorden	 en
uitdrukkingen,	moet	ook	opschrijven	wat	ik	hoor.	Voor	alles	is
gezorgd,	er	verschijnt	een	microfoontje	in	beeld	als	ik	spreken
moet,	er	verschijnt	een	Japans	toetsenbordje	als	ik	een	woord
moet	intikken.	Het	is	leuk	en	een	uitdaging.	De	woorden	lijken
in	niks	op	westerse	woorden,	behalve	af	en	toe	iets	dat	uit	het
Engels	is	overgenomen.	De	zinsbouw	doet	me	denken	aan	de
taal	 van	 indianen	 in	Winnetou	en	Old	Shatterhand,	 haha,	 ze
draaien	het	helemaal	om.	Buikpijn	mij	hebben	en	dan	gevolgd
door	 nog	 wat	 tekens	 die	 aangeven	 dat	 er	 een	 werkwoord
bedoeld	wordt.	Geen	 lidwoorden.	Maar	het	went.	 Ik	 heb	niet
alleen	met	een	computer	te	maken	maar	ook	echte	Japanners
die	grapjes	met	me	maken.
	

Zoals	 de	 keer	 dat	 ik	 op	 zondag	 een	 les	 wilde	 volgen	 en	 om	 de	 ‘locals’	 vroeg	 om	 mee	 te
beginnen,	zeiden	ze	:	oh	die	hebben	we	naar	huis	gestuurd.	Haha.	Grapje.	 Ik	kreeg	toch	mijn
les	zoals	ik	het	wilde.	Een	andere	keer	lachte	ik	in	de	microfoon,	zeiden	ze:	dat	klinkt	goed!	Nou
rijst	de	vraag:	ga	ik	in	het	echt	ook	nog	eens	een	keer	naar	Japan?	Moeilijk	te	zeggen.	Japan	zit
op	 slot	 op	 dit	 moment	 zoals	 zoveel	 landen,	 en	 ik	 word	 er	 niet	 jonger	 op.	 Er	 zijn	 daar	 hoge
tempeltrappen	te	beklimmen,	heb	ik	me	laten	vertellen.	Ik	zou	zo	ver	willen	komen	dat	ik	boeken
van	Japanse	auteurs	zou	willen	kunnen	lezen	in	de	oorspronkelijke	taal.	Maar	misschien	is	dat
te	hoog	gegrepen.	De	taal	spreken	gaat	me	nog	niet	vlot	af.	Als	ik	iets	zeg,	meent	de	comuter:
net	 niet	 helemaal...	 Maar	 daar	 komt	 verbetering	 in.	 Het	 is	 in	 ieder	 geval	 al	 fijn	 dat	 ik	 op
kunstveilingen	ongeveer	begrijp	wat	voor	tekstjes	staan	bij	Japanse	prenten....	Een	kleindochter
die	 van	 tekenen	 haar	 beroep	 wil	 maken	 stimuleer	 ik	 om	 Mangaprenten	 op	 zich	 in	 te	 laten
werken.	Dat	zijn	striptekeningen	van	ondeugende	meisjes,	grappig	bedoeld.	Een	heel	eigen	stijl.
En	uiteraard	 lees	 ik	graag	de	 laatste	 tijd	Japanse	schrijvers.	Ben	nu	bezig	met	een	boek	van
Hanya	Yanagihara.	Een	pageturner.	Simpele	vertelling	met	de	mogelijkheid	om	veel	gevoelens
te	verwoorden.	NRCHandelsblad	geeft	het	vijf	sterren,	Een	klein	leven,	heet	het.	Het	boort	door
je	 ziel,	 zegt	 de	 recensent.	 Het	 is	 Coronatijd,	 en	 graag	 zou	 ik	 meer	 vrijheid	 hebben,	 zoals
iedereen,	maar	ik	ben	lekker	bezig	.	(Judith	Milo)

