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ltoorwoord
van Sint Piter
Ik herinner me het nog als de dag van vandaag: het
allereerste Sint Pitersprookje in Grou in 1951.
'Ali Ben Hassan' van K. Oudes en H. Riemers. Een
mooie reden voor een bijzondere glossy ter ere van
het 65e Mearke voor kinderen en volwassenen.

De laatste jaren is het Mearke in Grou een andere koers ingeslagen
en wordt er ook geëxperimenteerd met bestaande sprookjes. Een
mooie uitdaging die elk jaar weer met veel succes wordt afgerond.
De acteurs waren altijd onderwijzers uit Grou, maar later
speelden ook ouders van schoolgaande kinderen mee. Met

In 1951 was het eigenlijk niet meer dan logisch dat Grou ook een

de verandering van het onderwijs werd het steeds moeilijker

eigen sprookje kreeg. Sint Piter vieren en dan naar het Sinterklaas-

onderwijzend personeel te vinden dat tijd en energie had voor de

sprookje in Leeuwarden gaan, dat vond ik maar niks. Natuurlijk,

repetities en de uitvoeringen in de week van Sint Piter.

Sinterklaas is mijn beste collega maar ook niet meer dan dat;
bij Sint Piter hoort een Sint Pitersprookje. Daar dachten de toen-

Er kwam steeds meer belangstelling, het Mearke werd soms wel

malige onderwijzers Siebren de Jong, Geart Vledder en Herman

twaalf keer opgevoerd aan steeds volle zalen. Dat was natuur-

Tichelaar uit Grou (rond 1950) net zo over. Gezamenlijk zetten ze

lijk nooit mogelijk geweest zonder al die honderden vrijwilligers,

zich in om dat voor elkaar te krijgen, met als resultaat het eerste
Sint Pitersprookje in hotel Oostergoo voor alle schoolkinderen van

die in de afgelopen 65 jaar hebben meegewerkt. Ook nieuwe
inwoners van Grou doen enthousiast mee. Gezien de animo

Grou en 's avonds voor de ouderen. Tot en met 1958 werd er een

waarmee het Sint Pitermearke wordt gedragen, leeft bij mij de

Nederlandstalig sprookje opgevoerd; 'Ali Ben Hassan' zelfs twee

overtuiging dat deze prachtige traditie nog vele jaren een belang-

keer. Nadat de scholen in Grou in 1958 tweetalig werden, was er

rijk onderdeel van het jaarlijkse Sint Piterfeest zal blijven.

in 1959 het eerste Friestalige sprookje, het Mearke 'Piter en de
Marwiven', geschreven door Geart Vledder. Sinds 1959 werden

Ik vind het prachtig dat er nu zo'n mooie glossy is ver-

er alleen nog maar Friestalige sprookjes gespeeld en spraken we

schenen en bedank iedereen. Ook alle supporters, die

dus alleen nog maar over het Mearke in Grou.

ervoor gezorgd hebben dat alle herinneringen zo prachtig
gebundeld konden worden. Een uniek bewaarexemplaar

Het sprookje, of Mearke, zoals het veelal in het Fries wordt
genoemd, is vanaf de eerste voorstelling een erg belangrijk
onderdeel van het Sint Piterfeest in Grou. Het werd een echte
traditie. De traditie, dat het Mearke werd geschreven door een
Grouster (onderwijzer) of een oud-Grouster. Soms werd het wel

voor jong en oud(er) met voor velen herkenbare verhalen,
memorabele anekdotes en de meest stijlvolle fotosessies
met kostuums van toen. Uiteraard spreken de vele foto's
uit de oude doos voor menig lezer boekdelen. Ik ben trots
op het Mearke en op Grou en wens u veel leesplezier!

twee of drie keer gespeeld (zie ook het overzicht van de sprookjes in deze glossy). En altijd in het Fries. Vanaf 2000 werden er
ook Friese vertalingen gemaakt van bestaande Nederlandstalige

Sint Piter

sprookjes.
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Tekst en beeld: Ineke Siebenga

op het podium
Vandaag de dag is het Mearke niet meer weg te
denken uit het Sint Piterfeest. Er wordt hier en daar
wel eens gezegd dat het Sint Piterfeest geen reden van
bestaan meer zou hebben zonder het Mearke. Dat is
wat overdreven, maar dat het Mearke een belangrijke
plek heeft binnen het feest is een feit.
Twee van de grondleggers zijn GeartViedder
(87 jaar) en Herman Tichelaar (89 jaar). Het leven
van Vledder en Tichelaar zag er 65 jaar geleden
heel anders uit. Beide heren werkten in 1950 als
leerkracht aan de openbare basisschool van Grou
en daarvoor moest je nu eenmaal in het dorp
wonen. Vandaar dat ze samen in een Grouster
kosthuis hebben gewoond.
In 1950 gingen de scholen rond Sinterklaastijd nog naar het
Sinterklaassprookje in de Harmonie in Leeuwarden. Vledder:
"Blykber fûnen de minsken It net frjemd dat de bern C.'t it Sint
Piterdoarp nei in Sinterklaassprookje 90fl gen. Mar wy fûnen dat
mar neat en der hienen wy it wol gau ns oer yn hûs. Dat wy as
Grousters, It doarp mei Sint Piter, nei in Sinterklaassprookje moasten koe net [ansels. "Dit moat oars", seinen wy tsjin elkoar. Wy ha
doe betocht om sets in mearke, doe noch sprookje neamd, te
meitsjen en op te [Ieren. Haadmaster Scheffer wie der doe net sa
wei fan. Scheffer fûn it gjin goed idee, mar wy ha dochs trochset."
En zo ontstond het eerste sprookje: 'Ali Ben Hassan'. De rollen
werden vervuld door de meesters en juffen en een aantal ouders
van de ouderraad. 'S Middags was er een voorstelling voor de
kinderen en 's avonds was er een voorstelling voor de ouders.
Tichelaar: "It moaiste wie noch dat eitsenien tige entûsiast wie,
mar master Scheffer noch it meast. Hy fûn it prachtich en woe it
alle jierren wol dwaan Wy seinen dat wy der ek wol foar yn wienen, mar dat de bern fan de Kristllke basisskoalle dan ek komme
mochten te sjen. Sint Piter is foar alle bern yn Grou fansels."

