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DE HARKER 
COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2018 
26 september 
31 oktober 
28 november 
19 december 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 
Tjitske Zuidema 
Feestlan 11 
06 23128403 
 
Financieel beheer: 
Skelte Aukema,  
Feestlân 68/a   
Tel: 466118 
 
Rapen & nieten: 
Coördinatie:  
Hilly Kootstra,  
De Buorren 146 
Tel: 463609 
 
Bezorging: 
Coördinatie: 
Ruurdje Regelink 
Tel. 463780 
 
Kopiëren:  
Durk Tolman,  
Tine Bergsma. 
 
Bankrekening-nummer  
dorpskrant: 
NL80 RABO 0322940133 

 
❖ Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij  
❖ de redactie. 
❖ De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. 
❖ Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te 

plaatsen. 
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de 

betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.  
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in 

Microsoft Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.  
❖ Graag het bestand opslaan onder de naam van uw club of vereniging!! 
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com 
 
 

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  
 Vrijdag 21 september voor 18.00 uur!! 
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Vaste (seizoens)activiteiten 
 

  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  
 

7 juli t/m 25 
augustus 

Tsjerkepaad 13.30 tot 
17.00 

Piterkerk 

31 oktober Gezamenlijke maaltijd  it Kobunderhûs 

    

    

    

    

Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons 
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is.  Dit is een initiatief 
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele 
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania 
oefenavond 
 

20.00 - 22.00 Consistorie 

Maandagavond Oefenavond popkoor 
Lippenhuizen – Gorredijk 
 

20.15 - 22.00 it Kobunderhûs 

Iedere maandag  Biljarten  it Kobunderhûs 

Dinsdagochtend 
Josien Bruinsma 06 
21500833 

Yoga 10.00 - 11.00 it Kobunderhûs 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik 
 

19.30 Consistorie 

1 maandag per maand  Speel-o-theek 13.30 - 15.00  
19.00 - 20.30  
 

it Kobunderhûs 

ma-/di-/do- en 
vrijdagochtend  
Renskje Idzenga  
06 53949101 

Peuteropvang It 
Berneplakje 

8.30 -12.00 it Kobunderhûs 

Donderdagavond 
Roel de Jong 464660 
Tjidsger Rozenberg 
463997 

Club klaverjassen 20.00 it Kobunderhûs 

    

Dorpsagenda 2018 
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Op 31 oktober organiseert het Dorpssteunpunt Lippenhuizen in samenwerking met 
de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik een maaltijd voor iedereen vanaf 
65 jaar in het nieuwe MFA. 
Wij hopen dat u alvast de datum wilt noteren. In de Harker van september volgt dan 
nadere informatie over bij wie u zich kunt opgeven en wat de kosten zijn.  
Het lijkt ons een goede gelegenheid om zo elkaar te ontmoeten en gezellig met 
elkaar te eten.  
 

 
 

LUNATRICKS FREERUNNING 
UW ZOON OF DOCHTER VERRASSEN MET EEN 

ORIGINEEL FEESTJE? 
 

 
 
 

 
                        

mededelingenbord 

Lunatricks verzorgt voor uw kind een leuk en sportief Freerun kinderfeestje 
– Indoor of outdoor freerunning 8 kids €100 voor extra kind €10 pp. 

Er kunnen maximaal 15 kinderen deelnemen aan het feestje. 
Het kinderfeestje duurt 1,5 uur en vindt plaats op een datum/tijd die u uitkomt.  

Uiteraard kijken we in overleg naar de beschikbaarheid. 
 

Voor verdere informatie kunt u een email sturen naar 
Lunatricksmail@gmail.com 

Of bel 0675138127 
 

Wie eet er mee? 
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Doarpswurk helpt dorpen verder 
 