Leuke	vondst	Nieuw	Deikum
Bij	 het	 verwijderen	 van	 planken	 in	 de	 kelder	 kwamen	 oude
kranten	 tevoorschijn.	 Onze	 boerderij	 heeft	 een	 hoge	 kelder
waar	 vroeger	 o.a.	 de	 inmaak	 werd	 opgeslagen.	 Het	 plafond
van	de	kelder/vloer	van	het	voorhuis	is	van	planken	gemaakt.
Waarschijnlijk	 is	 die	 vloer	 vroeger	 van	 onderaf	 met	 kranten
geïsoleerd.	Later	zijn	er	nieuwe	planken	onderdoor	geslagen.
De	meeste	 krantenstukjes	 waren	 helemaal	 verpulverd,	maar
enkele	 artikelen	 waren	 nog	 leesbaar,	 o.a.	 een	 stukje	 over
elektrisch	 licht.	 Met	 behulp	 van	 Google	 zijn	 we	 erachter
gekomen	dat	dit	over	de	uitvinding	van	de	 'Jablochkoff-kaars'
gaat	en	dat	het	artikel	van	rond	1879	moet	dateren!
	
Heel	verklaarbaar,	want	de	boerderij	 is	 in	1879	gebouwd.	Bij
de	 middeldijk	 stond	 de	 voorganger	 van	 onze	 boerderij,	 die
werd	 daar	 afgebroken	 en	 onze	 huidige	 boerderij	 aan	 de
Wierhuisterweg	63	kwam	daarvoor	 in	de	plaats.	De	gebinten
van	de	oostelijke	schuur	komen	zelfs	nog	van	de	oude	locatie!

Vanaf	 1881	 woonde	 er	 een	 van	 Hoorn	 op	 Nieuw	 Deikum.	 Wij	 zijn	 de	 vierde	 generatie	 van
Hoorn.	Tegen	onze	achtergevel	 hebben	we	een	oude	grafsteen	bevestigd,	 afkomstig	 van	het
graf	van	de	eerste	van	Hoorn:	Tamme	Cornelis.	Hij	stierf	al	jong	en	omdat	zijn	vrouw	hertrouwde
is	 er	 later	 een	 grafsteen	 voor	 haar	 en	 beide	 echtgenoten	 gemaakt.	 Zodoende	 bleef	 zijn
grafsteen	over	en	aangezien	er	vroeger	niets	weggegooid	werd,	was	die	grafsteen	in	gebruik	als
drempel	 in	de	schapenschuur.	Toen	wij	die	schapenschuur	omtoverden	 in	een	recreatieruimte
kwam	de	steen	tevoorschijn.	(Tjaart	en	Karin	van	Hoorn)

Natuur	en	Pieterburen
De	website	natuurpieterburen.com	is	nu	bezig	aan	zijn	derde
jaar.	Ik	ben	in	januari	2019	begonnen	met	het	idee	om	flora	en
fauna	in	Pieterburen	te	documenteren	om	de	inwoners	te	laten
zien	welke	insecten,	wilde	bloemen	en	vogels	(onder	andere)
hier	voorkomen.	De	website	heeft	nu	meer	dan	duizend	foto's

-	allemaal	genomen	in	het	dorp	-	en	is	ingericht	als	een	gebruiksvriendelijke	gids.	Er	zijn	ook
foto's	van	maand	tot	maand	van	het	landschap.
	
Ik	hoop	dat	mensen	zich	realiseren	en	erkennen	dat,	ondanks	alle	enorme	problemen	waarmee
de	natuur	wordt	geconfronteerd	-	verlies	van	leefgebied,	klimaatverandering,	intensieve
landbouw	-	het	nog	niet	te	laat	is	en	dat	we	er	allemaal	iets	aan	kunnen	doen.	Eerst	moeten	we
weten	wat	er	is	en	daarna	ons	best	doen	om	het	te	beschermen.
	
