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Inleiding

Het heeft een poosje geduurd, maar het kon niet langer 
uitblijven. Er gebeuren in onze B&B soms dingen die 
té leuk zijn om níet met anderen te delen. Voorvallen 
waarvan we tegen elkaar zeggen: “Je kunt er zo lang-
zamerhand een boek over schrijven.” Welk voorval de 
schrijversdruppel over de verhaalemmer heen deed 
lopen, weet ik niet meer, maar het zal begin 2018 ge-
weest zijn. Met ‘we’ bedoel ik dan mijn vrouw Afke 
en mijzelf (lees ook ‘Jan’), in de verhalen verder ook 
wel ‘ik’ genoemd. 

Sommige teksten staan deels al eerder vermeld in onze 
beeldrapportage van B&B Gastopstal, maar kunnen 
hier vanwege de volledigheid niet ontbreken. De ver-
halen zijn in het Nederlands geschreven. In het Fries 
schiet het boekwerkje zijn doel voorbij. Voor onze lo-
gerende gasten moet het leuk zijn om er een avondje 
in te lezen. En onze gasten komen meestal van buiten 
Friesland.

Ik ben me bewust van privacyregels, maar dat is het 
dan ook.

Afsluitend is een opsomming opgenomen met rede-
nen om nooit aan B&B te beginnen, aangevuld met 
een zelfde soort lijstje om dat juist wél te doen.
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Introductie

Wij wonen sinds 1992 in onze kop-hals-rompboerde-
rij tussen het landelijk gelegen dorpje Wyns en het nog 
landelijker Bartlehiem, beide onderdeel van de Friese 
gemeente Tytsjerksteradiel. Na de inhuizing hadden 
we onze handen meer dan vol om eerst het privége-
deelte van onze boerderij enigszins naar eigen inzicht 
in te richten. 

Nadat het woongedeelte tijdens diverse beschikbare 
vakanties en weekenden was verbouwd en opgeknapt, 
konden we na gaan denken over een nuttig gebruik 
van de overtollige ruimtes in de schuur en de naastge-
legen kleinveestal. Dat resulteerde uiteindelijk in de 
bouw van drie gastenverblijven: de Stal, de Heasouder 
en it Bûthús, een poosje later nog aangevuld met een 
expositieruimte (de Gallerleij). 

De B&B was al langer een wens van Afke, iets verge-
lijkbaars maar veel kleiner van omvang hadden we in 
onze vorige woonplaats Snakkerburen als hobby ook 
al eens opgestart. Het werd een B&B waar we vanaf 
2005 in Wyns een, of beter gezegd twéé doorstarts 
mee hebben gemaakt en waar we inmiddels ook van 
moeten bestaan. 
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Wat in Wyns na al die jaren met veel passie en inzet 
was opgebouwd, brandde op een koude winteravond 
2013 in slechts vier uurtjes af. We lagen op de grond, 
uitgeteld. We konden opnieuw beginnen. 
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Sipke 

Onze Stal was ons eerste gastenverblijf. We noemden 
het ‘de Joop’, vanwege de oorspronkelijke bestem-
ming die we er na onze inhuizing aan hadden gegeven, 
namelijk de plek voor allerlei afgedankte en in onbruik 
geraakte goederen. Niet alleen spullen van ons, maar 
ook lange tijd nog van de vorige bewoners. Ontruim 
maar eens een nog in werking zijnde boerderij tot 
de gewenste verkoopstatus ‘veeg- en opleverschoon’. 
Taferelen die lompenschilder Jopie Huisman vaak op 
uiterst realistische wijze schilderde, waren het dage-
lijkse beeld in dat hok. Een door storm ontstaan gat 
in het dak was de aanleiding om tot een structurelere 
aanpak over te gaan. Het hele dak werd vervangen. 
De opgeschoonde ruimte oogde daarna zo mooi en 
ruim dat we ook besloten er een keuken en een toilet 
met douche in te plaatsen. Plus centrale verwarming 
voor eventueel een verblijf in de winter. Het gat in het 
dak transformeerde meer en meer tot een gat in de 
hand. 