De eerste jaren werd het sprookje tweemaal gespeeld, één keer
voor de kinderen en één keer voor de ouders. Vanaf het eerste
Mearke is er nooit getwijfeld aan het succes. Het Mearke werd
ieder jaar groter. Tichelaar: "Oant no, no binne der 5jûntiden dat
it mearke spilet foar de âlders en ek meardere kearen foar de bern."
Tichelaar: "Ik wit noch wol dat de bern It hiel gek fûnen dat
harren masters en juffers op It toaniel stienen. Der wie in jonkje
dy't sein hie: "Ik fyn It wol hiel nuver, sa is master gewoan master
mar efkes letter is hy samar in seerô ver. De bern fan hjoed de dei
sille der wol oan wend wêze dat harren masters en juffers in wike
lang alle jûnen meidogge oan It Mearke."
Als er iemand solliciteerde voor een baan als leerkracht op één
van de Grouster basisscholen, was één van de functie-eisen dat
hij of zij wel moest kunnen zingen en toneelspelen. Het moest
eerst bewezen worden voordat er aangenomen werd.
In het begin, toen er nog niet veel leerkrachten waren om mee te
spelen, kwam het voor dat er een beroep werd gedaan op de
partner van de onderwijzer. Ook de vrouwen van Tichelaar en
Vledder speelden mee. Vledder: "Sy hienen gjin keus, sy moasten
wol. Gelokkich ha se it altyd mei in protte wille dien."

Muziek
In de beginjaren van het Mearke was het niet vanzelfsprekend dat
er muziek werd gespeeld. Tot 1959 werd er gespeeld zonder
muziek. Tichelaar: "Wysongen dan mar wat sûnder mar dat wie
hiel gewoan."
Vledder: "De earste pianist dy't foar It Mearke yn't spier wie, dat
wie Van den Bos. Hy en syn frou wienen de eigners fan de Bierhalle.
Mar neist kroechbaas wie Van den Bos ek konsertpianist. Hy koe
prachtich spylje, mar hy wie net geskikt foar it Mearke. It wie net syn
sjenre want doe't hy op in kear in Mearke begelate, bleau It hielendal stil wylst der in ferske son gen wurde moast. Wat blykte? »

HIj. mnij etq.entijh niet nieer niet de niobiet apelen.

De bêste man wie yn sliep fallen achter de piano!" Later werd Piet
Dijkma de vaste pianist tijdens de Mearkes. Hij was zo muzikaal
dat hij niets op hoefde te schrijven. Tichelaar: "Hy die alles
gewoan Cit 'e holle. Mar hy hat ek al ns sük west. Doe hienen wy
al in probleem want wy wisten net watfoar muzyk by de ferskes
hearde. Wy ha it flink benaud hân, want wa moast it no oernimme?" Gelukkig was Piet op tijd opgeknapt en kon hij toch de
liedjes van het Mearke begeleiden.
Sommige liedjes werden ware hits. Tichelaar: "Wy songen se
tidens it Mearke mar sy foelen goed yn de smaak. Wy songen se
yn de gong, mei jierdeis en mei feestdagen."

'jichter de Sdwrnwn
Wanneer de acteurs tijdens de voorstelling even niet op het
toneel hoefden, gingen ze in de lounge zitten. Het enige
probleem was dat het wel eens voorkwam dat sommige acteurs
dan de tijd vergaten en niet op het podium verschenen als het
zover was. Vledder: "Wy net hear, wy wienen der altyd rap by en
stienen altyd op 'e tiid wer op it poadium."
De kleren die werden gebruikt, werden gehuurd bij een bedrijf in
Leeuwarden. Deze kleding werd ook wel gehuurd in Hilversum.
Tichelaar: "Dat wie wol bysûnder, want sa no en dan seagen wy
klean foarby kommen op de televyzje dy't wy ek oanhienen mei it
Mearke."

£Lehtrqihefrouiju
De kosten van het Mearke werden gedekt door de opbrengsten
van het oud papier. Op de plaats waar nu de Hema staat, stond
vroeger een boerderij waar het oud papier werd opgeslagen.
Later hebben de 'Elektryske Froulju' de taak op zich genomen.
Vledder: "Dat wie altyd wer spannend mei de elektryske froulju.
Je wisten noait fan te foaren wat de froulju binnenhelje soenen en
oft it hiele Mearke wol trochsetten wurde koe."

Zefq&ichreven Mearhei
In 1958 vonden de heren het tijd dat er een mooi boekje voor de
kinderen moest komen. In het boekje moesten leuke Sint Piterverhaaltjes komen. Het was de bedoeling dat alle leerkrachten
een mooi verhaaltje schreven voor in het boekje. Vledder: "Ik
begûn mei in stik, mar myn frou fûn dat it ferhaal fiersten te lang
waard. Doe hienen wy betocht dat der wol in toanielstik fan
makke wurde koe en sa ûntstie it Mearke fan Piter en de
Marwiven. Dit stik is sels tnje kear spile; yn 1959, 1973 en 2006."

de basisscholen. Tichelaar: "Tidens it skriuwen fan in Mearke
skreau ik al bepaalde rollen foar sommige akteurs. Want it wie
noch wol ns sa dat der akteurs meidienen dy't gjin tekst ûnthâlde
koenen, dy krigen minder tekst. Of dat sommige akteurs sa'n eigen karakter hienen, datje der rekken mei hâlde moasten. Dat de
masters en juffers graach meispylje woenen wie wol dCidlik, want
der moasten soms wol tweintich rollen yn in mearke sitte, om elts
meidwaan te litten."
Het was niet altijd even gemakkelijk om een Mearke te schrijven.
Sommige schrijvers sloegen er; volgens de heren, in door.
Tichelaar: "Sommige skniuwers hienen sa'n grutte fantasy dat de
ferhalen wol hiel moai waarden, mar net geskikt foar in Mearke.
It waarden dan sokke lange en yngewikkelde ferhalen dat wy de
bern earst bepaalde dingen ûtlizze moasten foardat se nei it
Mearke koenen."
De repetities begonnen in januari en iedereen had er erg veel zin
in. Iedereen nam de tijd om te oefenen en zelfs de onderwijsinspectie gaf de leraren de tijd om met het Mearke mee te spelen.
Vledder: "De Sint Pitertild wie de moaiste tild fan itjier. Hiel Grou
seach it hiele jier ût nei Sint Piter en de akteurs fan it Mearke
sea gen it hiele jier üt nei it repetearen en it spyljen."
Tijdens één van de Mearkes werd Anneke van der Meulen
(Sikkema) ziek. De verwachting was dat ze nog wel een poosje
onder de pannen zou blijven. Klaasje Postma werd gevraagd de
rol van Anneke op zich te nemen. Vledder: "Mar doe waard Anneke wer better en koe har rol wer oernimme. Klaasje wie treastleas en gûlde, sy fûn it sa bysûnder om mei te spyijen. Gelokkich
wie der de oplossing: sy spilen om de beurt. De iene jun wie it
Anneke dy't op de planken stie, de oarejûn wie it Klaasje."
Tichelaar: "Sa hienen we ek noch Siebren de Jong. Siebren koe
de tekst net ûnthâlde. De iennichste oplossing wie in ynstekker
Op in kear wie it in lang Mearke en rûn it stik Cit, mar it publyk foar
de foarstelling dernei stie al te popeljen. Dus doe moasten wy it
stik ynkoartsje. Dat hie Siebren net yn de gaten, dus doe rûnen in
protte dingen by elkoar del, wêr't we achternei in protte wille om
hân ha. Mar Siebren hold alle spilers wol skerp. Want as it him net
sinde, dan drige hy dat hy dermei ophâlde soe."
Volgens de heren is het Mearke niet meer hetzelfde als vandaag
de dag. Vledder: "Der is in grut ferskil mei doe en no. Hjoeddeis
is it net mear in echt Mearke en der wurde moderne stikken Cit de
Nederlândse literatuer oerset yn it Frysk. It is no in ferhaaltsje mei
in pear ferskes. De jeugd wol 'hatsikidee' op it toaniel, it moat
allegear flugger spannender en gekker.".