Ik	heb	tot	dusver,	onder	andere,	11	soorten	hommels,	16	soorten	vlinders,	zeven	soorten	libellen
en	15	soorten	zweefvliegen	gedocumenteerd.	En	als	je	de	foto's	bekijkt,	zie	je	hoe
verbazingwekkend	mooi	ze	zijn	(kijk	bijvoorbeeld	naar	de	platbuik	libelle,	de	mannelijke
weidehommel	en	de	staatsreus	zweefvlieg,	om	er	maar	een	paar	te	noemen).	Ik	heb	ook	120
soorten	wilde	bloemen	en	62	vogelsoorten	gedocumenteerd	tot	nu	toe,	en	allemaal
gefotografeerd	en	gerangschikt	in	een	gebruiksvriendelijke	gids	(de	bloemen	hebben
bijvoorbeeld	een	kleurcode).
	
In	2018,	twee	jaar	na	mijn	verhuizing	naar	Pieterburen,	las	ik	dat	privétuinen	nu	belangrijker	zijn
voor	flora	en	fauna	dan	de	honderdduizenden	hectaren	landbouwgrond,	die	tweederde	van
Nederland	uitmaken.	Ik	vond	dat	een	verbluffende	en	zeer	trieste	statistiek,	maar	realiseerde	me
ook	dat	we	allemaal	zoveel	meer	konden	doen	in	onze	eigen	tuinen,	hoe	klein	ook,	om	te
helpen.	Natuurpieterburen.com	is	dus	echt	een	leidraad	die	laat	zien	hoe	we	allemaal	een
verschil	kunnen	maken	door	naar	onze	tuin	te	kijken	en	eventueel	te	veranderen.	Het	bevat
adviezen	over	hoe	wij	fauna	kunnen	aantrekken	door,	bijvoorbeeld,	delen	van	onze	tuinen	wild
te	laten,	het	gazon	minder	te	maaien,	bloemen	te	laten	groeien	waar	insecten	dol	op	zijn.	En	het
duurt	echt	niet	lang	voordat	zij	terugkeren	-	zij	moeten	gewoon	de	kans	krijgen.
	
Ik	ben	opgegroeid	op	het	platteland	in	Devon,	Engeland	in	de	jaren	zeventig,	en	werd	omringd
door	een	overvloed	aan	flora	en	fauna,	want	ik	bracht	veel	tijd	buiten	door.	Daarom	ging	ik
biologie	studeren	aan	King's	College	in	Londen.	Maar	we	weten	nu	dat	het	sinds	de	jaren
zeventig	veel	moeilijker	is	geworden	voor	de	natuur.		De	totale	hoeveelheid	insecten	is	meer
dan	zeventig	procent	gedaald	en	de	aantallen	wilde	bloemen	en	vogels	zijn	drastisch
achteruitgegaan.	Dat	is	rampzalige	voor	al	het	leven	op	aarde.	We	weten	al	dat	we	ons	in	de
zesde	periode	van	massale	uitsterving	van	soorten	in	de	geschiedenis	van	deze	planeet
bevinden	-	en	de	eerste	veroorzaakt	door	mensen.
	
De	meesten	van	ons	in	Pieterburen	hebben	een	tuin	en	wat	mij	betreft	hebben	wij	een	morele
plicht	om	deze	ontwikkeling	te	stoppen	en	zo	mogelijk	om	te	keren.	En	er	is	echt	niet	veel	voor
nodig	-	alleen	een	kleine	mentaliteitsverandering	-	niet	zo	netjes!	-	en	we	zullen	toekomstige
generaties	iets	moois	geven	om	van	te	genieten	en	te	koesteren.	(Chris	Chambers)	

O	tis	gratis
Sinds	 een	 maand	 is	 "O	 tis	 gratis"	 mogelijk	 geweest	 op	 de
oude	parkeerplaats	tijdens	de	werkdagen	van	Stoet.
De	spullen	die	aangeboden	werden,	variëren	van	snuisterijen,
muziekinstrumenten,	 boeken,	 cd's,	 damesfiets,	 vleesmolen,
kleding,	 planten,	 overbodig	 geworden	 bouwmaterialen,	 enz.
De	meeste	spullen	vonden	gretig	aftrek.	