Na deze uiteindelijke reparatie en herinrichting 
van ons Jopie Huisman-huis, zoals gezegd kortweg ‘de 
Joop’ genoemd, hebben we deze ruimte als gastenver-
blijf ingericht en in 2005 als B&B-accommodatie op 
internet geplaatst. Vrijwel direct daarna kwamen er 
boekingen binnen. Dat succes verraste ons. De gas-
ten kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit 
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Duitsland, Belgie, Frankrijk en Italië. En in Wyns valt 
echt niet veel te beleven, tenminste, dat dachten wij. 
Maar wellicht is dat ‘niks’ wel onze grootste kwali-
teit. 

Sipke Wijbenga, destijds nog actief boer net ten 
oosten van het dorp, verbaasde zich ook over onze 
hoeveelheid gasten. “Wat moatte al dy minsken hjir 
op ’e klaai?” was zijn droge commentaar. 

Waarvan akte.

Italianen

Gasten zoeken hier vaak de rust en de ruimte. Het 
klinkt wat cliché, maar toch is het zo. Ze verbazen 
zich over onze plek en de weidsheid die hier te beleven 
valt. De vergezichten en ondergaande zon die we hier 
hebben zijn in het westen schaars, dan wel niet (meer) 
aanwezig. Dat geldt ook voor de heldere sterrenluch-
ten hier. Maar vooral de stilte ’s ochtends vroeg en de 
echte duisternis ’s nachts. Het maakt dat gasten hier 
zelfs onderling gaan fluisteren! Wij vinden het alle-
maal maar gewoon, maar het wordt meer en meer een 
schaars goed en daardoor bijzonder.

Commentaren van bezoekers in onze gastenboeken 
bevestigen dit beeld en wijzen ons erop dat we het 
níet gewoon moeten gaan vinden. Een van de mooi-
ste opmerkingen kwam van Italiaanse logés in de Stal. 
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Op onze vraag wat hun na die week in Friesland het 
meest bij zou blijven, veronderstellend dat het óf de 
rust óf de duisternis zou zijn, kwam voor ons toch een 
onverwacht antwoord: “Boten die hier door het gras 
zeilen!” 

Gastopstal

Nadat we besloten hadden om van de voormalige 
kleinveestal een gastenverblijf te maken, moesten we 
nadenken over niet alleen een passende, maar ook on-
derscheidende naam. In dat jaar van oprichting werkte 
de stichting Frysk Erfskip aan de promotie van bijzon-
dere overnachtingslocaties in Friesland en zij vonden 
onze Stal prima bij dat assortiment aansluiten. Was 
deze plek in Wyns een state of stins geweest, dan was 
zo’n naam wellicht snel bepaald, ‘Winninghe State’ 
of iets dergelijks, maar als voormalige pachtboerderij 
van het iets oostelijker gelegen Stania State past zo’n 
naam niet. 

De analogie met de destijds bekende tv-acties van 
Gast aan Tafel lag eigenlijk al bij de eerste besprekin-
gen omtrent dit onderwerp op ónze koffietafel. We 
hoeven de gasten niet aan onze tafel, tenminste, niet 
allemaal, we zetten ze ‘achter op stal’. In het in de 
schuur gebouwde appartement de Heasouder namen 
we dat zelfs letterlijk: zoals ooit de koeien op stal 
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stonden, hadden we daar de bedden twee aan twee 
tussen de schotten gestald, het hoofdeinde naar de 
buitenmuur gericht. Dit geheel volgens het principe 
van de Friese stal (in de Hollandse stal staan de kon-
ten richting buitenmuur). De interieurs waren bruut, 
zoals ook tijdens het koeientijdperk het geval was. 
Gekalkte muren, afgebrokkeld stucwerk, drinkbakjes 
daar waar het geen kwaad kon, blankhouten vloeren 
en plankenplafonds met de in krijt geschreven namen 
van de koeien nog op de balken. Hier en daar hingen 
ook nog touwtjes die nog door de vorige boer waren 
gebruikt. De naam ‘Gastopstal’ dekte naar ons idee 
prima de lading. 

