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Igor en Herman

Igor en Herman

“Igor is als een storm geboren en het is alleen maar erger 
geworden!” denkt Herman terwijl hij bezorgd in de lucht om 
hem heen kijkt. Herman zucht diep. Dan, heel in de verte, ziet 
hij een stip aan de horizon. De stip wordt groter en ineens 
ploft de stip als een jonge zilvermeeuw naast Herman neer.
“Herman, Herman, bij de visafslag is de vloot binnen-
gekomen. Vol vette vis en garnalen!”
Herman draait zich van Igor af en steekt zijn snavel pinnig 
omhoog.
“Ben je boos?” vraagt Igor verbaasd.
”Nee Igor. Ongerust. Ik was on-ge-rust!”antwoordt Herman. 
Igor kijkt verbaasd: “Ik wilde alleen maar weten of er al vis 
binnenkwam…”

Igor vond Herman in de zomer. Hij was uit het nest gezet 
en vond het nog erg moeilijk om zelf eten te vinden. Hij zag 
een grote zilvermeeuw uitkijken over het Wad en fl adderde 
naar hem toe. Met zijn snavel duwde hij tegen de keel van 
de meeuw. “Heb je eten voor mij?” vroeg hij daarmee in 
meeuwentaal. Wakker geschrokken uit zijn overpeinzingen 
vloog Herman een stukje naar achteren. Wat moest die blaag 
van hem? Maar Igor liet zich niet afschrikken. Iedere stap 
die Herman naar achteren deed, hipte hij er één naar voren.
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“Ga weg! Ik heb niks voor je!” zei Herman onaardig. “Ga 
je ouders maar om eten vragen!” Dat was gemeen van 
Herman om te zeggen. Want hij wist ook wel dat jonge 
zilvermeeuwen uit het nest gezet worden als ze een paar 
weken oud zijn. Dat ze moeten leren om zichzelf te redden. 
Herman wist hoe moeilijk en eenzaam dat kan zijn. Daarom 
was het gemeen om tegen Igor te zeggen dat hij zijn ouders 
maar om eten moet vragen.
Maar weer gaf Igor niet op. Dat doet hij nooit. Hij zag dat 
het geen zin had om netjes aan de grote meeuw te vragen 
om hem te helpen. Dus zette hij zijn laatste redmiddel in: 
tranen! Herman zag hoe de oogjes van de kleine meeuw 
zich vulden en hij voelde zich een gemene oude rotmeeuw. 
Mopperend pakte hij een sappige kokkel en gaf die aan Igor. 
Die schrokte het schelpdiertje heerlijk op.

Vanaf dat moment blijft Igor bij Herman. Herman moppert 
regelmatig op Igor. Als ze samen in zijn nest zitten 
bijvoorbeeld. “Je zit op mijn plek! Stormblaag!” of als Igor 
snurkt. Of als Igor zichzelf weer eens in de problemen heeft 
gebracht en Herman hem moet redden. Altijd heeft die 
grote oude mopperkont iets te mopperen. Je zou kunnen 
denken dat Igor daar verdrietig van wordt. Of opstandig. 
Maar nee hoor, niets van dat alles. Igor is meestal vrolijk.
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Igor en Herman

“Je vindt me lief, je vindt me lief!” zegt hij dan en duikt snel 
weg om Hermans vleugel te ontwijken. Want hij weet dat 
Herman eigenlijk erg blij is met zijn gezelschap. En daarom 
blijft hij en maakt grapjes over het gemopper van Herman. 
Maar: we moeten ook eerlijk zijn. Want Igor is een enorme 
brokkenpiloot! En het komt vaak, zeg maar gerust heel 
vaak voor dat Herman hem moet redden.

Zoals vorige week. Igor had een lekkere mossel gezien op 
een vissersboot. Blind voor wat daar nog meer lag dook hij 
op de mossel af en raakte verstrikt in een visnet. Herman 
kon hem ternauwernood redden. Of die keer dat een hond 
stond te schelden op een mooi meeuwenmeisje waar Igor 
zijn hart aan verloren had. Het enorme beest stond boven 
op de dijk. De mens van de hond stond met een verrekijker 
over de zee uit te kijken.
“Hee, lelijke vliegende rat!” schold de hond naar mooie 
zilvermeeuw Bella. Het meeuwenmeisje keek verstoort op 
en Igor zag zijn kans om haar held te worden: hij zou die 
hond mores leren! Met zijn buik trots vooruit liep hij statig 
met brede schouders op de hond af.
“Brutale landrat!” gaf hij de hond terug. Igor keek om. 
Om te zien of Bella het wel gehoord had. Bella keek naar 
Igor en de hond keek nu ook naar Igor. Hij was even stil. 
Maar al snel likte de hond met zijn enorme tong langs zijn 
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bek. Een donker gegrom van de hond had Igor moeten 
waarschuwen. Maar nee. Igor was niet gewaarschuwd. Hij 
voelde zich onoverwinnelijk met de ogen van Bella op zich 
gericht. Stoer liep hij verder. “Zo, nu piep je wel anders hé! 
Als je heel netjes ‘sorry’ zegt dan laat ik je met rust…”
Toen schoot de hond los. Hij rende op Igor af. Igor, die daar 
in het zand zat en niet wist wat te doen. De hond rende 
op hem af, met gevaarlijk opengesperde bek. Bijna had hij 
Igors nek tussen zijn enorme tanden geklemd. Plotseling 
klapte de bek dicht, vlak voor Igor. Jankend rende de hond 
weg. Herman vloog achter het beest aan terwijl hij hem in 
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Igor en Herman

zijn billen pikte. Toen Herman de hond weggejaagd had 
vlogen de meeuwen naar hun nest. Voor één keer kreeg 
Igor geen donderpreek van Herman. Want die snapte 
Igor wel. Ook hij was verliefd geweest toen hij jong was. 
Herman en Igor hebben nog vaak gelachen om die hond, 
die jankend rondrende op hun strand. En Bella? Die koos 
voor een meeuw met een groot nest.

Eén reddingsactie zullen de twee zilvermeeuwen zich altijd 
herinneren: de reddingsactie waarbij ze gered werden 
door Thom en Femke. Herman schaamt zich er een 
beetje voor, maar vooruit, ik zal het je toch vertellen. Op 
een ochtend werd Herman wakker met een verschrikkelijk 
ochtendhumeur. Igor was al wakker en had ontbijt gehaald. 
Hoe Igor zijn best ook deed die dag, Herman bleef onaardig 
tegen hem. En toen het al laat in de middag was pikte Igor 
het niet meer. Boos liep hij het nest uit.
“Zoek het maar uit, ik ga weg!” riep hij en hij vloog richting 
zee. Herman schrok en keek Igor vertwijfeld na. Herman 
zag een donkere lucht aankomen en voelde onrust.
“IGOR, KOM TERUG, HET GAAT STORMEN!” riep hij. Maar 
Igor vloog door. Herman vloog hem achterna en haalde 
hem na een tijdje in. Moe gingen ze zitten op een zandbank. 
Daar maakte Herman zijn excuses. En Igor zei “Oké, dan 
kom ik wel terug.”
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Igor en Herman

Het water spoelde inmiddels over de zandbank heen en 
samen dreven ze een stukje zeewaarts. Toen ze terug 
wilden gaan voelden ze een plakkerige doorzichtige 
pasta op hun veren. Het lukte niet om op te vliegen en 
de storm kwam dichterbij. Igor en Herman hielden elkaar 
wanhopig vast terwijl de golven hoger en hoger werden. Als 
wrakhout werden ze op de golven heen en weer gesmeten. 
Het werd donker. En koud. Na uren belandden Igor en 
Herman uitgeput, verkleumd van de kou en hongerig op 
een zandbankje. In de verte zagen ze de dag aanbreken. 
Ze keken elkaar aan en dachten: dit wordt onze laatste 
zonsopgang. Uitgeput legde Igor zijn hoofd op Hermans 
rug.