Er werden meerdere Mearkes geschreven door de docenten van

'(lctt wat... kad,n ze ntaar duiU nioeten zijn... Cuentje4... Bah, bah! Wees alleen! Tranen?

Piter en de Marwiven was in 2006 voor Vledder het laatste
Mearke. Vanwege zijn afnemende gezondheid kon hij het
daarna niet meer opbrengen om naar het Mearke te
komen. Dat speet hem zeer. "Mar op in gegeven moment
hâldt It in kear op.It wie wol bysûnder om Piter en de

Marwiven as lêste Mearke te sjen." In Heerenveen vierde
Vledder nog wel elk jaar Sint Piter met zijn kinderen.
Dat vond hij geweldig en hij genoot daar ten volle van.
Enige tijd na het interview is Vledder op 87-jarige leeftijd
overleden.

Hoofd uoorover en zijn kiutffeI knuffelen.
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ToWabriek

Tekst en beeldarchief Maasje van der Veen

65 jaar
'J
ÇrsJbw
65 Mearkes zou 65 groepsfoto's op kunnen leveren.
Van de beginjaren zijn helaas geen groepsfoto's
gemaakt. De eerste jaren waren alle foto's nog in
zwart/wit, vanaf de jaren 180 komen de eerste
kleurenfoto's. De eerste groepsfoto in kleur is in

1983 gemaakt. Helaas is er ook in latere jaren wel
eens "vergeten" een groepsfoto te maken. Van de
Mearkes waar geen foto van is, is het helaas moeilijk
te achterhalen wie er heeft meegewerkt en meegespeeld. Dat voelt nu als een manco in de archivering.

"llrjen, qa naar P1aore", keert hij duidelijk. Mmm.. 11ij waa tod uiteen?
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"mar it Sint Piterfeest bin ik oant de
Kees. Wedman (55 jaar) woont sinds 1980 niet meer in Grou,
legt
de
basspeler
uit
Brassband
Apollo
uit. "Doe't ik yn 1998 foar de
teannen ta mei fergroeid"
earste kear yn It Hearrenfean mei is Hidde de yntocht fan Sinterklaas meimakke en Hidde as
trijejierrich jonkje oan 'e râne fan 't sintrum in flachje fan Intertoys yn 'e hannen troppe krige,
hie 'k al iten en dronken en woe 'k fuort wol wer nei hûs". Sinds die tijd is het nooit meer goed
gekomen tussen Sinterklaas en Kees. Sint Piter was bij hen thuis vroeger vaak een drukke tijd.
Niet alleen de voorbereidingen voor de pakjesavond, maar ook de taaipoppeactie, de aankomst,
de middagoptocht, het uitzwaaien en de Mearkes vroegen de nodige uurtjes. Het gezin draaide voor
een groot deel om Apollo. Pake werd rond 1925 lid, heit in 1936 en daarna zijn zus en Kees zelf ook.
Zo hebben ze Sint Piter talloze keren opgehaald van de kade.

am

Eind jaren zestig kreeg Apollo met behulp van hoofdonderwijzers Bareld de Vries en Homme Fopma
een fantastische groep jeugdleden er bij, weet Kees. Deze groep groeide onder leiding van dirigent
Jan de Haan uit tot een hecht jeugdorkest. Samen met de Rubo's verzorgden ze het 'voorprogramma'
van de Mearkes. Daarbij hoorde ook het begeleiden van het zingen van de Sint Piterliedjes, zoals dat,
tot op de dag van vandaag nog steeds gebeurt.

4
4

:

"As jeugdlid koene je, asje woene, mei frjkaartsjes eltsjier faaks wol trije kear nei it Mearke. Ik makke dêr graach ebrûk
fan Dat
. joech altyd prachtige middeis en jûnen mei de geur fan wiete reinjassen
g
fan in optein publyk yn in fol en rokerich Oostergoo. Mar ek mei prima toanielspul fan de masters en
juffen. En fansels ek it fantastyske pianospyljen fan de leafste master fan de wrâld: master Dijkma.
00g

•

IaI

V

songen

Vooral tijdens de laatste voorstelling werd er volop geschmierd, vooral door Fopma en Achenbach.
"Myn leukste herinnering is dat Fopma en master Meeuwis Hoekstra (twa koppen lytser) tidens sa 'n
yn harren rol as bewaker fan de prinses. Dat wie op himsels al in
lêste foarstelling een duet
komysk gesicht. Fopma, net bepaald in 'begenadigd' sjonger, besocht Hoekstra, in deeglik tenor, hiel
subtyl al sjongend mei droege humor letterlik en figuerlik fan 'e wils te brin gen. Hoekstra liet him
echter net 'foppe' en song ûnfersteurber fierder. Niks gun gegibel, échte Toppers!"
40

Zonder liet ureem1 te uüiden drukt'9rjen op liet pictoqrcuit.
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41

