PENDELEN VANUIT DE PERIFERIE

Sjoek Nutma, musicus
Drie tot viermaal per week reist Sjoek Nutma
van Dokkum naar Hilversum, waar hij voor de
NCRV-televisie werkt als producer/ redacteur
van religieuze en klassieke muziekprogramma's.
Opgegroeid in een boerengezin met acht jongens in Oostrum, kan hij het niet over zijn hart
verkrijgen het noorden van Friesland te verruilen voor een ander deel van Nederland; ook al
heeft hij dankzij de muziek van jongs af aan
heel Nederland bereisd. Sjoek heeft geen hekel
aan de randstad. 'Ik ga met veel plezier naar
Hilversum en werk'meen inspirerende omgeving
met leuke mensen, maar ik vind het heerlijk dat
ik op zon afstand van mijn werk woon. Ik moet
er niet aan denken om in de randstad te wonen.
Ik zou Friesland ontzettend missen en mijn
vrouw ook. Natuurlijk hebben we er over gedacht
om te verhuizen toen ik deze baan kreeg, maar
torn we alle voor- en nadelen op een rijtje zetten,
loos bet duidelijk dat we in Dokkum bleven.' Eén
van de redenen om niet te verhuizen is voor

Sjoek de taai. 'Ik hou ontzettend van de Friese
taal De Friezen hebben een directheid in hun
taal en een diepe emotie die ik bij de Nederlanders en het Nederlands mis. Die kunnen uren
praten zonder iets te zeggen. Ik vind het heerlijk
om Fries te horen, bijvoorbeeld van mijn kinderen. Ik verkies bovendien Dokkum boven de
randstad als het gaat om het opgroeien van jonge
kinderen. Ze hebben de ruimte om veilig en ongedwongen te spelen. 'Muziek heeft altijd een
belangrijke rol in zijn leven gespeeld. Na de
Muziek Pedagogische Academie en het Conservatorium gaf hij les, en in 1993 ging hij bij
de NCRV werken. 'Gelukkig heb ik naast mijn
baan als "regelneef nog tijd om praktiserend met
muziek bezig te zijn. Als dirigent van een gospelchoir merk ik bij elk optreden weer hoe fijn het is
om muziek te maken. Dat en het Friese landschap
geven mij de rust die ik nodig heb in deze vluchtige en jachtige ivereld.'
Anne de Vries, foto Harry Cock
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Jacques Wallage, fractievoorzitter
Tweede Kamer
Va'iaf /ijn derde rot zijn veertigste jaar heeft
J.iujues Wallage gewoond in Groningen. Vanaf
1981 werkte hij in Den Haag, en pas toen ook
/ijn toenmalige vrouw werk in het Westen
kreeg, /ijn 7e in 1986 verhuisd naar Haarlem.
Maar inmiddels, heeft de fractievoorzitter van
tic PirdA besloten weer ïn Groningen te gaan
w onen 'We vinden het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een rustiger en meer ontspannen
samenleving In de djd dat Wallage in het
Wesien weikte, kwam hij regelmatig in
Gromiigcn, deels \oor zijn werk, maar ook
voor /ijn moeder en vrienden, 'Bij mij spelen
twee 'hagdi mee het eerste h dat ik zeker weet
dat \k behalve m Amsterdam geen plek in
Nederland ken waai ik me zo thuis voel als in
Qomngen De lucht is er helderder, het is er
bcan'hndvnth Pen tweede punt is dat een deel
van mijn geschiedenis in Groningen ligt. Vanafde
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kleuterschool tot en met de universiteit heb ik er
gewoond en ik heb de stad achtenhalfjaar als
wethouder mede bestuurd. Ik kan nergens lopen
in Groningen of er is iets waar we in die achten»
halfjaar iets aan gedaan hebben. For better and
for worse. Met het Hogeland heb ik een sterke
band. Groningen is de enige stad die zich definieert door het contrast met zijn directe omgeving.
De stad heeft een harde rand. Ook heb ik een
sterke affiniteit niet de overgang van het
Hogeland naar de Waddenzee. Er zijn daar veel
dingen fout gegaan, maar de mem heeft bet er
niet verpest; de natuur is er sterker, f e thuis voelen
heeft ook iets te maken met wat we ooit eens de
herbergzaamheid van de stad hebben genoemd en
die is alleen maar beter geworden. De openbare
ruimte in Groningen is ook beter geworden sinds
de invoering van het verkeerscirculatieplan.'
Jan Abrabamse, foto Harry Cock