Toen hoorden zij mensenstemmen. De meeuwen waren 
te moe om op te kijken. Igor en Herman voelden dat ze 
opgetild werden. En hoe een warme deken over hen heen 
gelegd werd. Daarna wisten ze niets meer.
Toen Igor en Herman wakker werden zagen ze een 
meisjeshand met een stukje brood. De hand deed hun 
snavels open en voerde ze stukjes van het brood. Zo 
werden Igor en Herman gered door Thom en Femke. De 
tweeling van detectivebureau `Altijd Raak`.
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Thom en Femkeuit Paesens- Moddergat

Thom en Femke zijn samen een tweeling. Ze zijn 9 jaar 
en hebben vijf weken geleden een eigen detectivebureau 
opgezet.

Dat kwam zo: Thom was altijd erg goed in het opsporen 
van allerlei zaken. Als iemand in huis iets kwijt was dan 
hoorde je al snel: `Thom, weet jij waar mijn sleutels liggen?` 
Of´ Thom, help jij me even om mijn kam, mijn haarspeld, 
lippenstift, race-auto of de afstandsbediening te vinden?`.
Thom kan zó goed zoeken dat het al snel zo was dat ook 
de buren aan Thom vroegen om te helpen bij het opsporen 
van zoekgeraakte spullen. En Thom is een aardige jongen. 
Hij helpt een ander graag en zoeken is zijn grootste hobby. 
Dus Thom zoekt voor alles en iedereen zoekgeraakte 
spullen op. Laatst nog, kwam buurvrouw Antje bij hem. Ze 
was haar bril kwijt en wilde zo graag haar krant lezen. Dat 
probleem had Thom snel opgelost.
“Buurvrouw, uw bril staat op uw hoofd.”
“Oh, nou, dank je wel hoor jongen”, zei ze en liep 
hoofdschuddend weg.
 
Femke is helemaal geen goede speurder. Zij is altijd haar 
borstel kwijt, sokken, fi etssleutel, bril of schoolspullen.
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Thom en Femke uit Paesens-Moddergat

Wat Femke wel heel erg goed kan, is rekenen. En dingen 
netjes op volgorde leggen. Patroontjes maken en bedenken. 
Ze is ook erg goed in hardlopen en kaatsen. En ze kan goed 
plannen bedenken.
Juist dat laatste talent van Femke maakte dat Thom en 
Femke samen ´Detectivebureau Altijd Raak´ opzetten . Dat 
was namelijk Femke´s goede plan.

Van heit mochten ze het hokje in de tuin inrichten als 
kantoor. Want als detectivebureau heb je een kantoor 
nodig. En samen kregen ze van pake en beppe een laptop. 
Gelukkig is de mem van Thom en Femke erg handig met 
computers want binnen een week konden ze met de laptop 
op internet. Thom schilderde een mooi bord met de naam 
van het bureau erop: `Detectivebureau Altijd Raak`.
En klaar waren ze.
Detectivebureau Altijd Raak was in bedrijf!



notities



notities



De missing link

16 

Noordoost-Fryslân:  Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel
Welkom in het mooie in Noordoost-Fryslân. Het land 
waar hunebedbouwers sporen nalieten, waar arme 
en rijke mensen naast elkaar leefden, het land van 
volksverhalen en wonderdokters.

Deel1 De missing link

Een mooie dag
Op een mooie middag lagen Thom en Femke lui in het 
gras aan de oever van het meer van Burgum. Het was 
zo’n dag dat alles leuk was. En goed. En grappig. Echt 
zo’n dag die je als kind ook ‘een mooie dag’ noemt.  
Niet zo’n dag die alleen je ouders ‘een mooie dag’ 
noemen.
De dag was al goed begonnen: Mem was vergeten 
brood te kopen, dus aten ze koeken als ontbijt. En 
Herman was goedgehumeurd, ondanks de enorme 
witgroene kledderpoep die Igor per ongeluk liet vallen 
toen hij net boven hun nest vloog. Heit gooide koffi  e 
over zijn krant, zodat Thom en Femke ook eens zijn 
gezicht zagen aan de ontbijttafel in plaats van de 
kleurrijke krant.
Maar wat nog het allerbeste was: het was de eerste 
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maandag van de meivakantie. En dan is Fryslân op 
haar mooist!

Thom had een gelige grasspriet in zijn mond gestoken, 
terwijl hij naar de wattige witte wolkjes keek die in 
het blauw van de lucht dreven. Femke blies roze 
kauwgombellen, terwijl ze met een stokje cirkels 
tekende in het zand. Herman en Igor lagen half tegen 
elkaar aan in een ondiepe kuil te dutten.
Een man liep langs met zijn hond. Hij groette de 
kinderen en die groetten terug. Herman was ineens 
alert: een hond – daar had hij geen goede ervaringen 
mee! Maar gelukkig: het was een oude goedzak die 
langzaam voortliep met zijn snuit bijna op de grond. 
Even keek hij met lobbige ogen naar de vogels. Hij 
dacht aan de jonge jaren toen hij wild blaff end achter 
de meeuwen aangerend zou zijn. Ze opjagend, gewoon 
voor de lol. Maar ach, die tijd was voorbij. In plaats van 
joligheid, was er nu rust in zijn hoofd en lijf. En dat was 
ook fi jn.

Een wapen
Plotseling blijft Femkes stokje steken achter een stukje 
steen. Over een roze bel heen kijkt ze ernaar en prikt 
met haar stok langs de zijkanten van de steen om 
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hem los te wrikken. Het steentje zit behoorlijk vast. 
Nieuwsgierig schuift Femke dichterbij om het steentje 
met haar vingers los te peuteren. Met haar nagels en een 
stokje krabt ze wat zand van de twee lange kanten af 
en daarna bekijkt ze het stuk steen nog eens goed. Het 
heeft een stoffi  ge, bruine kleur. De vorm is langwerpig 
rond en het lijkt alsof er kleine stukjes van één van de 
randen weggehakt zijn. Alsof iemand geprobeerd heeft 
om die rand scherp te maken. 
Femke spuugt op haar hand en doopt een vinger 
in de witte belletjeshoop op haar hand. Met de 
natte vinger veegt ze een stukje steen schoon. Een 
mooie donkerbruine en ietwat glimmende kleur komt 
tevoorschijn. Nu wil Femke de steen helemaal zien. Dus 
ze wrikt en krabt wat harder. En jawel, na een beetje 
inspanning heeft ze het steentje in haar handen. Het 
voelt rond en zacht. De onderkant van de steen is bol, 
alsof het gemaakt is om vast te houden. 
“Thom, ik heb denk ik een wapen gevonden!” roept ze 
naar haar dromende broer. 
Thom is meteen wakker. Een wapen? Zou hier een 
spannende misdaad gepleegd zijn, die hij met zijn 
detectivebureau kan oplossen?
Met de spriet nog in zijn mond komt Thom overeind. 
Sterretjes dwarrelen voor zijn ogen. “Geef eens!” Bazig 
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strekt hij zijn hand uit naar wat Femke in haar handen 
heeft. 
Pesterig houdt Femke haar vondst vast. “Kijken doen 
we met de oogjes, niet met de handjes.” Een beetje 
teleurgesteld bekijkt Thom de steen. 
Als een echte deskundige tuit hij zijn lippen en zegt: 
“Hm, tsja... Een typische steen zou ik zeggen.” Thom 
draait zijn ogen weg om aan zijn zusje te laten zien 
dat hij niet veel interessants ziet aan haar steen. Maar 
dit verandert al snel wanneer de ouders van Thom 
en Femke even later terugkomen van hun wandeling. 
Mem bekijkt de steen met veel belangstelling. “Het zou 
weleens een echte vondst uit de ijstijd kunnen zijn,” 
zegt ze. “Zullen we zo even langs het Streekmuseum bij 
de Volkssterrenwacht rijden, om te vragen of de steen 
een echte archeologische vondst kan zijn?” 
Thom en Femke staan al bijna bij de auto, zó graag 
willen ze dat. Het is een spannend gevoel om een steen 
in je handen te hebben die misschien wel uit de ijstijd 
komt. 
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Een uitstapje uit dit spannende verhaal
Hoe herken je een archeoloog:

• Hij heeft een bril. Om goed te 

kunnen bekijken of wat

hij gevonden heeft echt oud is.