In 1964 schreef Durk Wiersma zelf "It Mearke fan de Wûnderbeam",
in 1969 "De wjukken fan de Boarchmole", dat in 1980 nogmaals werd opgevoerd.
In 1970 verzamelde hij liedjes en verhalen voor het boekje: 'Op in febrewarisdei'. Zelf schreef hij drie verhalen
voor deze bijzondere uitgave. De acht liedjes waren opgenomen op een 45-toerenplaatje, dat in de achterzijde
van de cover verstopt zat.
Als we hem vragen naar een memorabel liedje uit één van de Mearkes, hoeft hij niet lang na te denken. Hij vindt
dat er heel wat prachtige liedjes zijn geschreven voor het Mearke, maar er is één nummer dat er boven uit steekt.
Het nummer "De Bisteboel" van Timen Houtskroef en Harke Hampelman werd een echte meezinger. Deze twee
'Merkereizigers', werden gespeeld door Homme Fopma en Durk Wiersma zelf. Het lied kwam uit het Mearke
"Ido de Keningssoan", geschreven door Piter Waistra in 1968 (in 1982 opnieuw gespeeld).
Vooral de kinderen vonden het een prachtig lied en het werd dan ook snel schoolrepertoire, volgens Wiersma.
"As der in master ofjufferjierdei wie of by oare feestlike dagen, dan waard der troch de hiele skoalle meielkoar
songen". Vooral 'De Bisteboel' werd uit volle borst door de kinderen gezongen. Meesters en juffen en alle
leerlingen stonden dan in de, toen nog grote hal, van de Hjerre Gjerrits Skoalle. Afgeladen vol! Zelfs het trapje
naar de personeelskamer stond vol met zingende kinderen.
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Mar lit ils net ôfdwal.,
Wy iii der fan feral..
Der ha je alderaarat da aap,
0, zinaken hwat ie dat in knaap.
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kll.geaj Dy kriget de tr.mp.t, trompet;
Fan je ratterdetet, fan ja ratt.rd.t.t.
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!± Dan blaast er de fanfare,
03 aap dat ie aa'm rare.
De knyn dy dacht da graat* tram,
Dat kin der geed, hy ie net dom.
Fan je ron ben bom, fan je ron ben bom,
Hwat roert dat biet de graat* trom.
Us kaal en da kat en de haun en da geit,
Dy sjonge mei dt fleurichheid.
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Voor de Grutte Nijdjip Show zocht Ties van Steen
in 2013 (9) het Mearkenummer "As de Noarderwyn gûlt"
uit. Elk schooljaar organiseert de Nijdjip skoalle in november de Grutte Nijdjip Show. Tijdens deze show kunnen
kinderen op allerlei manieren hun talenten laten zien: playbacken, moppentappen, turnen of live zingen;
alles mag. Ties houdt van toneel en zingen en besloot om, voor een volle zaal met ouders, pakes en beppes
en kinderen, helemaal alleen te gaan zingen. En met succes: hij kreeg een staande ovatie na zijn optreden en
zijn performance werd een YouTube-hitje in Grou en omstreken (scan de QR-code voor het filmpje).
'Ties was behoorlijk zenuwachtig toen hij op het podium klom. Pardoes startten ze ook nog het verkeerde
liedje en moest hij weer even terug achter de schermen. Hij liet zich hierdoor niet van de wijs brengen.
Eenmaal terug op de planken raakte hij zijn zenuwen kwijt bij de eerste vertrouwde tonen van
"As de Noarderwyn gûlt".

4
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Ties koos bewust voor een Friestalig liedje: "Er zitten maar drie kinderenin mijn klas, die Fries spreken en ik
vind het belan grijk dat ook de andere kinderen Fries leren."
Het nummer is voor het laatst gezongen in het
mearke "Kening Wammes" in 2013. Oorspronkelijk komt het nummer uit "As de Noarderwyn gûlt" dat in
1991 (toen gezongen door Marijke Eikenaar) en 2008 (gezongen door Engelien Pit) is opgevoerd.
"Het is een mooi en rustig nummer, ik hoef niet persé een hard en cool liedje te zingen om stoer te zijn "
zegt de zanger in de dop trots.

Z
J
waiip

,

Het is geen verrassing dat juist dit het favoriete nummer van Ties is geworden. Het hele gezin Ties is een
zoon van Fons van Steen, die in de laatste drie Mearkes een rol heeft zong het nummer vaak thuis. Ook
worden de cd's met Mearkeliedjes vaak gedraaid als ze met zijn allen in de auto op pad zijn, zodat heit
tussen de bedrijven door de liedjes kan oefenen.
—

—

•W

:

Nog een saillant detail: Ties kent eigenlijk alle liedjes van de laatste mearkes uit zijn hoofd. Als zijn vader
gaat repeteren voor het Mearke kijkt Ties stiekem om het hoekje mee. Hij zingt de nummers vaak al
vloeiend, zelfs voordat de tekst bij de spelers er definitief in zit.
—
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AANKOMST
ADARA
APOLLO
BEDRIJF
BELICHTING
BEZEMSTEEL
BURGEMEESTER
DECORBOUWER
DUVEL
FOTOGRAAF
GELUID
GELUIDSTECHNICUS

L E S

HEIDEHEKS
HEKS
KADE
KNILLES
KONING
LIEDJESSCHRIJVER
LOTERIJ
MANTEL
MIJTER
MYSTERIEUS
OORKONDE
00 51E RG 00

woordzoeker en streep ze door.
Het woord dat de overgebleven letters vormen,
mail je naar info@sintpiter.nl.
Onder de inzenders wordt een kortingsbon van
€ 50,- hij Berino The art of beauty verloot.
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Zoek dan de onderstaande woorden op in de

0 N

D S T E 0 H N
R P D

Wil je meedoen met de woordzoeker?

BERINO the art of beauty
hairstyling, wellness & beauty

OUDER
PRINSES
ROEKEBOSK
ROZENPRINSESJE
SCHOOL
SIMSALABIM
SNIEWYFKE
SOUFFLEUR
SPANNING
SPELLETJES
STEIGER
STOOMBOOT

"lIaije kattifet drie niwil over zia buik, &iencwI over zijn raq.

STROOIDAG
TOESPRAAK
TONEELVOORSTELLING
TOVENAAR
TOVERSTOK
TROLLEBOLLEBOSK
TROUWEN
VERLOTING
VERSNAPERING
VLAG
WOUDPRINSES
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Tekst en beeldarchief Maasje van der Veen

«11 gemutst
Hoofddeksels zijn een fenomeen. Ze gaven vrouwen

Bij de mannen zijn het nog steeds de hoofddeksels, die naast

en mannen door de eeuwen heen extra uitstraling of

de schmink iets extra's geven. Dat varieert van een eenvoudige

meer status. Als u de 65 jaar Mearkefoto's bekijkt,

pet of muts tot enorme steken of tulbanden. Het waren vaak

blijkt dat effect ook op het toneel zichtbaar.

exemplaren uit de "oude doos", maar dikwijls ook fantasierijke

Hoe extremer de uit te beelden figuur er uit zag of hoe

zelfgemaakte nieuwe creaties. Spelers vonden de hoofddeksels

hoger (of lager) de status van de te spelen rol was,

niet altijd prettig dragen, dus buiten het zicht van de spotlights

des te meer aandacht kreeg het hoofddeksel.

werd menig hoofddeksel dan ook snel even neergelegd. Het

Toch zien we de laatste jaren dat, vooral bij de

gebeurde wel eens, dat bij de volgende opkomst op het toneel het

vrouwenrollen, het hoofddeksel plaats maakt voor

hoofddeksel soms even werd vergeten. Om hoofddeksels "storm-

prachtige en gekleurde haarcreaties.

vast" vast te zetten werden soms hoedenspelden gebruikt. Voor
de vrouwen gaf dat weinig problemen, maar voor de mannen
was dat niet altijd prettig door de kortharige mode.

1978 Piet Bloemsma

1982 Auke Achenbach

1988 Syinon Odinga

1999 Jan Oudeboon

1988 Harm Visser

"Ik sjoch tige mâl, omt ik
yn 'It mâle fel' spylje."