THUIS IN DE RUIMTE

Lévi Weemoedt, schrijver
Uger dan het in het Westen. Een andere factor
Sinds maart 1992 woont de in Vlaardingen
is dat ik geen vaste baan heb en daar doet de
geboren en getogen Lévi Weemoedt met zijn
gemeente Assen niet moeilijk over. Kenniaen
gezin in Assen, De keuze voor de Drentse
die wel eens overkomen vinden Assen een "klere
hoofdstad is niet toevallig. 'Vlaardingen ligt
eind". Ah ze voorbij Zwolle Wehkamp zien, dentegenover het inferno van de petrochemische
ken ze dat Weemoedt niet meer ver af zal zijn,
industrie. De luchtvervuiling en de stank zijn
permanent aanwezig. Het is een angstige situatie maar dan moeten ze nog veertig minuten naar
om voortdurend bij een petrochemische Vesuvius die woordeloze velden zitten te kijken. Dat is een
te liggen. Wij hebben meegemaakt dat er giftige soort buffer die in ons voordeel we?kt; dat stuk
stoffen ontsnapt waren die met met water in aan- leggen wij zingend af. We moeten ook nooit reclame maken Voor het Noorden. Een paar jaar geleraking mochten komen, omdat er dan blauwden werd Feyenoord kampioen in Groningen en
zuurgas zou ontstaan,' Maar er zijn meer factoren: 'Vroeger kwam ik veel in Drenthe en ben ik ik stond op het station Assen. Zo 'n rood-wit smoel
er verliefd op geworden. Het Drentse landschap schreeuwde uit het raampje tegen mij: "Hé hoer,
heeft iets Ueflijks, iets kleinschaligs, iets beschuts haal eens twaalf pilsjes voor ons." Toen voelde ik
dat ik hier thuis was.'
en de mensen zijn er vriendelijk, prettig kleinschalig. Ik ben een wandelaar en een landschap of
een buun hm je alleen lopend goed bekijken.
Verder reis ik met het openbaar yervoer, dus
wilde ik dicht bi] een station wonen. Voorts
zijn de prijzen van de huizen hier aanzienlijk
Jan Abrahamse, foto Harry Code
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Steven de Jong, regisseui
en de Jong woont al zijn hele leven in
;land. Tegenwoordig is hij veelal te vinden
e tv-studtos van John de Mol en Joop van
Ende in Hilversum en Aalsmeer. Voor
emol doet hij regiewerk voor de soap-serie
lerweg naar morgen en de presentatie van
paardensportprogramma van Sport 7. Dat
;te is niet verwonderlijk, want zijn grootste
eet tot nu toe was de productie en regie van
'rïese speelfim De Gouden Swipe. Daarin
en, naast Steven de Jong, paarden een hoof. De film speelt zich volledig af in Friesland
s daar een grooi bioscoopsucces.
ijn verschillende redenen waarom hij (nog)
naar hel Westen is verhuisd. In de eerste
ts de voorliefde voor Friesland. % ben
>.groeid vlak buiten joure. Onze tuin grensde
een kkin bos. Helaas loopt daar nu een snel, maar als jongen had ik daar samen met
n vrienden de tijd van mijn leven. Hutten
wen> zoveel we maar wilden. Daar heb ik
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e herinneringen aan. Voor mij ts dat nog
altijd een bijzonder plekje. De laatste jaren heb ik
meer dan ooit kennis kunnen maken met het
Friese landschap. Voor mijn film De Gouden
Swipe ben ik in alle hoeken en gaten geweest om
locaties te zoeken voor de opnames. Ik heb toen
Friesland echt goed leren kennen en waarderen.'
Ook zijn gezin en zakelijke belangen houden
Steven voorlopig in Friesland. 'We wonen erg
prettig in Sneek en ik h$b nog een pktenzaak in
Friesland. Dat zijn twee belangrijke redenen om
hier te blijven. Bovendien ben ik in vijf kwartier
van Sneek in Hilversum. Dat vind ik een heel
acceptabele reistijd. Tech sluit ik niet uit dat we
in de toekomst nog eens naar het Westen verhuizen. Dat is dan omdat mijn werk daar is, maar
het zal nkt voor de rest van mijn leven zijn. Ik
kam op termijn terug naar Friesland!