• Hij is best wel knap en stoer.

• Hij heeft een baard.

Omdat dat gewoon zo is.

• Hij heeft stevige schoenen 

aan die vaak een 

beetje hoog zijn, 

omdat je daarmee 

makkelijk overal 

kunt lopen om 

superinteressante 

dingen van vroeger 

te zoeken.

• Hij heeft geen 

net pak aan maar 

gewone kleren. 

• Hij kan ook een zij zijn, maar 

als hij een zij is dan heeft zij 

geen baard natuurlijk.

23

cheoloooogo :

mmmmmm goed te 

wwwwat

echcccc t oud is.

 en stoer.

n zo is.

hohh enen 

r

zijn, maar 

heeft zij 
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We gaan weer verder met ons verhaal:

De Volkssterrenwacht
Op de parkeerplaats van de Volkssterrenwacht in 
Burgum keutelen gezellig wat kipjes rond. Ze pikken 
hier een zaadje, daar een blaadje. Herman en Igor 
bekijken de kakelende dames vanuit hun hoogte en 
besluiten om een graantje mee te pikken. De dames 
doen net alsof ze de stoere vogelmannen niet zien. 
Zoals het echte dames ook betaamt natuurlijk. 
Voor de ingang van het museum en de sterrenwacht 
staan langwerpige stenen kisten. Heit en Thom kijken 
ernaar en vragen zich af wat de kisten precies zijn.
Een vriendelijke man komt naar buiten. “Van die 
kisten komt de term ‘rijke stinkerds’!” lacht hij. Dit zijn 
grafkisten die onder een oude kerk gevonden zijn. 
Mensen werden vroeger in de kerk begraven in deze 
kisten. En daardoor stonk het weleens in de kerk!” 

Over de stenen kisten is veel meer interessants te vertellen. 

Maar veel leuker is het als je dat zelf vraagt aan iemand die 

bij de Volkssterrenwacht/het Streekmuseum werkt!

Femke voelt aan haar steen die warm in haar handen 
ligt. Snel loopt ze naar binnen en blijft bij de deur staan 
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tot haar broer en ouders ook binnen zijn. Dan kijkt ze 
streng naar Herman en Igor en sluit de deur, vlak voor 
hun snavels. 
Thom komt naast Femke staan. “Hallooo,” roept hij. 
“Wij hebben een wapen!” Femke en mem kijken hem 
boos aan. “Uit de ijstijd… misschien…” vult Thom 
onhandig aan. Een jongeman die eruitziet alsof hij op 
het punt staat op een spannende expeditie te gaan, 
kijkt op van een stapel papieren. Hij glimlacht. “Dat 
klinkt gevaarlijk! Laat maar eens zien!” 
Femke geeft hem de steen. De man kijkt ernaar en 
voelt aan de scherpe rand. “Ik zou eerder denken uit 
de steentijd,” zegt hij. “Waar heb je deze gevonden?” 
Mem bemoeit zich ermee: “Nou, bij het Burgumer Mar, 
vlak bij Oostrum, aan de Achterweg!” De man knikt. 
“Misschien een werktuig uit het neolithicum. Dat is de 
laatste steentijd. Mensen maakten toen allerlei dingen 
van dit soort steen, vuursteen heet het. Je kunt zien 
dat het door mensen gemaakt is,” zegt hij en hij houdt 
de steen vlak voor Thom en Femke. “Kijk, de scherpe 
randen zijn duidelijk ergens mee gemaakt, dat kan 
geen natuurlijke vorm zijn.” Hij laat Thom voelen aan 
de ongelijke hobbelige randen. “En je ziet hier,” hij wijst 
op het bolle gedeelte, “dat een handvat gemaakt is. 
Kom, dan laat ik meer zien uit die tijd.” Hij loopt naar 
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een kleine zaal en draait zich dan plotseling om. “Ik ben 
trouwens Melvin.”

Paspoort van Melvin

Melvin is 30 jaar. 
Hij is niet getrouwd en heeft geen kinderen.
Hij is de archeoloog van het Streekmuseum van 
Burgum.
Melvin studeerde archeologie omdat: “Eigenlijk vond 
ik geen één studie echt leuk, maar bij archeologie viel 
ik tenminste niet in slaap.” Hoewel hij dus niet al te 
enthousiast begon aan zijn studie, werd hij later een 
echte “fan van zijn vak”: “Het is zo interessant om 
iets  aan te raken wat heel lang geleden gemaakt is. 
Om daardoor iets over onze geschiedenis te weten te 
komen. Het gevoel dat je iets vasthoudt van mensen 
die drieduizend jaar geleden leefden… Echt gaaf!”

Melvin denkt dat mensen over vijfduizend jaar onze 
manier van leven ‘de digitale-revolutie-cultuur’ zullen 
noemen. 
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Verder met ons verhaal

Melvin staat stil. “Wat hoor ik nou toch steeds…” 
vraagt hij zich hardop af. Een hoog en schril gekrijs 
klinkt voor de ramen. “Niet op letten,” zegt mem nors. 
“Dat zijn twee meeuwen die denken dat ze overal mee 
naar binnen mogen!” 
Melvin haalt zijn schouders op en loopt naar een hoge 
glazen kast. “Hier zie je kleine stenen voorwerpen die 
vroeger gemaakt werden. Pijlpunten, mesjes, bijltjes… 
ze worden regelmatig gevonden in deze omgeving. 
En hier…” hij loopt naar een kast die tegen de zijmuur 
staat, “zie je twee  ´bekers´ van klei. Trechterbekers 
noemen we die. En de mensen die in die tijd leefden 
noemen we de trechterbekercultuur. Omdat ze dit soort 
bekers maakten. Ze zijn ook bekend onder de naam 
hunebedbouwers en oerboeren.” 
Thom kijkt verheugd. “Zijn hier dan ook hunebedden?” 
Melvin schudt zijn hoofd. “Die hebben we hier nog 
nooit gevonden. En ik denk ook niet dat ze er zijn.” 
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Hunebedden
(Uit aantekeningen van Femke)

Hunebedden zijn graven van mensen die in de steentijd 
leefden. Dat is ongeveer vijfduizend jaar geleden. 
Het smeltende ijs had na de laatste ijstijd veel grote 
rotsblokken uit Scandinavië naar Nederland en 
Duitsland toegerold. 
Deze stenen werden gebruikt voor het hunebed.
Om de stenen op te stapelen werd eerst een soort 
heuvel van zand gebouwd. Daartegenaan werden 
stenen gezet. Het zand werd daarna weggegraven en 
de voor- en achterkant werd afgesloten met rotsblokken 
die weggerold konden worden als iemand in het graf 
gelegd moest worden. 
Hunebedden hebben veel te maken met het geloof dat 
de mensen in die tijd hadden. In de tijd van de oerboeren 
waren de zon en de maan heel belangrijk. Dat is ook 
te zien in de hunebedden: Ieder jaar op 21 december, 
de kortste dag van het jaar, schijnt bij zonsopgang de 
zon precies door de ingang. Een zonnestraal komt op 
dat moment helemaal door het hunebed heen, tegen 
de achterste stenen aan. Op 21 december vierden 
mensen uit die tijd de terugkomst van het licht.
Hunebedden zijn enorm mysterieus.
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We vragen ons nog steeds af hoe mensen zonder 
machines zulke zware stenen konden verplaatsen en 
opstapelen. En hoe zij zo precies konden berekenen hoe 
de eerste zonnestralen op de kortste dag zouden schijnen.

