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FRYSLÂN 13
Intiem verhaal verhuist
van huiskamer naar zaal
Ruurd Walinga
Leeuwarden | Kees Vanger (55)
uit Burgum vertelt vrijdagavond
voor het eerst waarom hij een
nier aan een vriend doneerde.
Hij is een van de circa zeventig
Friezen die optreedt op de
Verhalenavond.
Het zou een intieme ‘huiskamersetting’ zijn waarin de verhalenvertellers zouden optreden, maar vanwege de coronamaatregelen zit dat
er niet in. In plaats van huiskamers
worden nu verhalen verteld in musea, kerken, schouwburgen en zelfs
in sportcentra.
Een beetje spannend vindt Vanger
het wel om zijn verhaal te vertellen
in een grote groep. Hoewel de locatie, kerkgebouw De Ikker in Burgum,
hem niet vreemd is. Want een preek
die hij hier twee jaar geleden toevallig hoorde, speelt nog een rol in het
verhaal. Hij zou de volgende dag
opgenomen worden in het UMCG in
Groningen waar ze een nier bij hem
zouden weghalen, die een vriend
vervolgens zou krijgen. ,,De preek
gie oer de ropping fan David. Ik
tocht doe: dit is myn ropping. Dit
komt op myn paad”, zegt Vanger.

De niertransplantatie werd in september 2019 met succes uitgevoerd.
Vanger werkt nog steeds bij Noorderbreedte. Zijn vriend (62) is inmiddels
afgekeurd, maar redt zich redelijk
goed. Vanavond brengt Vanger zijn
verhaal van de nierdonatie voor het
eerst in de openbaarheid. Hij vertelt
onder meer over zijn gevoelens en
twijfels en over het moment waarop
hij over de drempel stapte om door
te zetten. ,,It soe earst yn lyts komitee, mar it is no yn in grutte seal. Dat
is wol even wat oars, mar ik set wol
troch”, aldus Vanger. Omdat hij zijn
negen minuten durende verhaal
helemaal heeft uitgeschreven in het
Nederlands zal hij het ook in het
Nederlands vertellen.

Cantorij stopt
na 35 jaar

MINIMA

Univé zet zich
in voor
voedselbanken
Kees Vanger
vertelt op Verhalenavond over zijn
nierdonatie. Foto:
Marchje Andringa

Spannend
Enkele jaren geleden werd Jan ziek.
Zijn nieren functioneerden niet
meer. Een nieuwe nier was nodig.
Vanger bood aan om te laten onderzoeken of hij misschien een nier kon
afstaan. Er volgden twee intensieve
onderzoeksdagen in Groningen. ,,Ik
bin net sa’n held mei nullen yn myn
lichem, mar ik die it foar Jan. Fansels
haw ik it wol goed mei de frou en de
bern trochpraat. Foar harren wie it
ek hiel spannend.”

SURHUISTERVEEN

De cantorij van Surhuisterveen
stopt. Niet alleen vanwege vergrijzing en corona, maar vooral
omdat de dirigente ermee ophoudt. Vanaf de oprichting op 10
maart 1987 leidde dirigent Grietje
Dam-Riemersma het kerkkoor.
Afgelopen jaar werd ze tachtig
jaar en kondigde ze aan het rustiger aan te willen doen. Het eerste
koor waarmee ze stopt is Surhuisterveen, omdat dat het verst
rijden is vanaf haar woonplaats
Sneek. Veel leden stoppen daarom ook met het koor. De NCRV
maakte opnames van de Feanster
cantorij. Onder meer de motetten
van Willem Vogel werden uitgezonden. Dit weekeind zou de
cantorij met een reünie afscheid
nemen van het koor, maar vanwege de coronamaatregelen is
dat geschrapt.

VERHALENAVOND

Hij leerde zijn vriend Jan in 1991
kennen toen ze beiden kok waren in
zorgcentrum Toutenburg in Noardburgum. Ze zagen elkaar ook buitenhet werk. ,,Jan is in hiel aardige fint.
Hy hat in gouden hert. De frou en de
bern kinne ek hiel goed mei him”,
vertelt Vanger.