De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Gemeenten bijvoorbeeld 
introduceren ‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar eigen inzicht kunnen besteden aan zaken die 
de inwoners belangrijk vinden. Veel dorpen krijgen te maken met vergrijzing van de 
bevolking en de vraag naar meer zorg. Bewoners willen hun eigen duurzame energie 
opwekken en de opbrengst investeren in het eigen dorp. Het dorpshuis zoekt naar 
mogelijkheden om rendabel te kunnen blijven draaien. 
Allemaal ontwikkelingen die – gevraagd of ongevraagd – op dorpsbewoners afkomen. Hoe 
ga je hiermee om als dorp? Hoe krijg je mensen enthousiast en zorg je ervoor dat de juiste 
dingen worden gedaan? Hoe voorkom je dat er maar een kleine groep inwoners actief 
betrokken is en de besluiten neemt? 
Doarpswurk is een onafhankelijke stichting die dorpsbelangen en dorpshuisbestuurders, 
maar ook andere groepen bewoners die een concreet plan willen uitwerken, helpt met 
kennis, advies en begeleiding. De organisatie wordt gefinancierd door de provincie en heeft 
een breed netwerk en gedegen kennis opgebouwd over zaken die dorpen raken. 
Onderdeel van Doarpswurk is het Netwerk Duurzame Dorpen waarin dorpen leren en 
profiteren van de kennis en ervaring die door andere dorpen al is opgedaan. Zo hoeft het 
wiel niet nog een keer te worden uitgevonden. 
Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorpshuizen, belangenbehartiging (nieuwe 
democratie), energiecoöperaties, dorpstuinen of andere duurzame voedselprojecten enz. 
Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken: bij Doarpswurk 
kunnen ze je verder helpen. Meer weten: www.doarpswurk.frl 
 
 

 
 
 
 

Doarpswurk is er voor jou! 
 
Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. 
Wij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun 
werk. Zo helpen wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies, het verduurzamen van een 
dorpshuis, het ontwikkelen van een dorpsvisie en ook het opzetten van een wooncoöperatie. 
We begeleiden, maar nemen het proces niet over. De ideeën en ontwikkelingen zijn van het 
dorp zelf en passen hierdoor binnen de gemeenschap.  
 
We zijn net even dat steuntje in de rug dat je soms nodig hebt en bieden de kennis die 
wellicht niet aanwezig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar en 
brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Dat is de kracht van 
Doarpswurk.  
 
Kortom heb je een idee of initiatief op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid of sociale 
innovatie? Neem dan contact met ons op! Kijk wie er actief is in jouw regio via 
www.doarpswurk.frl.  
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         IT LIPHÚSTERFEEST 15, 16 en 17 JUNI 2018 

 
Na een paar dagen revalidatie kijken wij als bestuur terug op een geslaagde en zonnige editie van it 
Liphústerfeest. Wij zullen in een notendop de hoogtepunten met u delen. Uitgebreide informatie 
vindt u op onze website en de evaluatie zal natuurlijk plaatsvinden tijdens de jaarvergadering aan het 
einde van dit jaar.  
 
Vrijdagmiddag hebben we het feest afgetrapt met de schoolkinderen, we zijn in één lange muzikale 
stoet naar school gelopen. Eerst lekker een patatje en daarna voor alle kinderen vanaf groep 1 een 
speurtocht door het dorp. Op de namiddag hebben we genoten van een spectaculaire playbackshow. 
De jonge deelnemers waren niet van echt te onderscheiden. Natuurlijk waren alle zes de optredens 
subliem en uniek maar de jury moest een keuze maken.  De jury heeft de Spice Girls gekozen als 
winnaar van de playbackshow.    
 
Na het jongere publiek was het oudere publiek aan de beurt met een spetterende foute avond.  
De prijs voor de meest foute outfit is gegaan naar Fetsje en Jannie! Zij waren wel heel erg fout.  
De optredens van First Flash en Lytse Hille hebben ervoor gezorgd dat de hele tent in gebruik is 
genomen, tot springen van links naar rechts en roeiend op de grond zitten… Wat een super mooie 
avond.  
 
Zaterdagochtend werd de tent alweer vroeg klaar gemaakt voor het onderonsje. Jong en oud is 
komen kijken, luisteren en heeft meegezongen met het repertoire van de bekende Friese 
Leeuwarder Piter Wilkens. Na een gezamenlijke lunch met het publiek was het voor ons weer tijd om 
aan de slag te gaan met de optocht.  
 