Vreemde vogels
Met een pen die ze ergens uit haar rugzakje opdiept, 
duwt Femke haar bril omhoog. “Maar als we spullen 
vinden van de hunebedmakers, dan hebben ze hier dus 
wel geleefd.” 
“Ik kan alleen met zekerheid zeggen dat we tot nu geen 
hunebed hebben gevonden in Fryslân. Ik denk dat 
de grote stenen die nodig waren om een hunebed te 
bouwen, gewoon niet in Fryslân gevonden werden.”
“Waarom niet?” wil Thom weten.
“Omdat de grote stenen in de ijstijd tot Drenthe gerold 
werden. Daar ontstond door alle ijs en de stenen die 
daarin meegenomen werden een lange heuvel. Die 
lange heuvel kan het verder rollen van de grote keien 
tegengehouden hebben.”
“Maar dat hoeft dus niet,” zegt Femke terwijl ze zich 
omdraait.
“Nee, het hoeft niet. Als je daar meer over wilt weten, 
dan kun je vast wel iets vinden in het IJstijdenmuseum 
in Buitenpost.”
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Mem heeft inmiddels een folder gevonden over de 
Sterrenwacht. “Kunnen we ook een keer naar de sterren 
kijken?” vraagt ze vriendelijk. Melvin knikt. “Zeker. Kom 
maar eens langs op een vrijdagavond. Dan zetten we 
ook de grote telescoop aan voor publiek.”
Op weg naar buiten hebben Thom, Femke, mem, heit 
en Melvin goed zicht op een kleine ramp. De stenen 
bakken voor de ingang zijn bijna geheel bedekt onder 
een laag vogelpoep. 
Herman en Igor zitten een eindje verderop bij de auto. 
“IGOR!” zegt mem boos tegen de jongste vogel. 
Zonder zich om te draaien vraagt Herman uit de hoogte 
“En waarom denken jullie dat HIJ het was?” Maar dat 
verstaat niemand natuurlijk.
Met een rood hoofd van schaamte legt heit uit dat de 
vogels niet van zijn gezin zijn, maar dat ze eigenlijk, ja, 
achtervolgd worden door die beesten. “Gestalkt!” knikt 
mem. “Ja, maar we ruimen het wel even op hoor...” 
zegt heit snel. “Ja, natuurlijk...!” knikt mem. 
Als alles er weer netjes uitziet, zwaaien ze en stappen 
de auto in. Herman en Igor nemen hun plekje achter in 
de auto in.
“Vreemde vogels!” denkt Melvin, terwijl hij de deur sluit.
En we weten niet zeker of hij daar nou heit en mem mee 
bedoelt of Herman en Igor! 
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Vreemde vogels 2
Alweer een uitstapje uit het spannende verhaal:

We weten heel veel over vroeger doordat we dingen 
vinden die lang geleden gemaakt zijn. Archeologische 
vondsten noemen we dat. Soms worden deze vondsten 
gedaan door boeren die hun land omploegen en ineens 
iets zien liggen op de aarde wat hun aandacht trekt. 
Een archeoloog kan dan vertellen wat het is en wanneer 
het ongeveer gemaakt is. 

Maar we weten ook een heleboel niet. Gewoon omdat 
we er niet bij waren. Een deel van wat wij weten over de 
geschiedenis is eigenlijk bedacht. 
Archeologen proberen het verhaal van de geschiedenis 
te begrijpen en compleet te maken. Dan vinden ze iets 
en weten dus iets. Maar ze vinden ook dingen niet en 
die dingen wéten ze dus ook niet.
Als we dingen vinden waar we géén goed verhaal van 
kunnen maken, dan missen we iets. Daardoor kunnen 
we het verhaal van onze geschiedenis niet helemaal 
compleet maken. Zoiets noemen we een missing link. 
In Fryslân is een missing link bijvoorbeeld dat er geen 
hunebedden gevonden worden.
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Want: 
 - We vinden in Noordoost-Fryslân veel artefacten – 
archeologische vondsten – die ons vertellen dat de 
hunebedbouwers hier geleefd hebben. (Vondsten uit 
de oudheid noemen we artefacten.) Zo zijn er dingen 
opgegraven waarvan we weten dat ze in die tijd 
met dode mensen meegegeven werden in hun graf, 
grafgiften heten die voorwerpen. 

 - Hunebedden waren graven van deze mensen uit de 
steentijd.

Missing link: We vinden hun beroemde trechterbekers, 
wapens, instrumenten en grafgiften in Noordoost-
Fryslân wel, maar hunebedden vinden we tot nu toe 
niet. 

Om terug te komen op die vreemde vogels: we weten 
ook dat de zilvermeeuw – zoals Herman en Igor – dertig 
miljoen jaar geleden ook al bestond. Er zijn namelijk 
botjes en resten gevonden van vogels die er precies zo 
uitzagen als meeuwen.
De oudste meeuwen zijn gevonden in België. Toen 
zagen ze er nog wel heel anders uit dan nu.
En om dan ook nog even terug te komen op Melvin, 
die geen vreemde vogel is, maar die wel dacht: “Wat 
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een vreemde vogels.” Melvin dacht op dat moment aan 
de kippen van de buurman. Want de kippen van de 
buurman ontsnappen regelmatig en dan komen ze altijd 
even op het terrein van de Volkssterrenwacht om te 
kijken of daar nog wat lekkere hapjes zijn. En om even 
lekker ontspannen op zo’n stenen grafkist te poepen. 

De steentijd
Voordat de detectives richting het IJstijdenmuseum in 
Buitenpost rijden, stoppen zij voor een ijsje. 
Thom kijkt lange tijd naar Herman en Igor, terwijl hij 
langzaam aan zijn ijsje likt. “Zeg, Femke…” merkt 
Thom op, met halfvolle mond, “eigenlijk is het oneerlijk 
dat wij geen ijsjes halen voor Herman en Igor.” Femke 
denkt dat ze een pen in haar hand heeft, maar gebruikt 
per ongeluk haar ijsje om haar bril 
omhoog te duwen op haar neus. 
“IJs is erg slecht voor meeuwen. 
Ze kunnen niet tegen suiker,” 
antwoordt ze, terwijl ze het 
ijs van haar bril veegt met 
haar T-shirt (tot ergernis van 
mem, die denkt aan de vieze 
vlekken).
“Nee, ik bedoel, we kunnen 
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misschien wat wormen invriezen en die meenemen. Als 
wij dan ijs eten, dan hebben zij ook een ijsje!” 
Herman trekt zijn snavel op. “Nou, nee hoor, bedankt. 
Van die kou krijgt Igor het op zijn darmen!” antwoordt hij.
“Best een goed idee!” vindt Femke. Want niemand 
verstond Herman natuurlijk.