Het	 aanbieden	 van	 overbodige	 spullen	 is	 mogelijk	 op	 de
werkdagen	van	Stoet,	op	donderdag	en	vrijdag,	van	11	tot	16	uur.	De	spullen,	die	geen	aftrek
vinden	 bij	 het	 publiek,	moeten	 na	 afloop	 weer	meegenomen	worden	 door	 de	 inbrengers.	 Bij
deze	het	 verzoek	en	de	mogelijkheid	ook	uw	 	goede	overbodige	spullen	een	 tweede	kans	 te
geven.	(Sytske	Feitsma)

Thuis	(2)
Ik	 zit	 in	 mijn	 stoel	 en	 kijk	 naar	 buiten.	 Ik	 zie	 een	 prachtige
natuurfilm	aan	me	voorbij	 trekken.	De	 landerijen	 liggen	 in	de
stilte	voor	de	lente	te	wachten	op	het	moment	dat	er	geploegd
en	gezaaid	gaat	worden.	Het	is	nu	nog	leeg,	maar	daar	komen
ze	 in	 een	 grote	 optocht,	 de	 schapen.	 Voorop	 loopt	 meestal
een	 groot	 bruin	 exemplaar.	 De	 andere	 volgen	 snel,	 op	 naar

het	 lopend	buffet.	De	 regen	stoort	hen	niet,	 ze	hebben	hun	dikke	winterjassen	aan.	Ze	 lopen
steeds	dezelfde	route.	Direct	uit	de	schuur	en	dan	naar	achteren.	Daar	opstellen	op	anderhalve
meter	 en	dan	naar	 voren.	Zo	 schuiven	 ze	hun	kop	al	 vretend	over	 het	 land.	Wellicht	 is	 er	 er
vannacht	 nog	 iets	 toegevoegd	aan	hun	maal.	Een	dikke	haas	 is	 hen	 voor	 en	gaat	met	 grote
sprongen	over	de	akker.	Een	andere	volgt	hem	en	er	ontstaat	een	bokswedstrijd.	Het	gaat	er
heftig	aan	toe.	Na	een	tijdje	zijn	ze	ineens	verdwenen.	
Plotseling	wordt	mijn	beeld	verstoord	door	 twee	wandelaars	met	 rugzakken	op.	De	man	 loopt
voorop	en	kijkt	op	zijn	telefoon.	De	vrouw	loopt	er	hoofdschuddend	achter	met	een	boekje	van
het	Pieterpad	in	handen.	Ze	kijkt	vertwijfeld	naar	haar	man,	‘Gaan	we	wel	goed?’	Na	een	paar
minuten	komen	ze	terug.	Nu	loopt	de	vrouw	stevig	doorstappend	voorop,	het	boekje	is	dicht.	De
man	sukkelt	er	driftig	 tikkend	op	zijn	 telefoon	achteraan.	Twee	kilometer	gelopen	en	nog	niks
opgeschoten.	En	dan	moeten	ze	nog	bijna	500	kilometer.	Eén	troost	ze	zijn	niet	de	enigen,	die
de	afslag	vlak	bij	het	begin	gemist	hebben.	De	schapen	storen	zich	er	niet	aan	en	vervolgen	hun
route.	Ze	lopen	vretend	door	tot	opeens	de	sloot	opdoemt.	Verdwaasd	staan	ze	stil:	en	nu?	Een
enkeling	waagt	zich	op	de	slootkant,	maar	de	anderen	kijken	vragend	naar	elkaar.	Wat	moeten
we	nu?	Tot	één	zich	omdraait	en	degenen	die	het	zien	volgen	gehoorzaam.	Weer	gaan	ze	 in
een	 lange	brede	rij	over	de	akker.	Dit	herhaalt	zich	een	aantal	keren.	 Ineens	staan	ze	stil.	Er
rent	één	schaap	naar	de	boerderij	en	dan	rennen	ze	ineens	achter	elkaar	dezelfde	richting	uit.
