24 augustus 2008
“Wat dacht je waar ?” als variant op een gezegde van Herman Finkers toen we de
uitnodiging zagen om op 24 augustus een Noord-Nederland-rit mee te beleven.
’t Gekke is dat je vanuit Midden-Nederland altijd het/een idee hebt dat reizen naar de
Achterhoek, Limburg en Zeeland zo gebeurd is maar naar het Noorden rijden veel meer tijd
in beslag neemt.
Dat viel evenwel behoorlijk mee want binnen anderhalf uur waren we in de buurt van
Dokkum, waar we probeerden Sint Annaparochie in te voeren in de TomTom.
Dan zie je maar weer eens dat je geografische kennis te wensen over laat als je de naam
alleen al probeert in te voeren : is het nu St. of Anna Parochie etc.; na een paar keer
invoeren lukte het toch nog.
In de buurt aangekomen dacht ik even dat we weer in Brabant zaten : Jacobieparochie,
Vrouwenparochie, Mannenparochie, Vroeger een parochie, Bijna een parochie en eindelijk
Sint Annaparochie, kennelijk ontstaan in de 80-jarige oorlog toen de katholieke Spanjaarden
een koersje verkeerd op zee hadden uitgezet, vervolgens een paar religieuze enclaves
stichtten en toen verwoestend door de rest van Nederland trokken.
Aangekomen op de plaats van bestemming viel direct de bedrijfsnaam “RKV” op, door ons
gelijk vertaald in Rooms Katholiek Visverbod; al snel bleek dat we hiermee fout zaten omdat
er een klein Vissertje bleek rond te lopen waarmee in ieder geval door één van de twee (of
beiden ?)het visverbod was overtreden.
Een geweldige ontvangst door René en Kirsten Visser, waarmee de bedrijfsnaam ook direct
verklaard werd … en we zo ongeveer door de gehele familie met aanverwanten (leek wel
een half dorp) gefêteerd werden op koffie, drankjes en hapjes met niet in de laatste plaats
een rondleiding door hun nieuwe locatie met een onvoorstelbare hoeveelheid Z1-materialen
(en ook Z4-onderdelen); zeker de moeite waard voor degenen die hun Z1 eens aan een
revisie willen onderwerpen (zonder Martin de Valk hiermee iets te kort te willen doen !)
Tot m’n niet geringe verbazing bleken er ook nog eens een 15-tal Z1’s aanwezig te zijn,
waaronder zelfs een van een heel aardige Duitser (kan dus gewoon wel) die toch van heinde
en ver gekomen waren.
Limburgers hebben we niet gezien, of doordat het te ver was (begrijpelijk) ‘of dat ze de
Friese taal niet kunnen verstaan (ook begrijpelijk); van het Bestuur was niemand aanwezig
omdat die hun roes nog aan het uitslapen waren na het 12 ½-jarig huwelijksfeestje van
Jolanda en Patrick (helemaal begrijpelijk).
Om half twaalf werd door René een korte uiteenzetting gegeven over de ochtendrit van ca.
50 kilometer door het Friese land waarna de hele meute op weg ging en via een aantal
onuitspreekbare – laat staan schrijfbare – dorpjes naar een soort dijkmonument leidde, welke
ooit nog eens door Hans Wiegel ‘ ingezegend’ was met een ongetwijfeld Haags-Fries
accent, waardoor niemand hem meer begreep (gebeurd hem overigens dagelijks …)
De lunch werd genoten op de oorspronkelijke “staete” De Klinze waar Kirsten en Renee die
ochtend een ‘echte Friese lunch hadden gemaakt (croissantjes, Beemsterkaas en Fries

paardenvlees) welke door sommigen werd aangelengd met een lekker glas rode wijn; een
pracht locatie, voor eenieder die eens daar in de buurt wil logeren een aanradertje !
Vervolgens het tweede deel van de rit met nog eens ca. 50 kilometer door stadjes (!) als
Aldtsjerk, Oentjserk en Gytsjerk (vandaar dat de Limburgers er niet waren) via Franeker naar
De Mieden aan de Ballensvaart (tja, ik kan het ook niet helpen) waar de slotborrel werd
gehouden en Roland Vet zeer terecht een dankwoord hield voor Kirsten en René, waarbij hij
trachtte een Friese familie tot bedaren te brengen wat natuurlijk niet lukte omdat deze hem
weer niet konden verstaan !
Niet onvermeld mag blijven de stop iets buiten Gytsjerk bij het ElfstedenMonument aan de
prachtige rivier (?) de Murk, waar in Fries (nee, niet Delfts) Blauwe tegeltjes honderden
deelnemers van de Tocht der Tochten met een fotoafdruk waren ingemetseld; opvallend dat
er geen enkel Z1-lid op te zien was …
Ook de rit door Franeker was een bezienswaardigheid vooral toen iemand later aan de borrel
uitlegde dat het wereldberoemde Planetarium aldaar een museum van opgezette Friese
authentieke vogeltjes zou zijn geweest …
Kirsten en René BEDANKT !
Frank & Lucy Wegman