In het IJstijdenmuseum is het koel. 
Bij de kassa vraagt Thom of iemand iets kan vertellen 
over de steentijd. De vrouw bij de kassa lacht: 
“Vast wel!” Femke houdt het stenen wapen in haar 
uitgestrekte hand en kijkt de vrouw aan “Over de 
hunebed-ijstijd het liefst,” zegt ze.
Een oudere man met een baard, een bril, gewone kleding 
en stevige schoenen (juist ja, vast een archeoloog 
dus!) draait zich om: “Dat kan. Wat zouden jullie willen 
weten?” Femke schraapt haar keel en steekt haar hand 
uit met daarin de steen: “Wij willen graag weten of er 
ook hunebedden zijn in Fryslân.” Ze trekt haar hand iets 
terug als de man de steen uit haar hand wil pakken. 
Hij lacht: “Rustig maar, ik geef het wel terug hoor, wij 
vinden hier in de omgeving zóveel dingen uit die tijd.” 
“Ook hunebedden?” vraagt Thom, die inmiddels de 
detective in zich voelt kriebelen. “Geen hunebedden 
tot nu toe. Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn.”
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Op dat moment komt er een andere man (met baard, 
stevige schoenen, een rugzak en gewone kleding) aan 
lopen. “… of dat ze er nooit geweest zijn!” mengt hij 
zich in het gesprek. 
“Maar jullie beginnen met de verkeerde vraag,” pakt de 
eerste man het gesprek weer op. De tweede man knikt. 
De eerste man pakt nu de steen uit Femkes hand…

Maar voordat we verder gaan…

Wil ik graag eerst de twee mannen uit het IJstijden-
museum aan jullie voorstellen:

Paspoort Lammert Postma
De man met bril is Lammert Postma.
Lammert is 76 jaar.
Hij is tot zijn pensioen onderwijskundige geweest.
Lammert is getrouwd met Hike en samen met haar 
heeft hij een dochter en een zoon. Ook is hij trotse opa 
van drie kleinkinderen.

Toen zijn zoon dertien jaar oud was, zocht hij samen 
met een vriend naar pijpenkoppen. Zij breidden hun 
zoekgebied uit naar een bouwterrein in de buurt van 
Buitenpost. Na een tijdje ging vader Lammert mee op 
zoek naar artefacten. Vader en zoon begonnen zich 
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meer en meer te interesseren in de archeologie en 
zij schreven zelfs, samen met andere archeologen, 
artikelen over de vondsten die zij deden.
Lammert heeft thuis een kamer vol vondsten, die je met 
recht een museum mag noemen. Daarnaast is hij de 
archeoloog van het IJstijdenmuseum.
Lammert denkt dat mensen over vijfduizend jaar over 
onze tijd spreken als de ‘digitale cultuur’.

Paspoort Wieger Vellinga:
De man met de rugzak is Wieger Vellinga.
Wieger is 67 jaar.
Hij is tot zijn pensioen verkeerskundige en meester aan 
een basisschool geweest.
Hij is getrouwd met Hannie en samen hebben zij een 
dochter en een zoon. Ook is hij trotse opa van vier 
kleinkinderen.

Als kind begreep Wieger ineens hoe dingen in elkaar 
zaten. Hij begreep plotseling dat de walvis ooit een 
landdier was tot het veranderde in een zeedier. Wieger 
zocht naar mensen met wie hij zijn ontdekking kon 
bespreken en zo kwam hij bij een archeoloog terecht…
Wieger denkt dat mensen over vijfduizend jaar over 
onze tijd spreken als de ‘apparatencultuur’. 
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Om terug te komen op ons spannende verhaal:
“Eigenlijk moeten jullie eerst vragen: Hoe leefden de 
mensen in die tijd? Én: Hoe weten wij waar wij naar 
moeten zoeken om sporen van hunebedden te vinden?”
Op dat moment vliegen twee grote meeuwen zo 
onopvallend mogelijk het museum binnen. Dit voorval 
wil ik graag even toelichten, waarbij ik je eraan wil 
herinneren dat ik zei dat ze ‘zo onopvallend MOGELIJK´ 
naar binnen vlogen:

Herman vloog voorop. Zo zachtjes mogelijk. Om 
niemand lastig te vallen, maar vooral om ongezien 
zijn detectives te volgen. Na enige seconden wilde 
hij weten of Igor wel meegevlogen was en of hij ook 
onopvallend vloog. Daardoor botste Herman tegen een 
glazen vitrine aan, waarin raar uitziende mensen een 
kampvuur maakten. Herman schrok erg en gilde.
Omdat Herman heel hard en geschrokken schreeuwde, 
liet Igor van schrik iets vallen, precies midden op de 
museumbalie. Want schrik werkt altijd erg op darmen, 
als je een meeuw bent.

Wieger en Lammert zijn na dit voorval minder enthousiast 
over meeuwen dan daarvoor. Zij overleggen of er een 
bord bij de ingang moet komen met: “Welkom leuke 
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bezoekers, wij vinden het erg leuk dat u er bent! En wij 
verzoeken u om uw meeuwen buiten te laten wachten.”

Leven in de steentijd
(Uit aantekeningen van Thom en Femke)

Mensen waren in de oudheid verzamelaars en jagers. 
Dat betekent dat ze nergens woonden. Ze trokken over 
het land op zoek naar eten en warmte. Na eeuwen rond 
te hebben getrokken veranderde er iets in Europa, het 
werd warmer. Daardoor konden planten beter groeien. 
Mensen ontdekten toen dat je planten kon zaaien: als 
er zaden van een eetbare plant in de aarde vielen dan 
groeide daar een nieuwe eetbare plant uit. Ze begonnen 
huizen te bouwen, planten te zaaien en vee te houden. 
Deze eerste boeren worden ook wel oerboeren 
genoemd. Eerder hadden zij in groepjes rondgetrokken 
en nu vormden die groepjes een klein dorp.
Er zijn resten gevonden van boerderijen van de 
oerboeren. Het waren grote en comfortabele huizen. 
Arm en rijk hadden tot die tijd niet bestaan, maar nu 
werd bezit opeens belangrijk. Ineens ging het om van 
wie een stuk land was en van wie een huis. En natuurlijk 
werd ook belangrijk wie de belangrijke besluiten zou 
nemen. Wie het dorp zou verdedigen.
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Kortom: in de tijd van de hunebedbouwers ontstonden 
verschillende rangen en standen en leerden mensen 
om planten te laten groeien.  
Mensen waren in die tijd vooral bezig met eten vinden. 
Overal om hen heen vonden zij planten die ze konden 
eten. Kruiden en planten die nu nog steeds groeien, 
maar waarvan wij allang niet meer weten dat je ze kunt 
eten, dat ze vaak erg gezond en lekker zijn.

Kruiden en eetbare planten
Aan het IJstijdenmuseum grenst De Kruidhof, een hele 
grote tuin met veel bijzondere, mooie planten en een 
oerspeeltuin. 
In De Kruidhof vind je veel verschillende tuinen. De 
fruittuin bijvoorbeeld. En de medicijnentuin en de 
eetbare tuin. Je vindt er veel eetbare plantensoorten 
die al in de Steentijd bestonden.

Welke planten aten de oerboeren?
Overgenomen van een briefje dat Thom in zijn zak 
gefrommeld heeft. Het briefje kreeg hij van Tjitske 
Postma, een echte ‘kruidenvrouw’ haar bedrijf heet 
Krûdwiizer. 
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‘Oerboeren of hunebedbouwers aten knollen, noten, 
zaden, tarwe, vlas, gerst en peulvruchten zoals 
bonen, erwten en linzen. Wilde vruchten, bosbessen, 
aardbeien, frambozen en appels.’ 

De meeste kruiden groeien in het voorjaar. Voor 
oerboeren waren de kruiden hard nodig aan het eind 
van de winter. Want de mensen hadden honger! 
Bovendien moesten zij vitaminen en mineralen eten om 
gezond te blijven. Wat wij tegenwoordig vaak ‘onkruid’ 
noemen, was het eten van de oerboer. Wat wij onkruid 
noemen, hield de oerboer dus in leven!