‘Komt	 er	 iemand	 om	 ons	 te	 halen?’	 Twee	 grazende	 schapen	 hebben	 in	 de	 gaten	 dat	 er	wat
gebeurt	en	rennen	snel	achter	de	kudde	aan.	Plotseling	staan	ze	stil	en	keren	om,	om	zich	weer
te	verenigen	als	een	grote	maaimachine.	Loos	alarm!
De	kraaien	die	zich	al	schreeuwend	op	het	lege	veld	gesetteld	hebben	zien	de	massa	op	zich	af
komen	en	vliegen	mopperend	op	om	achter	de	rij	weer	neer	 te	dalen.	De	schapen	gaan	niets
ontziend	 door	 met	 het	 vullen	 van	 hun	 magen.	 Ik	 zie	 ze	 nooit	 uitrusten,	 maar	 dat	 doen	 ze
waarschijnlijk	als	ze	binnen	zijn	in	de	schuur.
Dichterbij	 huis	 is	 vandaag	 ‘mezenhuizenkijkdag’.	Ondanks	 de	wind	 bereikt	 een	 pimpelmeesje
met	veel	moeite	de	opening	van	het	nestkastje	en	klemt	zich	daar	vast.	Hij	kijkt	keurend	naar
binnen,	zou	dit	wat	zijn?	Hij	kijkt	in	het	rond	of	zijn	partner	in	de	buurt	is.	Niet,	dus	op	naar	een
ander	huis.	Huisjes	genoeg	maar	nu	nog	de	juiste	vinden.	Het	volgende	huisje	hangt	scheef	en
beweegt	heen	en	weer	in	de	wind.	Een	geval	van	bevingsschade.	Later	nog	maar	eens	kijken
als	er	versteviging	heeft	plaatsgevonden.	Een	Turkse	tortel	denkt:	‘misschien	is	het	wel	wat	voor
ons’	en	landt	boven	op	het	nestkastje.	En	nu?	Waar	is	de	opening?	Hij	kijkt	om	zich	heen	en	ziet
het	voederhuisje.	Dan	daar	maar	naar	toe.	Met	heel	veel	moeite	landt	hij	met	zijn	kop	omhoog	al
fladderend	 op	 het	 randje.	 Nu	 nog	 eten,	maar	 hoe	moet	 dat	met	 je	 kop	 in	 de	 lucht?	Na	 veel
gefladder	en	gedraai	heeft	hij	het	eindelijk	gevonden,	maar	makkelijk	is	het	niet.	Hij	vliegt	op	de
schoorsteen	 en	 laat	 een	 gefrustreerd	 ‘roekoekoe’	 horen.	 Zijn	 maatje	 gaat	 het	 nu	 ook	 eens
proberen,	maar	samen	pikken	ze	dan	maar	op	de	begane	grond	hun	graantje	mee.	De	schapen
zijn	intussen	allemaal	verdwenen	richting	boerderij.	Het	begint	te	schemeren	en	plotseling	vliegt
er	 een	 velduil	 met	 grote	 vleugelslagen	 over	 de	 slootkant.	Mooi	 slot	 van	 deze	 natuurfilm	 van
vandaag.	Er	valt	genoeg	te	beleven	thuis	vanuit	mijn	luie	stoel,	maar	toch….	hopelijk	duurt	het
niet	meer	zo	lang.	(Hennie	de	Gans)

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorps	Krant

No.3,	27	maart	2021

Hallo	 {{voornaam}}!	 Wij	 wensen	 je	 veel	 leesplezier	 met
alweer	de	derde	editie	van	de	Pieterbuurster	Dorpskrant.	In
deze	 krant	 staan	 bijdragen	 van	 Judith,	 Karin	 en	 Tjaart,
Marieke,	Sytske,	Chris,	Chris	en	Hennie.	Bedankt	allen!