Des te verbazingwekkender was het toen een ser-
vicemonteur, die, nadat hij hier had aangebeld en we 
de deur hadden geopend, vroeg: “Goedendag. Ben ik 
hier bij B&B Blij in de Wei?”

Redding

Voor onze gasten hebben we in de garage een aantal 
kano’s gebruiksklaar liggen. Een ervan is een beetje 
waterdoorlatend, een eufemisme voor ‘lek’, maar de 
andere twee zijn nog goed te gebruiken. Met Pasen 
2017 hadden we een gezin met jonge kinderen in onze 
Heasouder. Hoewel het weer niet meezat, wilden twee 
jongetjes van het gezelschap toch graag even varen. 
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Op onze website hadden ze waarschijnlijk gelezen dat 
zoiets met kano’s hier kon. Ons eigen schouwtje, de 
Jiskepûster, lag nog omgekeerd op de wal, in afwach-
ting om geteerd en geschilderd te worden voor het 
nieuwe seizoen. Vanwege de kou waren we daar nog 
niet aan toegekomen. De kano’s durfden we vanwege 
het nog koude water echter nog niet uit te lenen, een 
reactie die tegenwoordig onder de term ‘zorgplicht’ 
valt, maar die we van huis uit gewoon als ‘gebruik je 
verstand’ hebben meegekregen. 

Toen we toevallig op het erf de ouders enthousi-
ast richting Dokkumer Ee zagen gebaren en zwaaien, 
kwamen we erachter dat de jongetjes toch op het wa-
ter waren. Het woei windkracht 6, met uitschieters 
naar 7, en de wind was pal zuid. De kano’s lagen ech-
ter nog in onze garage en het schouwtje was niet te 
water: hoe konden die jongens dan varen, vroegen we 
ons af. Het bleek dat ze de boot van onze buurjon-
gens hadden losgemaakt! Die polyester boot blijft ’s 
winters in het water liggen en ze waren er mee gaan 
‘roeien’. Nou ja, ze hadden de peddels van de kano’s 
meegenomen en probeerden daarmee weer terug naar 
de wal te komen. Daar is die boot, type dubbelwan-
dige tupperwarebroodtrommel, echter veel te lomp 
en te log voor. Dus langzaam maar zeker dreven de 
jongens af richting de bocht bij Tichelwurk, en nog 
verder noordelijk, op weg naar Bartlehiem, c.q. de 
sluizen bij Lauwersoog. De wind stond precies in het 
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verlengde van de Ee, dus bleven ze in het midden dob-
beren. 

Wij lieten onze ongerustheid merken, maar de ou-
ders vonden dat de jongens een prachtig en spannend 
avontuur beleefden. Wij konden het uiteindelijk niet 
meer aanzien en belden uit voorzorg ‘rayonhoofd’ 
Jelmer1 in Bartlehiem om reddingshulp. Jelmer heeft 
een motorboot. Maar daarvan bleek de motor stuk, 
dus uiteindelijk vroeg Jelmer zijn broer Johannes om 
de reddingshulpactie over te nemen. Johannes woont 
ook aan de Ee, zelfs iets dichterbij, en heeft een vis-
boot met (werkende) motor. Hij sleepte de jongens 
terug naar ons haventje. We waren drie uur verder 
en twee kilo lichter. Dat is wat zorgplicht dus met je 
doet. Mensen die problemen met overgewicht heb-
ben, raden we aan een B&B te beginnen.

Reservering

Nadat we de Heasouder in gebruik hadden genomen, 
kregen we in dat eerste jaar een reservering voor oud 
en nieuw. Het betrof een groep van tien personen. 
Omdat het buiten erg koud was, waren we op oud-
jaarsdag al vroeg begonnen de ruimte op te warmen. 
Dat betekende ook de houtkachel elk uur bijvullen. 

1 Jelmer van der Bij woont in Bartlehiem, maar is geen rayonhoofd. 
Johannes ook niet.