Anna de Vries, foto Harry Cock
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Rik Herngreen, adviseur
ruimtelijk beleid
en tk hebben toen giprobeeidof UK het inderdaad
Sinds mei 1996 woont Rak Herngreen met
zo leuk vonden in he? Noorden en hel/beu tn
vrouw en twee dochtertjes in de voormalige
mam t verleden ja^ ten hi'i jt gehuurd m b<t
gereformeerde pastorie in Pieterburen, tegenover de korenraolen. De in Rotterdam geboren Lauwe/smeetgebied V/e vonden hitgetul/lig,
evenals de stad Gromagai V/e zagen deze pastoHerngreen heeft in zijn jeugd in Groningen
rie, waten meteen uy)ukt en hibbni het pand
gewoond, hij heeft er een paar jaar gestudeerd
gekocht. Wat me in het Hogehmd aannekt is de
en geruime rijd gewerkt. De laatste jaren heeft
f
hïj in Utrecht een adviesbureau voor ruimtelijk maat. het is altijdgiw schd!tg, maar Ut hieft
ook altijd een begrenzing d'e winenhaagt mei de
en milieubeleid. Daarnaast is Herngreen secrestuicttiu} die hier ontstaan is / n ivat il' ooi' biel
taris van de Commissie Milieu Effect Rapportage 'In Utrecht heb ik me de pleuns geadviseerd, goed vind is dat zich hiet alks op cultureel gebied
nooit meer nagedacht, nooit meer een boek gele- concentreert op één vieAiuiu ktlometir van di
zen, veelgeld verdiend en ik woonde m (en kost- binnenstad van Gwntngen De Ivndeienzipi
baar grachtenpand. Ve> leden jaar heb ik een paar helemaal gewend In Utiecht zaten zi op een kakbespiegelende artikelen geschreven en dat bsvlel school en nu op een plattAawhchool met ft n
enthousiaste leerkracht, ze krijgen bijna individu
me nogal Ik dacht toen- ik moet gewoon - wil ik
nog een gelukkig mens worden - gaan studeren en eelonderwijs. Zespukoi wet diskundighnd wu
de bieu
schnjven, althans voor de helft van de tijd; in de
andere helft van de tijd kan ik dan geld verdienen. Mijn vrouw - die opgegroeid is m bet Goot • Jan Abrahamse, foto Harry Cock
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Jan Kruis, s t r i p t e k e n a a r
De in Rotterdam geboren en getogen Jan Kruis
heeft in 1976 bewust gekozen om zich te
neigen in Drenthe. Na een opleiding aan de
academie te Rotterdam heeft hij ais freelance
illustrator, portretschilderen reclameontwerper
7ijn brood verdiend, De meeste bekendheid
huft Kruis gekregen door de strip Jan, Jans en
de kinderen. Dit was overigens niet de enige
itup die hij gemaakt heeft; zo heeft hij onder
.indore ook enkele afleveringen van Sjors en
SjHtnnie getekend, Verleden jaar is er een grote
tentoonstelling geweest ter gelegenheid van
25 \zitjan, Jans en de kinderen, in het Drents
Museum te Assen, Momenteel werkt Jan Kruis
AÏU een tekenfilm over de beroemde stripfamilie.
'Het tekenen van de strip Jan, Jans en de
kinderen stelde mij in staat in het Noorden te
gaan wonen', vertelt Jan Kruis. 'Ik heb altijd een
stille wens gekoesterd om buiten te wonen. Ik
wilde een huis waar je omheen kunt lopen, ik
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wilde wat grond en ik wilde beesten. Dat kan
natuurlijk ook op de Zuid-Hollandse eilanden,
maar mijn vrouw en ik kende Drenthe van de
vakanties. We zijn gaan zoeken tn een tijd dat de
huizen nog redelijk betaalbaar waren en toen
hebben we een boerderij in Mantinge gekocht. Ik
heb bewust voor Drenthe gekozen en niet voor
Friesland of Groningen, want ik wil niet in een
landschap wonen waar je niet tn kunt. Friesland
heeft mooie landschappen om te zien, maar er
zijn overal slootjes en hekjes en daar kan ik niet
met mijn hond wandelen. Hier woon ik bij de
boswachterij Gees en bet Mantingerzand, en daar
kun je vrij lopen. Met mij is overigens ook de
stripfamilie naar Drenthe verhuisd.'