Naast alle wagenbouwers is de Liphusterjeugd ook actief geweest tijdens de optocht. U heeft hen 
vast wel voorbij zien komen in hun gele tuk tuk en met hun collectepakken. Super, dat de jeugd zich 
zo actief inzetten voor het feest. Chapeau! Daarnaast hebben Berend Jan en Wietze ook dit jaar weer 
een ludieke actie bedacht voor de optocht, zij sloten de rij met een mooie oude Volvo 66. 
 
Zowel zaterdag als zondag stond er veel publiek langs de route. Bij de Attent werden zij vermaakt 
door het dweilorkest de Boljeiers. Er kwamen veel complimenten over versierde wagens en 
creativiteit van alle bouwers. Wij zijn dan ook trots op onze dorpsgenoten die na een drukke tijd 
(bouw van MFA e.d.) toch de mogelijkheid hebben gevonden om wederom een mooie wagen te 
bouwen. BEDANKT ALLEMAAL. 
 
De jury heeft een objectieve weergave gedaan en hieruit is naar voren gekomen dat de Marten 
Janswei met Rio de Janeiro de eerste prijs heeft verdiend. Misschien dat de sexy danseressen hier 
een aandeel in hebben, want die waren om op te vreten. Na een paar pechjaren voor de Marten 
Janswei hun wagens is deze prijs meer dan terecht. Bouwers en acteurs: jullie waren veel beter dan 
het carnaval in Rio.  
 
De Vosseburen heeft ons met hun wagen Aarde van Waarde weer met beide benen op de grond 
gezet. Want ook wij hebben invloed op de plastic soep en het is ook onze taak om verspilling en 
vervuiling tegen te gaan zodat de generaties na ons kunnen genieten van een mooie een schone 
aarde. Bedankt Vosseburen en jullie hebben terecht de 1e prijs gekregen voor jullie presentatie 
vrijdagavond.  
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De publieksprijsbriefjes vlogen eruit want iedereen wilde zijn of haar mening geven over de versierde 
wagens. Na de telling is gebleken dat de Wiken met hun thema “De Roep van de Draak” 
genomineerd is als publiekslieveling. Avond aan avond hebben zij met en in de straat gewerkt aan de 
wagens en kostuums. Grote complimenten voor de Wiken.   
Zaterdagavond hebben we weer genoten van de band Fragment. We waren al bekend met hun 
optreden maar ook deze keer voldeden ze wederom aan alle verwachtingen. Vooral in de laatste set 
werd het publiek van voor tot achterin de tent opgezweept en ging het dak er af. 
 
Zondagochtend was het tijd voor de 40e viswedstrijd en onze dorpsgenoot Roelie is al 40 jaar een 
gewaardeerde vrijwilliger bij dit evenement. Zonder vrijwilligers is er geen feest, dus Roelie nogmaals 
bedankt voor uw inzet. Na de koffie en thee was het tijd voor een ander drankje. Met Niesje achter 
de tap en Eva haar vriendinnen in en om te tuk tuk werd het een waar feestje op deze iet wat 
bewolkte zondagochtend. Afslaan van een drankje was voor deze mooie dames geen optie, dus het 
eerste vaatje was al snel weer leeg.  
 
De jonge Yorick was super snel deze zondagochtend. Hij heeft namelijk de eerste vis uit de vaart 
gehengeld. Of heeft heit van te voren al wat voer in de vaart gestrooid?  
De jeugdwinnaar dit jaar is Djurre met een totaal van 20 centimeters, super gedaan Djurre! 
Bij de senioren was het Roel die in totaal 56 centimeter aan de haak heeft geslagen, wat een 
topprestatie Roel. Tenslotte iets aparts: zowel Kees als Ronald hebben de grootste vis uit de vaart 
gehaald, namelijk een knaap van 27 centimeter. Is dit toeval of dezelfde vis? 
 