"Ik bin Harke Hampelman
de merkereiziger,, altyd
mei Timen Houtskroef op 'n
paad. Oeral dêr't wy
ferskine gean' soargen en
lijen op'e loop."

o ii ters

"Ik bin Generaal Plof en
as myn soldaten net
dogge sa't ik wol, dan plof
ik. Ja, in plof, in plof bin
ik; Nimmen kin it fan
my winne. Ik kin it
moaiste rinne."

Oce ket zacht, lief en, uluq, zegt ket mei4e uwi liet cherni.

15

1997Si -tse Bosma

2000 Eelke Bosma
"As Harm Reafin ferstjinje
ik de kost mei fiskjen. Mar
dan komt dy jildwolf en
wol gif yn it wetter smite,
sadat de fisken siik wurde
en de minsken dus ek. Mei
Bearend Bolderbast is it
al sa. 'Frjemd spul yn 'e
haven'."

1990 Homme Fopma
"Ik ben de helper van
'Knilles mei de kiste.'
Vanuit de kist kom je in
een andere wereld en
verandert Knilles je in
ratten. Lit my hjir mar
moai sitte."

"En hy hjir: hy is in
ûnnoazele, domme
ûnhandige brekker."

Sit net yn noed. Mei sa'n
moaie hoed, komt alles
wer goed.

"Als rentmeester ben ik de
ogen en oren van Meneer
de Baron. Een gewichtige
baan. Vooral als er een
man voor dochter Nynke
moet worden gekozen."

2002 André Philips
Tovenaer Waremier:
"Wol, makliker kin't al net
Sire! Hokus, pokus, pot
strou, hy stiet samar foar Jo."

"Wat ha se my tatakele! Yn
eigen kafé noch wol. En
sear dat it docht!
Och, och, och..."

%ruifJi prinqL van ~I rijewa choüL en trekt ftuii m. 10-ar?! 'Vreeruct2!

1988 Sake Saaksira

'6
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Tekst: De Bûten Post - Nieuws bekeken van de Friese buitenkant
Beeld Rixt Vijlbrief

waar hnnJfie qnat (even qreot 014 'tlrjen rui).

"Çrot hrwf" draaft, draaft llrjen n.
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Dingen die niet kunnen maar toch moeten worden goedgepraat,
daar heeft onze taal een prachtig hulpmiddel voor gevonden: het
verkleinwoord. Iemand een kunstje flikken. Dat is gewoon een
rotstreek, maar omdat we van kunst een verkleinwoord maken,
klinkt het wat minder erg. Een leugentje om bestwil, dat is toch
keihard meineed plegen? Pootje lichten, daar staat niet voor
niets de rode kaart op. Boontje komt om z'n loontje. Die boon
vinden we een enorme rotzak, die eindelijk ook een geweldige
smak maakt. 'Sorry schat, het wordt een latertje'. Nee vriend,
je zit me genadeloos te besodemieteren met je secretaresse!
Pas dus op met verkleinwoorden. Ze zijn op niets anders uit dan je
in de luren te leggen. Sprookje. Sprookjes zijn gruwelijk. Hongerige wolven, satanische stiefmoeders, valse dwergen - ja, dan heb
je zo'n verkleinwoord keihard nodig. Sprook zou natuurlijk veel
dichter bij de werkelijkheid zijn. Als je het hardop zegt, weet je
meteen hoe het voelt. Sprook... sprook... Kort, krachtig, vernietigend klinkt het. Angstig zelfs. Net als rook. Of spook. Daar word
je ook niet vrolijk van, dat soort woorden. Van sprook ook niet.
Misschien heeft ooit iemand het woord sprook gebruikt, waarschijnlijk precies op klokslag 12 bij een kerkhof en volle maan.
Sindsdien is het woord verdoemd en mag het nooit meer worden
uitgesproke... oeps!
Maar Sint Piter heeft natuurlijk een andere ontstaansgeschiedenis
dan een sprookje. Sint Piter komt niet uit het brein van Hans
Christian Andersen of de gebroeders Grimm, maar uit de echte
historie van de echte heiligenverering en de echte legendes. Niets
gruwelijks aan, louter goedertierenheid-kent-geen-tijd. Geen
sprook, maar een mooie mythe.
Hoewel? Weten niet alle Grousters dat Sint Piter in de 19e eeuw
op een heel andere manier dan tegenwoordig zijn goede werken
verrichtte in het dorp? Niet als vriendelijk zwaaiende, gulle oude
man, maar iemand die met zware kettingen aan zijn voeten door
de straten sleepte. Het snoep zat aan die kettingen bevestigd,
en wie durfde mocht er wat vanaf pakken. Nogal een macaber
beeld.
Een mooie mythe? Misschien moeten we Sint Piter maar snel een
mythje noemen.

(www. debutenpost. ni)

StuIie recht, bochlje, boch1je, tuIije recht.. Daa ia het ko!

T~ubriek

Tekst: Klaasje van der Veen - Beeld: Ino van den Berg, BERINO

Oud in het
0

rueuw
Nu
Fotograaf Ino van den Berg uit Grou heeft in deze
fotoreportages oude kostuums van het Mearke in
een prachtig nieuw jasje gestoken. Een mooie
uitdaging voor een portretfotograaf, die ook veel
modellenwerk doet. Het is zijn kunst om de innerlijke
schoonheid van de mooiste kant te belichten en zo
het innerlijk naar buiten te brengen. Zijn missie is
meer dan geslaagd.

Toen
Vanaf het begin werd de kleding gehuurd bij gerenommeerde
kledingverhuurbedrijven, onder het motto: "As je wat dogge,
doch it dan goed". Middeleeuwen, Rococo, Barok.... alles moest
in stijl. Mannen vonden dat niet leuk, omdat hun outfit vaak
bestond uit nauwsluitende kousen (later maillots - nog erger) met
een pofbroekje of lange kiel.
Firma Gerlach uit Leeuwarden was één van de eerste leveranciers.
Later werd gehuurd van een bedrijf uit Amsterdam die kleding
opkocht van tv series. Bijzondere figuren, zoals wetterwrongels,
roeken of vleermuizen werden zelf gemaakt.
In 1991: "As de Noardewyn gûlt". Eén deel speelt zich af in
een ijzig koud land, met ijzig-koude figuren. Daarvoor moest de
kleding zelf worden gemaakt. Toen de gehuurde kostuums voor
het warme deel aankwamen bleek dat niet bij elkaar te passen.
Dus zijn ook de 'warme' figuren toen nog geknipt en genaaid.
Vanaf dat jaar is er altijd één groep, die de kostuums ontwerpt,
bij elkaar zoekt of zelf maakt.

Hij.qmd tatllrj.en itU en kIJJL in een lachend niei4e4 q.ezicht.