Voor wie weten wil welk onkruid gegeten kan worden 
(en zeker gegeten werd door oerboeren): 
akkerviooltje, bijvoet, brandnetel, ereprijs, herderstasje, 
hondsdraf, kleefkruid, zaad van melganzenvoet, 
paardenbloem, klaprozen, perzikkruid (als spinazie 
gegeten), veldkers, vlierbloesem en vlierbessen, 
vogelmuur en weegbree. 

Wonderdokters
Een kruidenvrouw zoals Tjitske is een soort 
wonderdokter. Wist je dat Noordoost Fryslân bekend 
staat om zijn wonderdokters of sjamanen, zoals ze ook 
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wel genoemd worden?
Tjitske Postma wil je graag laten zien en proeven 
welke kruiden en planten er allemaal zijn. Voor een 
kruidenwandeling kun je contact opnemen met haar.

Zijn er hunebedden in Noordoost-Fryslân?
Thom en Femke zitten allebei op een schommel. Ze 
schommelen zachtjes op de avondwind. Het lijstje 
dwarrelt uit Thom’s handen en landt tegen de buxus 
heg.
Thom kauwt een pinksterbloem weg en Femke trekt 
een bedenkelijk gezicht bij een paardenbloem. 
“Bitter,” zegt ze. “Pittig,” vindt Thom zijn bloem.
“Wat denk je, zijn er hunebedden in Fryslân?” 
Femke haalt haar schouders op. “Ik denk van wel. En 
zoals Lammert en Wieger zeiden: misschien vinden we 
ze tot nu toe nog niet.”
Thom trekt zijn detectivegezicht: “Laten we een lijstje 
maken met plekken waar ze zouden kunnen zijn!”

Femke haalt haar aantekeningen tevoorschijn:
 - Onder de kerk van Twijzel. De oude huisarts van 
Twijzel dacht dat zeker.

 - Onder andere kerken in Noordoost-Fryslân, zoals in 
It Heechsân.
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 - Onder de grond bij plekken waar veel artefacten uit 
de Steentijd gevonden worden. (Het IJstijdenmuseum 
kan je vertellen waar die vindplekken zijn.) 

Kinderen van groep 5 van basisschool
De Mienskip in Buitenpost denken mee

…over de vraag:
Wat is er met onze hunebedden gebeurd?

‘Ik denk dat de hunebedden van Friesland door de zee 
weg zijn gespoeld.’
Johann de Boer

‘Ik weet denk ik waar de hunebedden zijn. Onder de 
kerken, in het bos, op de Waddeneilanden of onder de 
dijk. Misschien hebben ze de grond omhoog gedaan 
toen de dijken werden gebouwd.’
Jelmer Zijlstra

‘Ik denk dat de hunebedden onder veel lagen aarde 
liggen en dat we super diep moeten graven om ze te 
vinden.‘
Ilse Ploegsma
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‘Ik denk dat de hunebedden onder gebouwen zijn 
gekomen. Onder de grond dus.’
Sanne de Jong

‘Ik denk dat de hunebeden van Friesland onder de 
grond liggen. Heel lang geleden was er ijs dat heel 
hoog kwam. Zelfs hoger dan de kerk van Buitenpost 
nu! Toen het ijs wegtrok bleven de grote stenen liggen. 
Maar dat is zo lang geleden, dat die stenen door 
stormen onder water en onder de grond zijn gekomen.’
Inge Hoekstra

Meindert Ley, een archeoloog uit Leeuwarden helpt 
ook mee. Hij mailde aan twee archeologen die bij 
archeologisch adviesbureau Raap werken:

Van: M. ley 
Verzonden: maandag 20 juni 2016 
Onderwerp: hunebed.

Beste Janneke en Haije.
Bij Bornwird en Oostrum zijn vindplaatsen van de 
Trechterbekercultuur bekend. Is het mogelijk dat in 
deze omgeving ook hunebedden zijn gebouwd?
Alvast bedankt, Meindert. 
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Haije en Janneke antwoorden:
From: janneke
Sent: Monday, June 20, 2016
Subject: RE: hunebed.

Beste Meindert, 
Haije en ik hebben erover nagedacht. Wij zijn geen 
echte hunebed-deskundigen uiteraard. Maar naar onze 
mening is het mogelijk dat op die locaties hunebedden 
zouden kunnen liggen, als het zand daar niet te diep 
ligt ten opzichte van NAP en er zwerfstenen in de 
omgeving lagen. Ook bij Heveskesklooster bij Delfzijl is 
in de jaren ’80 een hunebed gevonden. 
Groeten, Janneke

Vind jij de missing link? Ontdek jij als het eerste een 
hunebed in Fryslân?
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Deel 2 Arm en rijk

Misschien heeft het ermee te maken dat de zee haar 
armen tot ver in Noordoost-Fryslân uitstrekte. En 
misschien had het daarmee ook helemaal niets te 
maken. Maar bijzonder aan Noordoost-Fryslân blijft het 
grote verschil tussen rijk en arm. Grote states (landhuis) 
die je bezoeken kunt, tuinen waar je heerlijk kunt 
wandelen, boompje klimmen, vlotje varen en ontdekken.
En bittere armoe.
(Weet jij trouwens waarom mensen zeggen bittere 

armoe? Femke heeft daar een idee over: Als je superarm 
bent, dan heb je dus bijna geen eten. En als je niets in je 
maag hebt, dan zit daar alleen dat vieze bittere spul in: 
gal. Volgens Femke zeggen we daarom bittere armoe. 
Thom denkt van niet, maar het maakt hem ook niet uit 
eigenlijk.)

Vijversburg
Een van de parken rondom zo’n state  is park Vijversburg. 
Park Vijversburg bestaat uit drie onderdelen: de villa, 
het oude park (met slingerpaadjes, een doorloopgrot, 
podium en klimbomen) en het nieuwe gedeelte. 
Het nieuwe gedeelte van park Vijversburg biedt 
landschapskunst en veel speelmogelijkheden voor 
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kinderen.
Het park is in het jaar 1528 aangelegd door stadhouder 
Georg Schenk van Toutenburg. Hij bouwde een 
buitenverblijf in het park. De laatste eigenaar van het 
park was Age Ypey. Daarom wordt het park ook wel het 
Bos van Ypey genoemd. Age Ypey schonk het park in 
1892 aan een stichting met de opdracht het park open 
te stellen voor publiek.

Rijk
In dit verhaal wil ik je ook graag iets over andere 
rijke mensen in Fryslân vertellen. Namelijk over de 
veenbazen. 
In Noordoost-Fryslân werd veel veen gevonden. Het 
gedroogde veen, turf, werd gebruikt als brandstof en 
was daarom heel waardevol. Rond het jaar 950 na 
Christus begonnen kloosters veen af te graven en te 
bewerken. Ongeveer 100 jaar later ontdekten rijke 
mensen uit het westen van Nederland dat Fryslân 
waardevolle veengrond bezat. Zij kochten grote 
stukken land op en huurden mensen uit de omgeving in 
om het zware werk te doen.
De rijke veenbazen zorgden ervoor dat hun arbeiders 
afhankelijk en arm bleven. Zo mocht een arbeider zijn 
geld alléén in winkeltjes van de veenbaas uitgeven. 
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En die winkeltjes verkochten hun waren veel te duur. 
Een deel van het loon werd bovendien niet uitbetaald: 
iedere vrijdag kregen de arbeiders zoveel bier totdat ze 
dronken waren. En wat ze opgedronken hadden, werd 
van hun loon afgehaald. 
Kortom: De veenbazen werden steeds rijker…

Arm
… en de arbeiders werden armer. 