Na de tweede optocht zijn we met het hele dorp naar het feestterrein gegaan waar het tijd was voor 
een spannende veiling. Onze veilingmeester Jan was erg scherp. Een zwaaiende handbeweging, 
biertje boven borsthoogte of twijfelende blik. Voor Jan aanleiding om aan te nemen dat er geboden 
werd op de unieke attributen. En wat een strijd tussen de dorpsgenoten, de Liphúster geschiedenis 
werd door oude en nieuwe dorpsgenoten ruim op waarde geschat. Menig hart ging sneller kloppen 
door de veiling van een Meet and Greet met Johannes Rypma ft. The Bounty Hunters.  
Uiteindelijk was Karolien de gelukkige winnaar. De ontmoeting met Karolien en haar vriendinnen 
vond plaats in de keet achter de tent, als deze keet kon spreken……  
 
Na de uitslagen en dankwoorden was het weer tijd voor feest met de sympathieke band the Bounty 
Hunters. En dat feest was er, de onvermoeibare Liphústers en andere bezoekers hebben gefeest tot 
in de late uurtjes.  
 
Liphústers en andere betrokkenen bedankt voor dit mooie feest en alle hulp. Waar een klein dorp 
groot in kan zijn. Op naar volgend jaar! 
 
Saluut,  
Bestuur it Liphústerfeest 
 
Wilt u beelden bij bovenstaande verhalen of extra informatie over de uitslagen? Op onze website 
vindt u alle foto’s en aanvullende informatie: www.itliphusterfeest.nl 
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Uitslagen It Liphústerfeest 2018 
 

Optocht 
Juryprijs: 
 
1a. Marten Janswei – Rio de Janeiro    (899 punten) 
1b. De Wiken – De roep van de draak    (885) 
1c. Vosseburen – Aarde van waarde    (877) 
2a. Wettertoer – Ik hou van Holland    (830) 
2b. Osroc – Fryslân Kultureel 2018     (800) 
2c. Basisschool de Flecht – Alle kleuren van de regenboog  (771) 
2d. Feestlân – Surfing      (770) 
3a. Buorsterbatsers – Fanút de Buorsterwyk de wyde wrâld yn (758) 
3a. Tsjerkebuorren – Dubai      (758) 
3b. Peuteropvang it Berneplakje – Finding Nemo   (752) 
 
Publieksprijs: 
 

1. De Wiken  (73 punten) 
2. Marten Janswei (54) 
3. Wettertoer  (43) 

 
Presentatie vrijdagavond: 
 

1. Vosseburen  (140 punten) 
2. Marten Janswei (125) 
3. Basisschool de Flecht (120) 

 

Vissen 
 
1e vis van de ochtend: Yorick van der Tuin 
Grootste vis: Kees Bakker & Ronald Wouterse (27 cm) 
 
Jeugdklassement: 
 

1. Djurre Heida  (20 cm)   
2. Jesper Bakker  (15 cm) 
3. Yorick van der Tuin (10 cm) 

 
Seniorenklassement: 
 

1. Roel de Jong  (56 cm) 
2. Ronald Wouterse  (50 cm) 
3. Jan Witteveen  (42 cm) 
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Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag 
 
Kerkdiensten PG Lippenhuizen-Hemrik 2018 
 
Datum  Tijd  Dienst te  Voorganger 
24 juni  10.00  Lippenhuizen  Ds. Roobol 
01 juli  10.00  Langezwaag  Ds. S. Blok, dienst in duplicaatkerk Haren 
       in de Wind                  
08 juli  10.00  Lippenhuizen  Ds. Y. Slik 
15 juli  10.00  Langezwaag  Ds. C. Pronk 
22 juli  10.00  Lippenhuizen  Ds. P.Crom  
29 juli  10.00  Langezwaag  Ds. J. Jurjens    
05 aug  11.00  Lippenhuizen  Ds. J. Vlasblom (gewijzigde aanvangstijd) 
12 aug  10.00  Hemrik   Ds. L. v.d. Meer 
19 aug  11.00  Langezwaag  Ds. P. Hulshof (gewijzigde aanvangstijd) 
26 aug  11.00  Lippenhuizen  Ds. P. Hulshof (gewijzigde aanvangstijd) 
02 sep  10.00  Langezwaag  Ds. E. Kronemeijer  
09 sep  10.00  Gorredijk  Openluchtdienst school Librije 
16 sep  10.30  Langezwaag  Ds. S. Blok Tentdienst 
23 sep  10.00  Hemrik   Mw. S. Zwart 
 
 