Mocht	je	zelf	een	stuk	willen	inleveren,	gebruik	dan	de	knop
links	 onderaan	 de	 krant.	 De	 rechterknop	 is	 voor	 het
aanmelden	 van	 nieuwe	 lezers.	 Inmiddels	 ontvangen	 ruim
160	mailadressen	de	krant.

Maart	roert	zijn	staart	 is	de	uitdrukking.	Dat	gold	zeker	ook
deze	 maand.	 Veel	 wind	 en	 veel	 regen.	 Wij	 hopen	 dat	 de
lente	nu	 toch	echt	gaat	beginnen	en	wensen	 iedereen	een
heel	mooi	Paasweekend	toe.	
(Redactie:	Annelies	Borchert	en	Catrien	Seite)

geen	activiteiten,	dorpshuis
gesloten	i.v.m.	corona	crisis

Nieuwe	kennismaking	met	Pieterbuursters

Wierhuisterweg	6
Dit	huis,	dat	vlak	buiten	het	dorp	Pieterburen
en	aan	de	Broekster	Maar	ligt,	is	onlangs	in
andere	 handen	 overgegaan.	 Hendrik	 Jan
Steenhuis	 uit	 Voorschoten	 is	 de	 nieuwe
eigenaar.	 Een	 westerling	 met	 Groninger
wortels.	 Hendrik	 Jan	 is	 van	 plan	 enige
aanpassingen	 te	 laten	 doen	 voordat	 hij	 er
intrekt.	Met	deze	aanpassingen	wil	hij	zowel
de	woning,	als	de	tuin	zoveel	mogelijk	in	de
oude	staat	terugbrengen.

Mogelijk	weet	 iemand	nog	iets	over	de	schuur	in	de	achtertuin.	Om	e.e.a.	zo	goed	mogelijk	te
kunnen	doen,	heeft	hij	 foto's	nodig	van	 "vroeger”.	 Is	er	 iemand	onder	 jullie	die	nog	 foto's	van
huis	en	tuin	heeft	en	zo	Hendrik	Jan	kan	helpen?		(De	foto's	krijg	je	natuurlijk	weer	terug.)
Mocht	je	foto's	of	herinneringen	hebben,	wil	je	dan	contact	opnemen	met	Chris	Baarveld,
Frederiksoordweg	3,		Pieterburen,	T(06)	4560	8058.

Oproep	'Huizenestafette':	Wie	is	de	volgende	die	meedoet	met	de	(hernieuwde)
kennismaking?	Wij	plaatsen	graag	ook	jouw	verhaal	met	'n	foto	van	huis/bewoners.

Huis	gezocht
Wij	 zijn	 een	 gezin	 dat	 probeert	 een	 huis	 te
vinden	 in	 Pieterburen	 of	 de	 dorpen	 in	 de
omgeving.	Zoals	bekend	 is	de	woningmarkt
voor	starters	niet	makkelijk	dus	wij	doen	ons
best	 om	 creatieve	 wegen	 te	 bewandelen.
(Marieke	van	der	Sloot)

Leenbaas	gevraagd
Wie	wil	af	en	toe	als	leenbaas	in
Coronatijd	met	mijn	hondje	's	avonds
wandelen?

Quinn	is	gewend	aangelijnd	te	lopen	en
vindt	dat	ze	erg	moet	trekken,	dus	je
moet	wel	sterk	zijn.	T	06	5115	8144.	
(Judith	Milo).

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	vóór	maandag	26	april	inleveren.
Mail	het	ons	via	bovenstaande	knop.	
	

Aanmelden	krant
	

Nieuwe	lezers?	Ja	Graag!
Meld	je	aan	via	bovenstaande	knop.
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	pieterbuursterkrant@xs4all.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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