Thom zit ademloos te luisteren naar Jan-Willem de 
Vries, een van de gidsen van themapark De Spitkeet. 
Gisteren had hij zitten nadenken. Over de tijd van de 
oerboeren en over nu. Dat mensen toen weinig hadden, 
maar wel allemaal hetzelfde. En dat ieder gezin een 
eigen woning had, allemaal even groot en goed. Dat 
er nu zoveel verschillen bestaan tussen rijk en arm. En 
hoe dat nou toch kan, terwijl iedereen met dezelfde 
waarde geboren wordt.
Femke, altijd een goede assistente van haar broer de 
detective, had al snel uitgevonden dat in Harkema een 
themapark is over de armste mensen uit Fryslân. Over 
rijk en arm en het harde leven op de heide.
En nu zitten zij daar dus. Met open mond te luisteren 
naar Jan-Willem de Vries.
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Paspoort van Jan-Willem de Vries
Jan-Willem de Vries is 80 jaar.
Hij is getrouwd met Willie.
Jan-Willem was tot zijn pensioen onderwijzer in 
Harkema.
Samen met zijn vrouw Willie heeft hij drie kinderen en 
zeven kleinkinderen. (Willie vindt dat zij en Jan-Willem 
erg rijk zijn met hun kinderen en kleinkinderen.)
Jan-Willem en zijn vrouw zijn gids bij De Spitkeet.

Jan-Willem groeide op in de buurt van Sneek. Ongeveer 
tien jaar na de Tweede Wereldoorlog kampeerde hij 
met vrienden in Appelscha. Daar ontmoette hij de 
hoofdonderwijzer van de basisschool in Harkema.
Het klikte tussen de hoofdonderwijzer en de jonge 
student en een jaar later startte Jan-Willem als 
onderwijzer in Harkema. 
Jan-Willem en zijn vrouw Willie zijn beiden zeer actief in 
De Spitkeet. Zij willen laten zien hoe het leven hier was, 
nog geen honderd jaar geleden.
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Echt arm
“Ik ken ook arme mensen,” zegt Thom dan. “Die kopen 
hun kleren altijd in goedkope winkels en ze kunnen ook 
niet op vakantie!”
Zijn tweelingzus knikt. “Ja, vorig jaar gingen ze alleen 
maar een weekendje naar een pretpark toe! Echt wel 
rot!”
De gids lacht. “Als jullie dát arm vinden, dan heb ik nog 
een ander verhaal voor jullie. Loop maar even mee naar 
de Mallemolen!” 
“Zeg Fem, mis jij niets?” vraagt Thom terwijl hij achter 
zijn zusje aanloopt. “Ik bedoel… het is zo stil… mis jij 
Herman en Igor niet?”
Femke lacht. “Nee hoor. Ik heb ze in de auto zoveel 
brood gegeven dat ze nu helemaal vol en tevreden 
liggen te slapen op de achterbank… dat leek mij wel 
zo veilig!”
Thom kijkt geschrokken. “Achterbank… ik vraag mij af 
of mem daar blij mee is.”
En aan mems gezicht te zien is ze dat niet.

De Mallemolen
In themapark De Spitkeet staat een armenhuis. Een huis 
waar vroeger drie gezinnen woonden die zo arm waren 
dat ze helemaal niets hadden. De gezinnen mochten 
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dan van de gemeente in het armenhuis wonen.
Een van de dochters van die gezinnen is nu 80 jaar. Zij 
vertelt haar verhaal:

Een hand vol luizen en vlooien:
het verhaal van Froukje Koldijk-Postma

Froukje is een van de zes kinderen van de straatarme 
familie Postma. Na wat omzwervingen mag het gezin 
van de gemeente wonen in een deel van het armenhuis, 
de Mallemolen vlak bij Harkema.
Vader heeft bijna nooit werk. En als hij wél werk heeft, 
dan geeft hij zijn geld uit aan bier en andere spullen 
voor zichzelf. Hij slaat zijn vrouw regelmatig bont en 
blauw. De kinderen zijn altijd bang als vader thuiskomt. 
Froukje vertelt dat zij graag wilde dat haar moeder voor 
haar kinderen zou kiezen. Dat ze hun vader weg zou 
sturen. Maar moeder doet dat niet.
Het gezin lijdt honger en kou. Aan alles is gebrek, 
behalve aan luizen en vlooien: “Alles was vies en als ik 
met mijn nagel langs de rand van mijn bloes schraapte, 
had ik een hele kluit luizen en vlooien aan mijn handen,” 
vertelt Froukje.

De kinderen slapen samen in een bedstee. Zonder 
matras en zonder deken. Want voor een matras en 
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dekens is geen geld. 
Zij hebben één stel kleren. Ondergoed, sokken of een 
jas hebben zij niet. De kinderen trekken hun kleren 
nooit uit; overdag lopen ze erin en ´s nachts slapen ze 
in dezelfde kleren. Zij wassen zich nooit.
De kinderen lijden altijd honger. In het huishouden is 
zó weinig te eten dat ze blij zijn met een gevonden 
broodkorst. Froukje kan zich nog goed herinneren dat 
zij eens zo´n droge korst oud brood vond: “Een aardige 
buurvrouw had de korst voor het raam neergelegd. 
Froukje deelde de korst met haar broertjes en zusjes, 
allemaal kregen zij een brokje brood. Dat was een 
traktatie!”
Moeder en vader zorgen niet voor eten, de kinderen 
redden zichzelf met besjes en plantjes die zij vinden 
langs de kant van de weg. ‘s Zomers en ‘s winters 
lopen de kinderen op blote voetjes.
Altijd is er honger, altijd is er de kou.
In het huis is een trap naar de zolder toe. Die trap wordt 
afgebroken en het hout gebruikt voor de kachel. 
Froukje en haar zusjes en broertjes worden uit huis 
geplaatst door de politie als Froukje 9 jaar oud is. Ze 
vindt het verschrikkelijk om te zien hoe haar moeder 
alleen achterblijft op het pad voor haar huis. Ze wordt 
naar een pleeggezin gebracht. Daar gaat zij voor het 
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eerst in bad. Daar leert ze normaal eten en gaat ze naar 
school.
Het meisje mist haar vertrouwde omgeving. Ze weet 
eerst niet hoe ze om moet gaan met al die nieuwe 
dingen, zoals in bad moeten, kleding wassen en 
schoenen aantrekken. Maar na een tijdje leert ze zich 
goed te voelen in haar nieuwe leven waarin voor haar 
gezorgd wordt. 

Froukje is nu 80 jaar. Ze heeft nu een goed leven. Ze 
ontmoette haar man en kreeg kinderen. Haar kinderen 
hebben een documentairefi lm gemaakt, waarin Froukje 
vertelt over haar leven als klein meisje in het armenhuis 
van Harkema. Deze bijzondere fi lm is op aanvraag te 
zien in De Spitkeet.

Plaggenhutten en holwoningen
Froukjes verhaal is een van de vele verhalen over 
armoede. In openluchtmuseum De Spitkeet zie je hoe 
arme mensen leefden op de heide. Je leert er iets over 
armoede en rijke veenbazen die de bevolking uitbuitten. 
Maar ook leer je en voel je hoe dapper mensen waren, 
hoe zij vochten om een beter bestaan op te bouwen 
voor hun kinderen.
In en rond Harkema voel je het nog: hier leerden mensen 
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om gelukkig ze zijn met bijna niets. Niets anders dan 
het prachtige landschap, de seizoenen en elkaar. 

Volksverhalen
Noordoost-Fryslân is het land waarin de ijstijd haar 
sporen achterliet, waarin arm en rijk vlak naast elkaar 
leefden. Het land van de wonderdokter en het land van 
de volksverhalen.