Van de predikant 
Nu ik dit schrijf is de eerste keer Kliederkerk achter de rug en kijken 
we uit naar de viering op 1 juli rond en in de kunstkerk Haren in de 
Wind in Langezwaag. Kunstenaars kunnen ons kijken op scherp 
zetten. Net zoals eigenlijk profeten dat doen. Profeten die ons 
wakker willen schudden en ons oproepen het goede te doen. Die 
precies benoemen waar het niet goed zit, waar mensen macht 
misbruiken en enkel uit lijken te zijn op oorlog, maar die tegelijkertijd 
ook grootse visioenen schetsen van hoop van hoe het ook zou 
kunnen zijn. Een wereld waarin de zwaarden worden omgesmeed tot 
ploegijzers. Profeten zeggen misschien wel wat niemand anders 
durft te zeggen, en profeten durven misschien wel zo groot te 

dromen zoals niemand anders dat durft. En misschien is het met kunstenaars wel net zo.  
In de dienst van Pinksteren vertelde ik over de Italiaanse schilder Giorgio Morandi. 
Afgelopen lente vond er een expositie van zijn werk plaats in Museum Belvèdere in 
Heerenveen. Morandi schilderde zijn hele leven lang potjes en vazen. Elke keer in andere 
composities. In de lijnen en kleuren van zijn schilderijen zie je de architectuur van Bologna, 
de plek waar hij woonde, terug.  Hij woonde en werkte in een kamer in een huis dat hij 
deelde met zijn zussen. Dit was zijn wereld. Grote reizen had hij niet nodig. Hij wilde juist het 
kleine, het eenvoudige, verdiepen. De schoonheid laten zien van doodgewone 
gebruiksvoorwerpen.  
Haren in de Wind daagt ons ook uit opnieuw te kijken. Opnieuw naar de kerk, en de 
symbolen van die kerk. Wat betekenen ze voor ons? Wat vertellen ze ons?  Daarover gaat 
het op 1 juli. 
De zomer breekt aan.  Ik heb vakantie van 14 juli tot en met 25 juli en van 11 augustus tot en 
met 26 augustus. In deze periode nemen verschillende collega’s uit de regio voor mij waar. 
Neemt u contact op met de scriba, Tiny Jubels, om met hen in contact te komen.  De 
contactgegevens van de scriba staan op www.kerklippenhuizenhemrik.nl.  
Prikkel 
De kerk is geen bedrijf. Kerk, dat zijn alle leden samen. Samen vormen we het Lichaam van 
Christus.  Dat is bijzondere taal.  
Ik was laatst op een studiedag. We kwamen samen in een kerkgebouw en begonnen de dag 
met een viering.  We vroegen ons af: is dit gebouw altijd ‘kerk’, of wordt dat het nu pas, nu 
wij hierbinnen bij elkaar zijn als ‘kerk’?  
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Is kerk een instituut, een gebouw, een groep mensen, een werkwoord, dit alles tegelijk? 
Kerk gebeurt. Kerk gebeurt daar waar mensen gastvrij zijn en omzien naar elkaar. Kerk 
gebeurt daar waar mensen samen bidden, samen lezen uit de Bijbel. Kerk gebeurt daar waar 
mensen protesteren tegen dat wat het leven te niet doet. 
Kerk gebeurt daar waar we brood en wijn delen, waar we samen komen rond de tafel om 
elkaar recht in de ogen te kijken en ons Jezus te herinneren, die ons is voor gegaan. 
Kerk, dat ben je samen. Daar geef je samen gestalte aan. Drie mensen zijn al genoeg.  
Voor in de agenda 
Na de gemeentebijeenkomst van 29 april nodigen we onze leden opnieuw uit voor gesprek 
en ontmoeting na de dienst van zondag 8 juli. U kunt ook na de dienst aanschuiven, we 
beginnen om 11:15. U ontvangt hiervoor ook een uitnodiging. We willen graag samen verder 
nadenken over hoe wij vorm kunnen blijven geven aan ons gemeente zijn.  
30 september hebben we startzondag. De start van een nieuw kerkelijk seizoen. Een mooi 
moment om elkaar als gemeente(s) te ontmoeten en verder door te praten. Het landelijke 
thema voor de startzondag is ‘een goed gesprek’. De eerste voorbereidingen voor de 
startzondag worden ondertussen getroffen. 
26, 27, 28 oktober vindt er op Terschelling een inspiratiefestival plaats, georganiseerd 
door de Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk Nederland.  Een 
bijzonder weekend van lezingen, workshops, vieringen, trainingen, theater en meditatie. Ik 
ben door Kerk in Actie gevraagd om een workshop te verzorgen rondom contextueel 
bijbellezen. De manier van bijbellezen die ik heb geleerd tijdens mijn uitzending in Brazilië. 
Samen met Jacobine Gelderloos, onderzoeker van dorpskerken, binnenkort promoverend op 
het proefschrift ‘Sporen van God in het dorp’, bereid ik deze workshop voor. Zie voor meer 
informatie: https://www.pthu.nl/Inspiratiefestival. 
31 oktober organiseren de diakenen samen met de mensen van het dorpssteunpunt een 
maaltijd in het Kobunderhûs voor 65-plussers.  
Wilt u mij graag spreken, voor iets kleins of iets groots, om iets te delen wat je bezighoudt, 
schroom dan niet om contact op te nemen. 
Ik wens u een hele goede zomer toe.  
Hartelijke groet, 
ds. Sietske Blok 
tel. 0513-856183/ dssietskeblok@gmail.com 
 