BERINO the art of beauty
hairstyling, wellness & beauty

"(Hee, iet" ken, ik.. q,e,LI:xf

ik ken, je niet.. rrtaar.."
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BERINO the art of beauty
hairstyling, wellness & beauty

Dit is de jurk van de "iiskeninginne" uit de tweede voorstelling van het Mearke in 2008 "As de Noardewyn gûlt".
De maten van de speelsters uit 1991 en 2008 kwamen helaas niet overeen. Teatske Jongsma uit Grou heeft deze
prachtige jurk destijds ontworpen.

"Ik ben 1a. Vcm4e tet4oinibericht. Ik heb je hierkeca qeI.osL. Ik uere&e nie. En jij ooK, dacht ik z&'.

21

Dit is het kostuum van het "Sniewyfke" uit 1991 "As de Noardewyn gûlt". Bij de heropvoering in 2008 is het kostuum
met meer tule, een rokje en veel glitters omhuld. Gelukkig was het een kleine rol, want het bleef een zweetpak door
het vele fiberfili.

1rjen zeqt u rUt en dat hij rat naar hiiiA rnoeL.

BERINO the art of beauty
hairstyling, wellness & beauty

Deze kostuums zijn in 2000 gemaakt voor "Frjemd spul yn'e haven". Omdat het verhaal zich afspeelt in een vissersdorp geven deze kostuums de indruk van een klederdracht. Alle kostuums waren verschillend, maar er werden wel
steeds dezelfde stofjes gebruikt. Het was soms een heel gepuzzel om alles op de goede plaats neer te leggen. In dit
Mearke speelden ook kinderen mee, ook in 'dezelfde' outfit. Zelfs de badkleding voor deze kinderen hadden we zelf
gemaakt in dezelfde kleurstellingen

Zijn ~d zullen zo- wet uuüá Itomen.
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CackwdLp
bruna
ALLES VOOR JE BABY

Op vertoon van deze advertentie krijgt u 15% korting
op alle tijdschriften bij Bruna Grou op de koopavonden in februari 2015.
Mooi voorleesboek met 20 van de
beste sprookjes. Meer cadeautjes
op www.baby-dump.nl

Tijdens de koopavonden zijn wij geopend van 19.00 tot
2 1. 00 uur.
Like Bruria-Grou nu ook op facebook en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws en acties.

Zin om een keer iets anders te
geven met Sint Piter? Denk dan eens
aan een Amicaal Diner- of Borrelbon!

Leuke schommelstoel van de geboorte
tot 11 kg. Voor meer stoeltjes en openingstijden
zie www.baby-dump.nl

Opdracht qwjiL? 'Don brcnqt "grote hauf" jea naar Kul.
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d'Oude Seylmaken1
NAUTIC LIFESTYLE
'Geef dit jaar wereldwijd en geniet extra van de Sint Piter
kadotijd. Als jij namelijk nu een paar Toms koopt, is er
ergens op de wereld een kindje dat op nieuwe schoenen
wegloopt!'
Bij aankoop van een paar Toms heren- of dames schoenen
50% KORTING OP EEN PAAR TOMS KINDERSCHOENEN!
Breng alvast het voorjaar in
huis met deze mooie houten
tulpen.
Verkrijgbaar bij Jan & Japke

Deze aanbieding is geldig op de nieuwe collectie en
tot en met 31 maart 2015.

./

Foar Sint Piter lekkers nei

Bakkerij Andringa
tili. 621570

de fu'ôtstap
DAMESSCHOENEN & ACCESSOIRES

;
09
Al mear as 165 jier
hofleveransier
fan Sint Piter

Stap ook met Sint Piter binnen bij De
Fuotstap, want wij geven bij iedere aankoop
een schoenlepel met lekkere attentie kado!

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 maart 2015,

Oranjekoek schnitt

tenzij anders vermeld.

TeL zetwi

weer een qwene
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Interview

Tekst: Ineke Siebenga - Beeld: Sytske Nijp

Achter de schermen bij

"Ve SA&Jan B. g&
Aan een aantal spelers is vorig jaar gevraagd een
dagboekje bij te houden. Wat doen de spelers op de
dagen dat ze "op" moeten, wat houdt ze bezig en
wat voelen ze. Een leuk kijkje bij de spelers van
het Sint Pitermearke.

iemand op toneel iets heel anders zegt, dan kijken we elkaar aan
met vraagtekens in de ogen?

Dinsdag 18 februari
15:07 Slecht geslapen, ik vergis me altijd weer en denk dat ik
direct na het sprookje mijn bed in kan duiken. Nee dus! Lang

li~ia Ifaxw

"Kapitein" en leerffacht op CBS Nijdjip

wakker gelegen. Vanochtend even naar de sportdag en toen nog
één lesje. Toch jammer dat het bij mij niet zo leeft, geen collega's
en bijna geen leerlingen die komen kijken.
Het was vanmiddag weer leuk. Kinderen die roepen: "pas op!"
en lachen om de rare woorden. Nu weer in de rust.

Vrijdag 14 februari 2014
16:30 Eerst lekker koffiedrinken, maar of je daar dan lekker van
kan genieten? Veel te veel kriebels. Oefenen met Hans die maar

Woensdag 19 februari
16:52 De bejaardenvoorstelling was prima. Hele rustige zaal,

niet kan onthouden wanneer hij de zeilen moet neerhalen.

rochelende mensen, heel melig achter het toneel. Maar schoon-

Oefenen met het kanon, Eelke heeft alles helder.

mama vond het leuk.

Zaterdag 15 februari
17:05 Vandaag dan voor het eggie. Brr hele dag beetje omge-

Donderdag 20 februari
15:04 Laatste kindervoorstelling zit erop! Beetje verdrietig altijd,

hangen! Tekstboek ligt in Hotel Oostergoo dus niet meer in

in het begin denk je: jeetje 9 keer is best veel, maar het is zo maar

gekeken. Volle zaal vanavond, daarna feestje.

klaar. Nu alleen nog vanavond.
Je wordt steeds losser op toneel, tekst zit er wel in, maar soms

Maandag 17 februari
07:52 0k, eerst even naar school en dan voor het eerst voor de

ben je zo aan het ouwehoeren dat je nog wel eens vergeet op te
gaan en in een stuip op toneel staat.

kinderen, Bowi mijn zoon zit in de zaal en die kent de tekst nog

Lekker gegeten met de hele groep. Wel een beetje spanning on-

beter dan ik. Vroeger oefende ik met mijn dochter en nu met mijn

der de spelers of het eten niet te laat komt.

zoon, hij is 11 jaar. En streng dat hij is!
14:46 De eerste kindervoorstelling is geweest. Vanochtend eerst
les, dan heb je geen tijd om ergens over na te denken, snel naar

Donderdag 20 februari
18:54 Helemaal geslaagde voorstelling vanavond! Bijna niet meer

huis voor een zieke dochter en dan naar de schmink. Leuk dat de

bijgekomen van de slappe lach! Hans noemde Carien een poedel.

kinderen meezingen, jammer dat de juffen niet regelen dat er

Zo zag ze er ook wel een beetje uit. Al lachend mijn tekst gezegd

applaus hoort na een voorstelling.
Nu heerlijk rustig bij de kachel in Oostergoo, iedereen een boekje

Wel raar zo'n laatste keer, beetje weemoedig word je er van.

en maar aan andere dingen denken.

mee, Fons ligt even te koesen! Lekker spaghetti gegeten, beetje

Was nu een doordeweekse avond en de meesten moesten

gemorst. Foutje! Het is altijd spannend hoeveel mensen op de

werken morgen. Dus het werd niet al te laat.

maandagavond komen...