KORT NIEUWS

Ik bin net
sa’n held
mei nullen
yn myn
lichem,
mar ik die
it foar Jan
Kees Vanger

Anke Odinga (30), oorspronkelijk uit
Grou maar tegenwoordig in Groningen woonachtig, vertelt vanavond in
de Harmonie ook in het Nederlands.
Ze leest passages voor uit brieven die
ze kreeg van zeventigplussers over
de liefde. Ondertussen wordt ze
begeleid door haar schoonzus Berber
van den Brink op vleugel. Aanvankelijk zou ze thuis bij Berber in Leeuwarden haar verhalen vertellen.
Toen de Verhalenavond werd verplaatst naar een grotere locatie hikten de beide dames er wel even tegenaan. ,,De moaie fleugel yn de
Harmonie hat ús oerhelle”, verklaart
Odinga lachend.
In het dagelijks leven begeleidt Odinga studenten met autisme. Twee jaar
geleden nam ze zich voor om zeventigplussers te interviewen over de
liefde. Ze was benieuwd naar hun
levenslessen. Toen corona kwam,
ging ze met diverse ouderen, maar
ook jongeren corresponderen. Van
een aantal brieven heeft ze één pakkend verhaal gemaakt.
Testament
Een jonge vrouw, die net zo oud is
als Odinga, schreef haar vanuit het
ziekenhuisbed dat je je in de liefde
niet moet verliezen in de ander. ,,Yn
de leafde foar in oar moatst sels net
ferdwine. Fokus ek op dysels. Dy frou
hie in net te behanneljen breinfluesûntstekking en it is in wûnder dat se
it rêden hat. Sy skreau my letter dat
se har brief oan my as in testamint
seach.”

Een weduwe van tachtigplus vertrouwde haar toe dat ze het huwelijk was ingestapt zonder seksuele
voorlichting. ,,Se tocht dat se fan in
tút al swier wurde koe en har man
kocht stikem kondooms by de apoteek.”
Hoe het met de liefde zit in haar
eigen leven? Haar relatie met haar
vriendin is zeer onlangs uitgegaan.
Voor de Verhalenavond zou zij haar
nota bene begeleiden op gitaar, zo
hadden ze afgesproken. Gelukkig
speelt de nieuwe liefde van haar
broer piano en kan haar muziek een
extra dimensie toevoegen aan haar
verhalen over de liefde vanavond.
Odinga pakt enkele brieven die ze
kreeg en leest voor: ‘Wat ik heb
geleerd over de liefde is dat zij je
hart ontdooit. En het een keuze is
om je voor de liefde open te stellen.
Ze maakt je hart zachter, groter,
mooier. De keerzijde is dat de pijn
van je hart ook loskomt. Veel mensen lopen daar onbewust voor weg.
Dat zijn gemiste liefdeskansen. De
vermijding van pijn is de vermijding
van genezing en groei. Het tweede
dat ik heb geleerd is dat liefde het
tegenovergestelde is van angst. Liefde verbindt. Waar liefde is, kan geen
angst zijn.’
Op twintig plekken in de provincie zijn
vanavond verhalen te horen. Soms worden ze afgewisseld met muziek, dans of
poëzie. De programma’s met het thema
‘Taal van het hart’ beginnen om 19.00 of
20.00 uur uur. Zie www.verhalenavond.nl

Winkels van verzekeraar Univé in
onder meer Dokkum, Burgum,
Drachten, Heerenveen, Sneek en
Leeuwarden dienen per heden als
lokaal inzamelpunt voor voedselen gelddonaties voor de voedselbanken. Dat moet ervoor zorgen
dat er in minimagezinnen ook
een feestmaal op tafel komt eind
december. Univé roept verzekerden op langs te komen met een
bijdrage en doneert zelf ook.

MSC ZOE

Garnalenvissers
willen nieuwe
schaderegeling
Garnalenvissers hebben nog vaak
schade aan netten door afval van
het containerschip MSC Zoe. De
Nederlandse Vissersbond wil dat
de vissers daar een schadevergoeding voor krijgen, maar die is
niet meer standaard beschikbaar.
Wel is er nog een pot geld voor
het verwijderen, bergen of aan
land brengen van rommel die
aantoonbaar komt van het schip
dat in de eerste dagen van 2020
vele containers verloor boven de
Waddeneilanden. Om de schade
en het afval in kaart te brengen
worden vissers opgeroepen foto’s
te maken en het afval te registreren en te documenteren als bewijs. Dat moet als input dienen
voor een nieuwe schaderegeling,
liefst met terugwerkende kracht.