 
 

Tsjerkepaad 2018 
 
De deuren van de Piterkerk gaan met Tsjerkepaad open. Kom onze 
mooie kerk in de zomermaanden bezoeken. 
Er zijn schilderijen te zien, van de vrijdagmorgen groep van "IT Stee" 
te Gorredijk o.l.v. Anca van Tol. 
De schilderijen laten zien " Afrika" en "3 jaargetijden, Herfst, Winter en lente". 
De Kerk is open iedere zaterdag van 7 juli t/m 25 augustus, 
van 13.30 tot 17.00 uur 
11 aug. komt organist Henk Louwrink 
18 aug. komen de Compagnons consorten spelen. 
25 aug. komt organist Geert Zigterman. 
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Taxi Koopmans uit Jubbega is o.a. 

gespecialiseerd in het patiëntenvervoer voor nagenoeg alle ziektekostenverzekeraars 

en naar alle ziekenhuizen en instanties.  

 

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit! 

 

Taxi Koopmans 

(0516) 46 15 58 
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PITERKERK HUREN? SFEERVOL 

ONDERDAK! 
 

Trouw-,Rouw-,Doopdienst of 
(familie)Feest 

06-83266955 
piterkerkbeheer@gmail.com 

 
Verhuur voor Culturele activiteiten 

Concerten, Uitvoeringen, Lezingen 

info@piterkerklippenhuizen.nl 
 
 
 

 
 
Hier had uw advertentie ook kunnen staan. 
Informeer naar de mogelijkheden! 
 

 
Hier had uw advertentie ook kunnen staan. 
Informeer naar de mogelijkheden! 
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Kunst en dorpsgeschiedenis 25: Liphuster Reinoudina de Goeje 

 
Sprookjes zijn generatieslang verteld en voorgelezen en doorgegeven via 
speelfilms, animaties, ballet, opera, musical, pantomime, andere producties 
of als muziek. In de tijd dat de dvd, youtube en smartphone nog uitgevonden 
moesten worden, had je pop-upboeken en werden ‘ter vermaak’ in huiselijke 
kring wel sprookjes verbeeld. Bijvoorbeeld uit Agatha’s pantomimeboeken 
van vertaler, auteur en tijdschriftenredacteur Reinoudina (Reintje) de Goeje. 
Zij werd op 9 april 1833 in Lippenhuizen geboren als oudste dochter van 
Nederlands Hervormde predikant Pieter de Goeje (1806-1854) en 

Wilhelmina Bernardina Schilling (1810-1872). Ze bleef ongehuwd en overleed te Rotterdam 
op 6 februari 1893. 

