
Uniek document met veel hogelandster materiaal.  

Dorpsgenoot Fré Schreiber geeft opnieuw een boek uit. 

Fre we hoorden dat je bezig was met een nieuw boek klopt dat? 

Ja dat klopt helemaal. 

Waar gaat het boek over? 

Over oude humoristische stukjes op bruiloften en partijen. 

Heeft het boek al een titel? 

Dij Spreker. Komt van het liedje: Dij spreker mout nog weer aan t woord. Dat werd op een bruiloft na elk 

stukje massaal gezongen. 

Hoe kom je er zo bij om hier een boek over te schrijven? 

De Groninger literatuur is goed gedocumenterrd, maar die oude stukjes, samenspraken liggen overal 

versnipperd. Vaak bellen mensen mij met de mededeling dat ze aan het opruimen zijn omdat oma naar 

het bejaardenhuis gaat. Dan vinden ze nog van die stukjes. 

Gaat het alleen over Middelstum? 

Nee, maar Middelstum speelt wel een grote rol. Hier was eens een toneelclub van bejaarden en die 

noemden zich De Loatbluiers. Twee leden ervan, Gerard Brink en mevrouw Blauw van de Trekweg waren 

verzamelaars van die stukjes. Die mocht ik gebruiken. Gerard Brink was ook een gelegenheidsdichter. Zo 

is het wel een uniek document met veel hogelandster materiaal. 

Hoelang ben je er al mee aan het schrijven? 

Verzamelen is een beter woord: 10 jaar. 

 

Hoe kom je aan al die informatie die je nodig bent voor dit boek? 

Ik heb het geluk dat ik een eigen rubriek heb bij radio Noord. Ik hoefde het maar even te noemen en het 

stroomde weer binnen. 

Je wordt langzamerhand een bekend schrijver. Hoeveel boeken heb je al geschreven? 

Ik ben de tel kwijt, maar ik denk zo'n 30 Maar dan tel ik ook alles bij elkaar op, groot en klein. 

Is dit een belangrijk boek voor je? 

Ja, want zoiets bestaat niet, het ligt overal verspreid. Het is nu weer verzameld maar het is mooi dat er 



ook uit gebruikt kan worden. Vooral voor oude mensen is het een feest der herkenning. Bruiloften gaan al 

jaren anders, als ik er nog lang mee wacht, wordt het niet meer herkend. 

 

Wie gaat het boek voor je drukken? 

Drukkerij Sikkema in Warffum 

Vanaf wanneer is het boek te koop en hoe kunnen we het bestellen? 

Het ligt er voor de feestdagen en je kunt het bij Sikkema maar ook bij mij bestellen. 

Ploegersweg 11, fcschreiber@hetnet.nl  

Wat gaat het boek straks kosten? 25 euro 

Wil je ons verder nog iets vertellen? 

Dit jaar komt er ook nog een Tweede Schietboukje van mij uit. Ik heb sinds kort een opdracht om een 

boekje Gronings voor beginners te maken. Bejoard, mor nog zo drok as houder tegen Poask. 
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