
Tusken waed en faenen (oktober 2022) 

Onder dit motto brachten de seniordierenartsen van 8 t/m 10 oktober een bezoek 
aan Noord-West Friesland waar Johan en Syts Sytema een prachtig programma voor 
ons hadden bedacht. We verbleven in De Princenhof in Eernewoude, een mooi hotel 
gelegen aan het water. 

Op vrijdag avond waren er al meer dan 10 deelnemers in het hotel. Die zaten na een 
drankje gezellig samen aan tafel om van een heerlijk diner te genieten. Zaterdag 8 
oktober was iedereen vanaf 10.30 uur welkom in Menaldum (Menaam voor de 
Friezen). Bij Johan en Syts thuis stond de koffie met oranjekoek klaar. De schuur 
achter het woonhuis en een tent waren helemaal ingericht op de ontvangst van bijna 
70 dierenartsen en partners. 

De kinderen verzorgen het een en ander en leken dat met veel plezier te doen. Na 
de koffie werd een smakelijke lunch geserveerd. Tomaten- en courgette soep, veel 
broodjes en melk en frisdrank voldoende. Na massaal gebruik van de toiletten 
vertrokken we rond half twee naar Leeuwarden. Daar werden we in kleinere groepen 
opgesplitst voor een interessante stadswandeling en een praamvaart door de singels 
van de stad. Drie stadsgidsen gingen met groepjes van 10 a 11 wandelaars op pad 
en er voeren voor ons twee pramen met elk 17 deelnemers. 

Tijdens de eerste ronde viel er een forse regenbui. De wandelaars moesten het met 
de uitgedeelde poncho’s en paraplu’s redden. Bij het begin van de bui waren die ook 
bij de praamvaarders nuttig, maar later hielden die het droog door even stil te liggen 



in een pijp. Die pijpen vormden overal de onderdoorgang onder de bruggen. Buiten 
die bui om was het de hele dag prachtig weer. We zagen vanaf de praam Us mem, 
de koe en bij de rondwandeling Us heit, Willem Lodewijk. We zagen natuurlijk de 
scheefstaande Oldehove die al kort na de bouw begon te verzakken. 
Op een tegelwand zagen we Maria Louise afgebeeld en de stamboom van de Oranje 
Nassau’s. Het geboortehuis van Mata Hari staat in Leeuwarden en zij kwam dan ook 
regelmatig terug in verhalen. We liepen door de joodse wijk en we keken bij de 
joodse school met de herinneringsmuren. Er zijn veel joden uit deze wijk afgevoerd. 
We stonden stil voor het winkeltje dat van 1901 tot 1976 bestond en nu het 
grutterswinkel-museum en nog steeds onveranderd is. We vonden elkaar weer terug 
op de brug bij het standbeeld van Anne Vondeling of bij de ingang vann de 
parkeergarage, waarna we op pad gingen naar Hotel Princenhof in Eernewoude. 
Eerst zaten we voor het aperitief aan de eettafel, maar omdat dat toch wat ongezellig 
was werd het al snel een staande receptie. Dat staan kwam goed uit want de avond 
werd geopend met het zingen van het Absyrtus. Na de aan tafel geserveerde soep 
volgde een lopend buffet van prima kwaliteit. Er werd afgesloten met een toetje en 
koffie.Voor velen was de dag lang genoeg geweest en zij trokken zich terug in hun 
kamers. In klein gezelschap werd er nog een drankje genuttigd, voordat ook de 
laatsten zich ter ruste legden. 

Zondag 9 oktober.  
Om 9.00 uur zondagochtend stond er een grote dubbeldeksbus klaar bij het hotel. 
Groot genoeg om ruim plaats te bieden aan de 67 deelnemers aan onze reis. 

Vanuit het coulisse landschap bij Eernewoude verplaatsen we ons naar het kalere 
noordelijke deel van de provincie. Het werd een prachtige rit door het Noordwesten 
van de provincie, de streek waar Johan trots op is en waar hij ons tijdens de rit heel 
veel over kon vertellen. Hij vertelde over de tijd dat Leeuwarden nog aan zee lag, 
aan de Middenzee. Dat gebied is geleidelijk veranderd en Johan vertelde hoe die 
hoek van Friesland was ontstaan. We reden door het Bildt en rond St Annaparochie. 
door een vlak landschap met verre uitzichten. Johan had voor de grote bus speciaal 
toestemming van het Wetterskip gekregen om over de kleine weggetjes te rijden. Het 
was dan ook wel een heel grote bus op een heel klein weggetje. Halverwege was het 
tijd voor koffie met oranjekoek in café-restaurant De Zwarte Haan in het gelijknamige 
plaatsje. Daar was het ook mogelijk om op de dijk een kijkje te nemen over de 
Waddenzee. Met z’n allen de dijk op gaf een mooi uitzicht op het waddengebied en 
vanaf de weg een mooi uitzicht op de groep deelnemers. 