19:14 Het mooiste achter de coulissen is, dat als er reactie uit het

De dag daarna is kaal en rustig, maar ook heerlijk om weer bij
mijn familie te zijn. Gelukkig is er de groepsapp, kunnen we nog

publiek komt, we dan even naar elkaar kijken en lachen. Of dat

even nakletsen. »

80 kaarten verkocht! Yesssss best veel 4#fair

h' tw",elt!ZitchtVWiL diL.eLwdnieepetea?

De skat fan Biddelgat

Hedwig Heeren

Wachten

ctuoon omkeren en teraqiopen... omkeren lukt. Raar

dan..

?Inne~ IV1JU
(AP'

"Mem" en leerkracht op CBS Nijdjip

Vrijdag 14 februari 2014

feest. De jongeren moeten we er bij betrekken zodat zij deze

Vanavond Generale repetitie....

traditie weer door kunnen geven!

14.30 nog even een bakje koffie met m'n collega's in de teameam-

Oeps... daar heb ik dus wel vaker last van in deze periode.., van

kamer,ik ben er wel maar m'n hoofd is er niet echt bij...
kame

die emotionele momentjes... zeker tijd voor een sterk bakje koffie!

Leuk! Iedereen wenst me succes, een fijn gevoel. Ook al is dit de

De spanning stijgt... ik blijf maar opruimen en steeds weer zie ik

lOde keer dat ik mee doe, het blijft iedere keer weer spannend!

16.00 snel nog even de was aanzetten, wat rommeltjes opruimen,

rommel. Ik kan daar al niet goed tegen op 'normale' dagen dus
wordt de ergernis en ook de troep op dit moment alleen maar

krijg nog een lief app-je van Annadora. Mis haar wel, jammer dat

groter en groter omdat het later en later wordt en de avond

ze niet mee doet deze keer. Vorig jaar was toch wel heel bijzon-

dichter en dichterbij komt...

der. Wat gaat een jaar toch snel... pffff even snel m'n spullen

Gelukkig komt Arnold thuis, altijd rustig, weet allang dat dit er

pakken en Engelien ophalen.

allemaal bij hoort en neemt het roer over zodat ik me klaar kan

Zaterdag 15 februari
6.00 ik word wakker, de krant valt door de brievenbus. "Harkje

17.30 Ik fiets samen met Engelien en Carien naar Hotel Ooster-

wy binn' piraten" klinkt alweer in m'n hoofd, mijn hoofd voelt zo

In Oostergoo de kleedkamer inrichten, de komende week is hier

zwaar... Vandaag komen Sint Piter & Swarte Pyt in Grou. Kan het

ons 'thuis', het gevoel is er meteen weer! Langzaam druppelt

maken voor de eerste echte voorstelling!
goo, uitgelaten als een stel pubers, we hebben er zin in!

allemaal wel doorgaan op de Kade? Zware storm is er voorspeld,

iedereen binnen. De sfeer is rustig, het voelt goed. De eerste 'toi,

code rood! Is het wel verantwoord om met de kinderen bij de

toi-tjes' worden uitgedeeld, een lief gebaar. Op tafel staat een

Kade te staan wachten? We sille it wol sjen!

grote pot drop, wie gaat als eerste in de schmink. Nu komt het

8.30 Bakje koffie, boterhammetje en even bijkletsen met Arnold

besef dat we 'moeten', oké! We zijn er klaar voor!

en Sytske. Zij waren gisteravond ook bij de Generale. Vandaag

De zaal zit stampvol! Veel familie, vrienden en bekenden en dat

gaat het echt gebeuren! Het kriebelt in m'n buik, ik heb er zin in!

maakt het superleuk!

9.15 Engelien ophalen en samen fietsen we naar Nij Friesmastate.

Achter het gordijn doen we mee met de 'warming up' dit is een

Ouders met hun kinderen, collega's, muzikanten, politie, allemaal

bijzonder moment, we hebben er zin in! Een laatste knuffel,

om Sint Piter & Swarte Pyt binnen te halen. Er staat een stevige

succes, zet 'm op en vooral genieten!

wind maar het feest gaat door!
Ik zie de spanning op de kindergezichtjes, vol verwachting, be-

Zondag 16 februari

trokken ouders, behulpzaam en zorgzaam. Met z'n allen gaan we

Ik ben vroeg wakker en meteen begint de hele film zich opnieuw

dit feest vieren, echt geweldig om dit ieder jaar weer te mogen

af te spelen in mijn hoofd. Het was weer een bijzondere avond, de

beleven!
Wat zijn er veel mensen op de been, allemaal vrolijke, lachende

Vandaag aan de slag met de surprises! Leuk!

première. Al die lieve mensen, lieve woorden en schouderklopjes...

gezichten, ik word hier echt blij van! Op 'it Grien' komt het zonnetje er ook nog lekker bij. Wat een mooie dag!
Sint Piter begroet mij vanaf zijn hynder, hij zegt dat hij het prach-

Maandag 17 februari
6.30 wakker met al weer een Mearkeliedje in m'n hoofd.

tig vindt dat ik dit jaar ook weer meespeel in het Mearke en wenst

Ontbijten, iedereen weer uitzwaaien, fijne dag , tiit!

me succes... ha,ha, wat kan er nu nog mis gaan!