Jan Abrahamse, foto Harry Cock

T H U I S IN 0 B RUIMTE

M, de Boer, kooiker
alk scholen in de omgeving uitnodig om eens in
De mooiste hobby die hij ooit heeft gehad, zo
omschrijft M. de Boer uit Engwierum het bezit de twee jaar een kijkje te konten nemen in de
kooi 'De eendenkooi van De Boer is een tradien onderhoud van zijn eendenkooi tussen
tionele turflcooi met zes pijpen. Het onderhoud
Engwieium en Ezumazijl, aan de rand van het
Lauwersmeer. Als oud-boer kan hij niet de hele vergt veel tijd. 'In de kooi zit zo 'n achthonderd
meter beschoeiing. Het permanente onderhoud
dag binnen zitten en daarom heeft hij na zijn
'pensionering' de eendenkooi gekocht. Van het doen we zelf en betaal ik ook zelf. Omdat het 'een
hobby is, reken ik mijn uren niet. Van de
vroege voorjaar tot de winter is hij daar elke
opbrengst van de eendenvangst kan ik materiaal,
ochtend te vinden om samen met de kooiboer
Ödinga de kooi te onderhouden. De Boer heeft voer en de onkosten betalen. Jaarlijks vangen we
tussen de tweeduizend en zevenduizend eenden.
altijd een grote interesse in de natuur gehad.
Die worden opgehaald door de poelier. De op'Als kleine jongen was ik al veel in het veld te
vinden. Onze boerderij 'Beintemahüs'staat onder brengst daalt de afgelopen jaren. Vroeger waren dt
Westergeest midden in een uitgestrekt weidegebied eendenkooien rustpunten in het landschap voor dt
Daar heb ik van de natuur leren houden. Toen ik eenden, omdat er overal gejaagd-werd. Het
nog op de lagere school zat, had ik een heilig ont- Lauwersmeer is nu een groot rustgebied, waar de
zag voor de kooikers in onze omgeving, Ze zagen eenden niet meer opgejaagd worden. Ze hebben
er indrukwekkend uit met een lange jas, flaphoed dus minder behoefte om mijn eendenkooi binnen
te vliegen.'
en een stuk touw omgeknoopt. Wat ze precies in
die kooi deden, dat wist je niet, want je mocht er
niet in. Dat vond ik toen zo jammer dat ik nu
Annc de Vries, foto Harry Cotk
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Diny Haveman, voorzitter
Dorpsbelangen Tynaarlo
? eigenaar Lodewijk Geveke Bouw BV
a ieder klein dorp heeft een Vereniging
psbelangen, die de belangen van de bewoners heefi Heidemij gevraagd een plan te ontwikkelen en
dat plan is in nauwe samenwerking met ons
ïrtigt. De activiteiten van de vereniging in
aarlo vallen op door de aanpak van bijzonde* gemaakt. Het resultaat is het versterken van de
rojecten, zoals de plannen voor een wildtun- natuurwaarden in samenhang met het e
onder de weg Groningen-Emmen waarbij een landschap, en de ontwikkeling pan h
idelpad van ruim zes kilometer is ontstaan bij Tynaarlo, waar een tiental villa's worden g
Drentse Aa, De op- en afritten van de snelweg Het gebied wordt weer toegankelijk voor de bewomingen-Assen zijn verplaatst en het natuurbad ners. Er komen wandelroutes en er mag tveer
gezwommen worden. Om dit mogelijk te maken
dt weer opengesteld voor de bevolking. Aan
moeten we een deel van het gebied kopen voor
woord is de enthousiaste voorzitter Diny
/eman: 'Wij zijn geen actiegroep. Het draagvlak f 75.000, -. De bevolking stond unaniem achter de
'er de bevolking is bijzonder groot. Van de 600 plannen, ook toen we gevraagd hebben of ze een
financiële bijdrage wilden geven. Dat resulteerde in
'nnen zijn 500 lid In 1973 is het bekende
uurbad Tynaarlo gesloten voor het publiek. De een bedrag van f 50.000,-, Daaruit blijkt wel dat
•cte omgeving is sterk verpauperd en woningen het draagvlak bijzonder groot k Van de bedrijven
' door vandalisme vernield. Vanaf de oprichting in Tynaarlo ontvingen we f 20.000,-. Voor mijn
t de rest ook wel rond.'
f987zijn wij bezig geweest met het weer
nstellen van het natuurbad voor de eigen bevol1
g. Het dorp heeft een emotionele binding met het Jan Abrahamse, foto Harry Cacfc
Nou d-ion
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