We brachten een bezoek aan het terpenmuseum bij Frieslands hoogste en mooiste 
terp van Hegebeintum. Gidsen leidden ons rond in het mooie uit de 12e eeuw 
stammende kerkje. 

De grote bus liep ongeveer vast in de straatjes van Grouw en het kostte enige moeite 
om de boot te bereiken. Rond een uur of twee konden we ons toch inschepen in voor 
een boottocht van ca.2 5 uur door het fraaie Nationaal Park De Alde Feanen.  In de 
eetzaal op de boot kregen we een overvloedige lunch. Soep vooraf en verschillende 
gangen broodjes. Na de lunch konden we allemaal naar buiten; het weer was er 
naar. We voeren door een afwisseling aan waterwegen in het natuurgebied. Het 
eindpunt van de vaart was de steiger van ons hotel. Daar ging een groot deel van de 
groep op het terras heerlijk in het zonnetje zitten om nog van een drankje te 
genieten. 



Na het diner sprak Tine Beulink een dankwoord uit naar Johan en Syts voor de 
geweldige organisatie en het mooie programma. Ze bedankte uiteraard ook de 
andere reiscommissie leden Hans Huige en Titia IJzerman. Zelf zei ze er niet zoveel 
gedaan te hebben. 
Ter gelegenheid van 200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs zal een CD uitkomen 
waarop o.a. collegae die 10 jaar geleden aan het cabaret deelnamen (waaronder 
Tine) meerstemmig het Absyrtus zingen. De opname is eind oktober. De CD is 
inmiddels besteld en Johan en Syts zullen die als dank ontvangen. Tine zei dat die 
ook voor Frans besteld is als dank voor het organiseren van reizen vanaf 2007. 
Frans kondigde ook de trip naar de Biesbosch begin mei aan en Hans vertelde over 
de plannen om later in de maand mei 2023 een reis naar Groot Brittannië te maken. 
Een bootreis naar Engeland en op vaste land een reis per bus. Via Yorkshire zal de 
reis naar het eiland Man gaan (nog voordat dit verslag geschreven was, zat er al een 
uitgebreide reisbeschrijving in mijn mailbox HH). Rita en Hans Huige organiseren de 
reis samen met de reiscommissie; Henk van Dam zal er niet bij zijn. Al met al dus 
alle reden om “ja dat voelen wij” aan te heffen. En er werd meer gezongen. Jan 
Peelen en Jan Roelofs konden de verleiding niet weerstaan om Anton van de Bok 
weer rijles te geven en Cor Cijsouw ontfermde zich over the wild rover, de cipier en 
het ei. 



 
Maandag 10 oktober 
 
Na het ontbijt en het afrekenen en uitchecken vertrokken we richting de Dairy 
Campus in Leeuwarden. Het bleek nog niet zo eenvoudig de afstand in het 
verwachte half uurtje af te leggen, maar uiteindelijk bereikte toch iedereen het doel. 
Enkelen na een mooie rondrit en zoektocht in Goutum. De Boksumerdijk bleek lang 
en niet elk deel er van was op dezelfde manier bereikbaar. We werden met koffie 
ontvangen en daarna hield één van de medewerkers een informatieve inleiding. Ze 
was de PR medewerker en ze wist alle vragen van een groep pientere dierenartsen 
te beantwoorden. 



Ze wilde haar verhaal zonder microfoon beginnen, maar versterking was 
noodzakelijk. Nadat ze ergens een microfoon gehaald had viel die bij herhaling uit en 
waren nieuwe batterijen nodig. De geluidsapparatuur wilde niet steeds meewerken 
maar ook daar had ze de juiste oplossingen voor. De is onderdeel van Wageningen 
Universiteit en doet onderzoek naar verschillende factoren betreffende de 
melkproductie. Er wordt veel onderzoek in opdracht van het ministerie LNV gedaan. 
In de verschillende stallen en op de 325 ha land zijn 500 koeien gehuisvest. 
Ook wordt er onderzoek gedaan naar emissie vermindering; wat daarvoor nodig is 
met mest, de stal, het dier en het grasland. Ook is er onderzoek naar de levensduur 
van de koe en naar biodiversiteit. Voor acute problemen worden lokale dierenartsen 
ingeschakeld. Ook komen er regelmatig dierenartsen van de universiteit met 
studenten. We werden uitgebreid rond geleid in de stallen. Daarna was er een ruime 
hoeveelheid broodjes, waarbij natuurlijk voldoende melk en karnemelk beschikbaar 
was. 

 
Na de lunch brachten we nog een bezoek aan het nabij gelegen Fries 
Landbouwmuseum. Het was niet ver, maar voor enkelen werd het toch weer een 
zoektocht. Na een inleiding konden we vrij in het museum rondkijken. Het was een 
bezoek waard. Met veel zaken die samenhangen met de agrarische activiteiten, 
akkerbouw en veeteelt, aardappelteelt, boter en kaasproductie en nog veel meer. Na 
dit bezoek ging ieder op weg naar huis en konden we weer terugkijken op een heel 
geslaagd weekend. 
 
Hennie Hadderingh.  
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