Opzetboek  
De Goeje publiceerde onder eigen naam en het pseudoniem Agatha. Eind 
negentiende eeuw waren theater en boeken vooral toegankelijk voor de 
bovenklasse. Agatha’s pantomimeboeken, met vertaalde West-Europese 

sprookjes, kwamen in 1893 bij Jacs. G. Robber in Amsterdam uit. Met op elk 
van de 2x7 pagina’s een chromolitho gedrukt, in Amsterdam bij L. van Leer & 
Co. De pantomimeboeken van 31 cm hoog en 24 cm breed kwamen uit in 
theatervorm. Twee ruggen sluiten aan op het achterplat, waardoor het boek 
neergezet kon worden en de voorzijde met orkest voor het toneel en op de 
voorhang de titel van het pantomimesprookje, middenvoor geopend kon 
worden waarbij de ‘zijvleugels’ het boek in een bijna halve meter breed 
theater-drieluik veranderden. Op alle pagina’ is op de achterzijde publiek in 
zijloges te zien in een per boek verschillende kleur. Rechtsboven tuurt een 
jongedame door een toneelkijker, andere dames hebben een waaier of 
handmof bij de hand en geliefden houden elkaar vast. Tussen de loges 
spelen alle scenes met boven het podium een per sprookje anders gekleurd 
baldakijn. Onderaan vatten omkaderde rijmende teksten de scenes zo 
samen dat die tijdens het voorgedragen nagespeeld en uitgebeeld kunnen 
worden in tableaux vivants (levende groepsstandbeelden) of als pantomime.  
(Zie Robinson Crusoë, 2) 
Asschepoetster 
Asschepoetster, in het Franse Cinderella is geschreven door Charles Perrault 
(1628-1703) (In 1697 publiceerde hij zijn bekendste werk, Histoires ou contes 
du temps passé, avec des moralités: Contes de ma mère l'Oye. De 
verzamelde volksverhalen en sprookjes werden internationaal beroemd onder 
de ondertitel Sprookjes van Moeder de Gans, een nieuw literair genree. * Op 
pagina 19 in Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 22 (2008), stelt Jan van 

Coillie in ‘Van Blauwbaard tot Roodlapje. Een aanzet tot de illustratie-geschiedenis van het 
sprookje in Nederland en Vlaanderen’ dat humor steeds belangrijker werd in illustraties en 
grappige overdrijvingen het griezelige onschadelijk kunnen maken, ook “om het contrast 
tussen de lelijke, domme stiefzussen en de mooie, lieve Assepoester in de verf te zetten. In 
Agatha's pantomime prentenboek wordt de humor nog versterkt door het contrast tussen de 
dikke en de dunne stiefzuster. Het sprookjes speelt op scène in een opera, wat de fantasie 
in de realiteit plaatst.” (Anoniem Ch. Perrault olieverf op doek, 63x52cm, 17de eeuw, Paleis 
Versaille; Asschepoetster Agatha’s pantomimeboek). 
Robinson Crusoë, deel 2 

De Britse Daniel Defoe (1660-24 april 1731) was een schrijver, journalist, spion en een 
grondlegger van de Engese roman. Defoe schetst in zijn roman Robinson Crusoë, * een 
romantisch verhaal over een man die op een onbewoond eiland strandt.  
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Van Agatha verscheen rond 1890, Amsterdam de vertaling Het leven en de 
wonderlijke avonturen van Robinson Crusoë (1719). Algemeen wordt 
aangenomen dat Defoë zijn idee kreeg door het verhaal over de Schotse 
zeeman Alexander Selkirk, ook Selcraig, die in 1709 na vier jaar van een 
onbewoond eiland werd gered. Uit een studie van reisboekenschrijver Tim 
Severin (juli 2002) zou blijken dat de Engelse arts, die wegens deelname 
aan rebellie tegen koning Jacobus II naar de Caribiën was verbannen, de 
schrijver inspireerde. Meerdere details uit het in 1689 verschenen verhaal 
van arts Henry Pitman staan in het boe, waaronder het idee voor inboorling 
Vrijdag, die met Crusoë meereist als deze gered wordt. 
(portret Defoe,1881, Young folks-cyclopedia) 
 