Waarom er maar één zon is
Lang, heel lang geleden, toen de grillige armen van 
de Lauwerszee zich nog uitstrekten tot ver voorbij 
Buitenpost, leefden er eens twee meeuwen.
Op een mooie dag – in Fryslân zijn de dagen eigenlijk 
altijd wel mooi – werden zij wakker op een warme 
steen. Hun buikjes hadden zij heerlijk volgegeten en 
de jongste van de twee poepte een prachtige zon vlak 
naast de steen.
Trots riep hij de oudere meeuw en liet zijn zon zien. 
Een donkere wolk schoof over de meeuwen heen en de 
oudere meeuw keek bezorgd op. Een rilling liep over 
zijn rug. “Igor, er hangt onheil in de lucht.” Igor keek 
verbaasd op en zocht naar soortgenoten boven hen. 
Want onheil, dat kende hij niet. Hij kon zich daar weinig 
bij voorstellen en in zijn jonge onschuld antwoordde hij: 
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“Maar Herman, er vliegt niemand rond, dus wie kan dan 
zijn onheil laten vallen?”
Langzaam schudde Herman zijn oude, wijze 
meeuwenkop. “Nee, Igor, geen meeuwenpoep, er 
hangt ander onheil in de lucht.”
Igor haalde zijn vleugels op en legde stenen rondom zijn 
zon. “Kijk Herman, nu is mijn zon nog mooier geworden. 
Bijna nog mooier dan de zon boven ons…” een grote 
donkere wolk dreef weer over en het leek net alsof het 
bliksemde in die wolk. Igor zocht takken die hij over zijn 
zon heen boog. En hij maakte een gek meeuwendansje 
om zijn zonnebouwwerk. Luid gefl adder klonk boven 
de twee meeuwen. Een zwarte kraai, zo groot als twee 
koeien, vloog op hen af. “Jullie mogen geen andere zon 
mooi vinden dan de enige echte, altijd zonnige zon!” 
kraste hij… en weg vloog hij weer.
Igor haalde zijn vleugels op en keek blij naar zijn 
bouwwerk. “Zal wel jaloers zijn op mijn zon!” dacht hij. 
Herman keek naar boven en voelde een koude bries 
over zijn veren waaien. Een stip kwam naar beneden. 
De stip werd steeds groter en groter totdat het een 
tweede kraai bleek te zijn, zo groot als drie paarden. 
Met enorme, gespreide klauwen vloog het beest op 
Igor af en greep de takken. Met zijn scherpe klauwen 
veegde de kraai over Igors zon. “Als mijn broertje zegt 
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dat je jouw zon niet mooi mag vinden, dan mag je die 
zon niet mooi vinden!” krijste de kraai.
Sinds die tijd weten wij dat er maar één zon is. En 
meeuwen weten dat ze, als ze per ongeluk een zon 
poepen, die snel moeten bedekken met aarde.

PS: Er zijn natuurlijk altijd mensen die beweren dat er 
meer zonnen zijn, maar dat wij die gewoon niet zien. Wil 
je meer weten over het zonnestelsel? Bezoek dan eens 
de Volkssterrenwacht in Burgum. Op hun website vind 
je de openingstijden.

Wil jij een echt volksverhaal horen of lezen? 
Dam Jaarsma, godsdienstleraar en hulppredikant, 
verzamelde meer dan 17.000 (!) volksverhalen uit de 
Wâlden, het bosgebied van Fryslân.
Volksverhalen vertellen je iets over de geschiedenis en 
de omgeving. Zo vertellen de verzamelde volksverhalen 
van Dam Jaarsma over en armoede, spoken. In 
Eastermar (Oostermeer) heeft de Stichting Dam 
Jaarsma een verhalenkamer ingericht. Ook kun je op 
afspraak met een verhalenverteller door het dorp lopen 
en luisteren naar een spannend volksverhaal. Verderop 
in de Bucketlist lees je hoe je een afspraak kunt maken 
met een verhalenverteller.
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Bucketlist
Dit moet je écht zien in Noordoost-Fryslân

(Bucketlist voor kinderen deels uit het toeristische 
magazine Het Waddengebied van Noordoost-Friesland 

uitgave van Stichting Regiomarketing en Toerisme, 
januari 2016)

1. Het IJstijdenmuseum en De Kruidhof

Schoolstraat 29 B, Buitenpost
www.ijstijdenmuseum.nl

2. Streekmuseaum Volkssterrenwacht Burgum

Menno van Coehoornweg 9, Burgum
www.observeum.nl

3. Themapark De Spitkeet

De Dunen 3, Harkema
www.despitkeet.nl

4. Huifkartocht met picknick langs het wad

(plus mogelijkheid om wadlooptocht te maken)
Oan ’e Dyk, Achterwei 1, Paesens-Moddergat
www.oanedyk.nl
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5. Zeehondencrèche Pieterburen

Zeehonden kijken in een zeehondenopvang net over de 
Fries-Groningse grens.
Hoofdstraat 94 A, Pieterburen
www.zeehondencreche.nl

6. Beklim de SeedyksterToer

(toer = toren in het Fries) en maak een huifkartocht over 
het leechlân. Grappig is dat de huifkar achter een tractor 
zit. De SeedyksterToer heeft ook een juttersmuseum en 
overdekte speelplek. 
Zeedijk 8, Marrum
www.seedykstertoer.nl 

7. Kinderboerderij Dokkum

Parklaan 10, Dokkum
www.annazijlstrahoeve.nl

8. Schaatsen op natuurijs (winteractiviteit) 
Zoek op internet naar alle natuurijsbanen in de buurt.

9.  Zwemmen in een meer (zomeractiviteit)
Zwemmen kan bijvoorbeeld in het Burgumer Mar, bij 
camping Klein Zwitserland
www.campingbergumermeer.nl
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Het Eeltsjemar bij Ritsumageest is ook een mooie 
zwemstek!

10. Broodbakken met meel uit de molen van Burdaard

Molen De Zwaluw, Mounewei 19, Burdaard
www.dezwaluw-burdaard.nl

11. Park Vijversburg 
Vlotvaren, lui in een hangmat liggen, de uitkijktoren 
beklimmen, een donkere grot doorlopen en lekker 
wandelen.
Swarteweisein 2, Tytsjerk
www.vijversburg.nl

12. Park Staniastate

Wandelen en spelen. Rengersweg 98b, Oenkerk 
www.staniastate.nl 

13. De Verhalenkamer van Dam Jaarsma 

Luister naar prachtige volksverhalen tijdens een 
wandeling of fi etstocht. Uitpuff en kun je aan het 
Bergumermeer, zoals bij De Leien.
Snakkerbuorren 6, Eastermar
Open op afspraak: 0512-471885 of 06-10854464 
(Pauline van Apeldoorn)
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14. Indoor- en outdoor-activiteitenpark Aventoer

Glow-in-the-dark midgetgolf, lasergamen, led-bowlen 
en nog veel meer plezier voor mooi en slecht weer. 
Mr. W.M.O. van Veenweg 22g, Bergum
www.aventoer.nl

15. Dolen door het doolhofpark, spelen met water

 en goudzoeken

in het doolhofpark bij Bakkeveen.
Mjumsterwei 16 C, Bakkeveen
www.doolhofpark.frl

Verklarende woordenlijst:
artefact archeologische vondst uit de oudheid
grafgift dingen die met dode mensen in de 
 kist werden meegegeven
state landhuis
buitenverblijf vakantiehuis voor rijke mensen
bucketlist lijst van dingen die je ooit in je leven 
 gedaan moet hebben of wil doen
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Gebruik van deze app is voor eigen risico. De provincie 

Fryslân aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 

die het gevolg is van het gebruik van deze app.

Ga op avontuur met het AltijdWadPad!

Avontuurlijke routes
voor en door kinderen
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Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Dieses Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms von der
Europäischen Union und den INTERREG-Partnern fi nanziell unterstützt.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma
fi nancieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

Europäische Union
Europese Unie
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