Was opvouwen en naar de sportschool, lekker even een uurtje

13.00 thuis, opruimen, wasje in de droger, nog een was draaien

spinnen, leuk, Carien is er ook!

en snel even naar de Jumbo.
15.00 hè, hè, bakje thee en de krant doorbladeren.....Ik wol graach
witte wat der yn de wrâld bart, dat fyn ik wichtich! "( tekst uit het
Mearke), maar het lukt me niet echt om me te concentreren op het
wereldnieuws...
Sjoukje is thuis, we kletsen wat. Sjoukje gaat vanavond het Mearke
filmen. Sytske gaat de foto's maken. Ik ben trots op ze, de nieuwe

11.00 in Oostergoo, omkleden, schmink.
Vanmiddag eerste kindervoorstelling. We zijn zo benieuwd hoe de
kinderen zullen reageren. Jammer dat ik de koppies niet kan zien...
0, wat is dit toch leuk!
Na de voorstelling even gezellig kletsen bij de open haard, boek,
krant, e-reader, samen ontspannen en weer opladen voor de
avond voorstelling.

generatie die enthousiast is over het Mearke en het Sint Piter-

Cm oazichtbure niwr kcuxft kn leqea. Nwir Wik& dm?
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Dinsdag 18 februari

ik ooit een jongetje in de klas gehad die heel dapper 'Durf ik écht'

7.07 gaat de wekker. Ik heb iets meer moeite om wakker te wor-

zei, met van die ogen én vol overtuiging. Dat zou Sinne dus ook

den, maar ook vandaag weer een strakke planning, dus kom op!

zo kunnen zeggen. Met van die grote ogen waar overtuiging

Ontbijtje, was ophangen en weer aan de slag met de surprise.

maar ook een beetje angst in te zien is.

Oeps wat gaat de tijd snel, boodschappen doen, opruimen, tas
inpakken en een lijstje voor de thuisblijvers.
Vanmiddag kindervoorstelling voor onze eigen Nijdjip-berntsjes,

Aller-vetst-zenuwachtig
Voor de eerste voorstellingen zijn de acteurs veel meer gespannen
en zijn ze nog wat stijfjes. Later, naarmate de week vordert en

leuk! We hebben er weer veel zin in!

we steeds vaker op het toneel hebben gestaan, worden we
Woensdag 19 februari

wat soepeler. Het is net alsof je dan wat comfortabeler op het

6.16 wakker worden! Ik moet vandaag werken dus even schakelen.

podium staat.

7.30 op school, de knop is al weer om.
8.00 nog even een bakje koffie, hee gezellig met Hans en Enge-

alle avonden.

Maar de première en de generale zijn het aller spannendst van

hen, toch weer die Mearke sfeer, we praten en lachen en ik kan
dit gevoel niet uitdrukken in woorden, het is bijzonder, speciaal

Het aller-aller-vetst-zenuwachtig dit jaar was ik toen ik een

en ik word er blij van! De kinderen houden me de hele ochtend

sololiedje moest zingen. Eerst moest ik dat doen voor mijn colle-

bezig, levendig, enthousiast, spontaan en creatief als ze zijn!

ga-acteurs en dat vond ik echt heel spannend. Ik stond te trillen

11.45 iedereen uitgezwaaid, snel naar huis, hapje eten met

en al die dingen. Maar gelukkig was dat nergens voor nodig,

Arnold want die heeft vandaag late dienst.

want het ging heel goed en ik kreeg veel complimenten.

13.00 Oostergoo, iedereen druppelt weer binnen, de één met

Ik speel nu voor de 6e keer mee in het Mearke en ik merk dat het

een verhaal, de ander met een grapje, de één stuitert al weer

ieder jaar iets beter gaat met de zenuwen. Ik ben, vooral de eerste

terwijl een ander in stilte geniet.

voorstellingen nog wel erg zenuwachtig, maar daar heb ik trucjes

Wat hou ik hier toch van, allemaal verschillende, bijzondere, fijne

voor. Je moet bijvoorbeeld je tong tegen je gehemelte duwen, het

mensen en daar mag ik ook bij horen, samen een team zijn!

blijkt dan dat je ademhaling zakt en dat je via je buik gaat adem-

Morgen al weer de laatste dag...

halen. En het werkt écht!! Ook is het verstandig, als je heel zenuwachtig bent, om je alleen op jezelf te focussen en niet op iets

Donderdag 20 februari

of iemand anders. Je kunt je dan helemaal lekker inleven in je rol

7.00 opstaan! Veel te doen vandaag!

en je totaal uitleven op het podium.

Laatste dag, even niet aan denken... jeetje wat ben ik moe... niet
aan toegeven! Aan de slag!

Gelukkig kan ik op de avonden na en voor een Mearke wel lekker

10.30 nog snel even een cadeautje halen voor Sint Piter.

slapen. Ik neem dan nog even rustig een glaasje wijn en dan ben

Het is miezerig weer, het voelt een beetje weemoedig... van-

ik zomaar vertrokken. Gelukkig kan ik dan de zenuwen ook heel

daag de laatste dag...

even uitschakelen.
Hechte familie
Wat ik altijd erg leuk vind aan het meespelen met de Mearkes is,
dat je de leerkrachten van de andere scholen ook leert kennen.

nnqJo1rn"enieerkracht op CBS

Nijdjip

Eerst kenden we elkaar niet zo goed, maar na afloop van alle
Mearkes ben je een soort 'familie'. Je hebt een bijzondere band

Ik ben Engelien Pit en ik speel dit jaar Sinne & Stoarm, een hoofd-

en als je elkaar dan eens tegenkomt in het dorp heb je de neiging

rol in het Mearke van 2014: 'De Skat fan Biddelgat'.

om elkaar een dikke knuffel te geven. Je hebt natuurlijk niet alleen

Sinne is in het verhaal een jong kind, dus het komt goed uit dat ik
in het dagelijks leven les geef en juf ben van groep 1 en 2 op de
Nijdjip Skoalle. Je neemt dan dingen over van de kleuters. Zo heb

tijdens het repeteren en oefenen. We repeteerden twee avonden
per week en in de laatste weken elke zaterdag een hele dag. .

intens samengewerkt tijdens de Sint Piterweek, maar ook vooraf

Nee dus! 'De rechter Kant op? Weer aa ca cea blauwe plek.
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Tekst: Klaasje van der Veen
Beeldarchief: Klaasje van der Veen en Sint Piter Komitee

65jaarM ARK in

Woord en BaN
Bij het bekijken van 65 jaar Mearkefoto's is behalve
het sentiment dat je voelt, ook de ontwikkeling te
zien van decorbouw, kleding en techniek.
De foto-albums waar je heerlijk doorheen kunt
bladeren waren overzichtelijk en van niet al te

grote omvang. Zij zijn vervangen door grote hoeveelheden digitale beelden. Mooier en scherper...,
maar door de massa minder tot de verbeelding
sprekend. De laatste jaren wordt ook een film
opgenomen van elk Mearke.

1990 flnnie iniu QB hkwe van dar \1een

`Ha, ha.. 1k zet toch: "eeratje opdracht uilucerea! Sufie!"

1963 Sgbren de 3ottg gn'e attoffleurabaR

-1980 rhemnlert eolik Taldan - (;ir'Llnedr

1994 Ilerrn,an 11ehetoox en 11r

2007 wurkfolh
1998 artrtehe licuma yn e nok fan de kal

'Dan Lech, de opdracht naar. 'Hij, krijgt een, beeij,e buikpijn.
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