
Wobbigje v.d. Molen – de Haan heeft meer dan 

1000 peper- en zoutstelletjes

‘Ik sparje krekt sa lang troch oan ’t myn gesondheid it ta lit’

In het oude postkantoor aan de Brink ben ik op bezoek bij Wobbigje v.d. Molen-de Haan. Bijna een halve 

eeuw zit ze in een rolstoel en de laatste jaren is haar gezichtsvermogen ook sterk verslechterd. Ze ziet alleen 

schimmen. Desondanks woont Wobbigje nog zelfstandig en heeft ze ondanks haar beperkingen geen hulp 

nodig. Us mem sei altyd: “Oanpakke en besykje sa folle mooglik sels te dwaan”. Met haar man betrok ze 20 

jaar geleden na een ingrijpende verbouwing de aangepaste woning, waar ze nu al ruim 10 jaar alleen woont.

“Myn man en ik wiene eartiids hurde wurkers en dat sit der noch altyd yn”, zegt ze.

Gelukkig heeft Wobbigje een helder verstand en ik verbaas me over haar opgeruimde karakter. Aan één 

ding heeft ze geen gebrek. Ze kan praten als Brugman.

Een bezoek aan deze 75 jarige vrouw is zeker de moeite waard. Haar woning staat namelijk vol peper-en 

zoutstelletjes. Om precies te zijn 1070 stuks.

Door: Ate Westra.

‘Hoe binne jo ta dizze hobby kommen’?, freegje ik.

“Eartiids sparren skoalbern in protte dingen; 

sigarebandjes, lusifersmerken, spjeldsjes en gean sa mar 

troch. Op in kear hie ik myn jierdei, mar it kin ek wol 

memmedei west ha, doe joech myn man oan trije bern 

wat sinten om foar dat jild in kadootsje foar mij te 

keapjen. Wit je wat ik krige: In piper- en sâlt steltsje.

Dat is nou 50 jier lyn.

Yn it begjin sparre ik net sa hurd hear. Ik krige de earste 

jierren allinne mar steltsjes fan de bern, mar nei 1980 is 

de gekte ek op mij oerslein. Myn man wie in protte 

dwaande mei it meitsjen fan klokken dy’t stikken wiene 

en dan gongen we wolris nei in rommelmerke. Der leine 

yn doazen faak foar in pear sinten ek wolris piper-en 

sâltsteltsjes en dy kocht ik dan. Mar ik krij no ek wolris 

steltsjes fan kennissen . 

En de bern en beppesizzers nimme as se op fekânsje 

west ha ek altyd in steltsje mei. Sjoch dit steltsje mei de 

twa swarte bearkes ha ik fan minsken krige út Kanada.” 

(sjoch foto)

Hoe great is jo samling nou?, freegje ik.

“Ik ha nou 1070 steltsjes en der is gjin ien dûbbele bij. 

As ik in dûbbele krij dan jou ik dy út oan Ypie Jongsma, 

dy hat der nou ûngefear 500 stiks. Doe’t ik de 1000ste 

krige seine de bern: Nou moat mem in feestje jaan. En 
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dat ha ik doe ek dien. En wit je wat ik se joen ha: elk in 

piper- en sâltsteltsje. Der ha se doe ferskrikkelik om 

lake. Moai net!”

Ook de vensterbanken staan vol

Hoe witte jo dat je 1070 

ha?, freegje ik.

“Dat hâldde ik bij yn in 

skrift en letter yn de 

kompjoeter. Mar dy 

gegefens bin ik kwyt rekke. 

Nou hat myn dochter Janke 

alles yn de kompjoeter. Dy 

hâld it bij. Ik kin alle piper- 

en sâltsteltsjes en wit wer ’t 

se steane; ik fersin mij nea. 

Nou ’t ik se net sa goed 

mear sjen kin, gjin ik der 

mei de hannen oer hinne. Eins ha ik tefolle, mar ik bliuw 

it moai finen. De finsterbanken steane ek al fol sjogge jo 

wol.

Op in rommelmerke yn Bakkefean fûnen wij ris in 

houten steltsje; sa smoarch en ûnder it fet, da’ t ik sei: 

Lit dy mar lizze, mar myn beppesizzer Bianca sei dan 

keapje ik it wol. Doe is it mei gongen, mar ik ha der in 

dei mei dwaande west om alle smoargens en fet der ôf te 

krijen. Doe tocht ik: Wat foar minsken ha dit steltsje yn 

‘e hûs hân. “

één van de vitrine kasten

Hoe hâlde jo de boel skjin?, freegje ik.

“Ik wit wer ’t alles stjit en ha tiid genôch om se skjin te 

hâlden. Net dat ik gjin besite krij hear, hjir komme 

genôch minsken oer de flier.”

It hûs rekket aardich fol, tinkt mij?

“Der is altyd noch wol in plakje oer, dan skouw ik se 

wat yn innoar. En ik ha trije grutte fitrinekasten. De bern 

nimme mij gauris mei. Sa wiene wij koartlyn bijgelyks 

yn ‘Het Lichtpunt’ te Kollumersweach, der ha wij ek in 

pear steltsjes kocht, mar it moat wol in aardichheidsje 

bliuwe. Ik keapje gjin djoere steltsjes”.

Ha jo wolris wat aardichs belibbe?, freegje ik.

“Ik kocht ris in steltsje wer ’t it iene fleske noch fol mei 

piper siet. Dat hie ik net troch. Ik siet der ûnder, bin nei 

bûten gongen en ha mij ôfslein. Nou dat ha ik witten. De 

hiele dei ha ik proeste moatten. It rûn mij bij alles del. 

De bûsdoeken wiene skjin op.”

En hoe moat it letter mei jo piper- en sâltsteltsjes?, 

freegje ik.

“Wat de bern der letter mei dogge is oan harren. Ik ha 

myn wille der dan mei hân”.

Als ik zeg dat ik nog een paar foto’s wil maken, schrikt 

ze. “Jo hawwe noch net iens kofje hân, gjin mar wer 

sitten.”

Na de koffie stap ik op, maar als ik de deur zelf niet 

opengedaan had, dan was Wobbigje nu nog aan het 

woord geweest. Wat een wilskracht en enthousiasme 

gaat er van deze vrouw uit. 

_____________________________________________

Mededeling UDIROS:

Algemene Leden Vergadering

Donderdag 13 december 2012

20:00 uur in De Kiekenhof

Zie voor een overzicht  van alle activiteiten

 op het Sportcomplex Oude- en Nieuwehorne 

van december – januari  2013 de agendapagina. 
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