Roodkapje, deel 3 
Deel 3, Roodkapje, is verwant aan de versie van de gebroeders auteurs-
sprookjesverzamelaars Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) en Wilhelm 
Karl Grimm (1786-1859) waarin Roodkapje en grootmoeder gered worden. 
Bij Perrault worden ze beiden opgegeten. In Agatha’s versie wordt alleen 
Roodkapje nog net door haar vader gered. Het sprookje met een levensles 
begint: 
 “Roodkapje was een aardig kind, Een lieve kleine meid/ 
Zij werd door iedereen bemind  Om hare vriendlijkheid.   
Eens was haar lieve grootmoe ziek, Haar moeder sprak: ‘mijn kind, 
Breng haar deez' wafeltjes en vraag, Of zij ze lekker vindt. 
Maar loop wat vlug, en denk er aan: Niet treuz'len, nergens blijven staan.’”  
en het sprookje eindigt met- ‘Ze vingen 't beest in bed.  
Roodkapje danste vooraan mee En ging toen gauw naar huis.  

Haar moeder kuste haar zoo blij: ‘Kind! 'k heb je weder thuis! 
Maar doe voortaan stipt wat ik zeg, Praat met geen vreemden onder weg!’”  
(Gebroeders Grimm, 1843, Ludwig Emil Grimme; Agatha Roodkapje)  

Agatha’s laatste pantomimeboek  
Bella en de beer van Française Jeanne-Marie le Prince de Beaumont (1711-
1780) verscheen als Mooi Elsje in 1874 in Amsterdam bij J. Vlieger, vertaald 
door Reinoudina de Goeje. Beiden zijn versies van Belle en het beest. De 
Engelse vertaling Beauty and the Beast verscheen in 1757. In 1991 bracht 
Walt Disney Pictures een gelijknamige tekenfilm uit. Het oorspronkelijke 
volksverhaal La Belle et la Bête is van Madame Gabrielle-Suzanne Barbot 
de Villeneuve en voor het eerst gepubliceerd  in 1740 met andere sprookjes 
in La Jeune américaine, et les contes marins. De Koninklijke Bibliotheek 
bezit een herdruk uit 1765: Contes de Madame de Villeneuve, waarin ‘La 
belle et la bête’ bijna 300 pagina’s  beslaat. De bekendste versie is de 
verkorte uit 1756 door Mme Jeanne-Marie Leprince de Beaumont dat in het 
eerste deel van het vierdelige Magasin des enfants, ou dialogues entre une 
sage gouvernante et plusieurs de ses élèves de grande distinction 
verscheen en 27 pagina’s telt. In Agatha’s pantomimeboek is het verhaal op 
rijm nog korter. 
(anoniem portret J.M le Prince de Baumont, schilderij op ivoor, 18de eeuw, 
Bibliothèque nationale de France; Pierre-François Basan (1723–97) 
portretgravure G-S Barbit de Villeneuve naar Élisabeth Sophie Chéron 
(1648–1711),18e eeuw 15.7x11.6cm, Versailles; Bella en de beer, Agatha) 

 
Lippenhuizen, Aldtsjerk, 2018 ©Gerhild van Rooij (gerhildvanrooij.nl) 
*naar het origineel in de uitgave in London uit 1893 door Dean and Son, bron Theo Gielen 
Bronnen Inge de Wilde, Goeje, Reinoudina de, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland,  
Assepoeschtere p. 28, /www.dbnl.org/tekst/_lit004200801_01/_lit004200801_01_0003.php 
Agatha’s Pantomimeboek Roodkapje, Koninklijke Bibliotheek, dbnl nr. perr041rood01_01 én 
www.slideshare.net/arendlandman/sprookje-roodkapje-op-rijm-agatha-1893 
SGKJ/AGJMBorms. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur; overige zie tekst 
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  Weeroverzicht - mei 
 
        

           
        De totale hoeveelheid neerslag is 68,5 mm en was vorig jaar 30 mm. 

 

 
       Gemiddelde max. temp. is 22,6 gr. en was vorig jaar 19,9 gr. 
       Gemiddelde  min. temp. is 10,2 gr. en was vorig jaar 9,5 gr. 

 
 

      
     Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl 
     Op de site is er ook een pagina met een "totaaloverzicht" 
                                                                                                                       Willem  en Renske 
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