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De rit naar Kantens is bijna een verhaal op 
zich. De wind laat het landschap bewegen. 
Links grazen koeien, rechts grazen schapen. 
Gescheiden door een weg, een sloot en dei-
nend riet. Een meeuw scheert laag over de 
grond. Het begint te miezeren en de paarden 
draaien zich om, om zo min mogelijk hinder 
te hebben van deze bui. Als je Kantens bin-
nenrijdt ligt aan de rechterkant het door Ede 
Staal zo mooi bezongen, bluiend eerappel-
laand. Het pittoreske Kantens lijkt bij uitstek 
een geschikt decor voor een verhalenfestival. 
Aangekomen bij de statige boerderij van 
Gerben en Corrie Lenstra worden bezoekers 
al bij de voordeur onthaald met een verhaal; 
een raamgedicht van Herman de Coninck 
prijkt op de voordeur. 

In de landelijke keuken is Corrie aan het red-
deren om iedereen van koffi  e en thee te voor-
zien en schaaltjes met lekkers staan op tafel. 
De hond ligt te slapen onder de keukentafel. 
Aan diezelfde keukentafel nemen we plaats; 
Corrie Lenstra, Annie Mekel en Henriëtte 
Broekhuizen, allemaal in het bestuur van 
de werkgroep Vertellen Kantens. Even later 
schuift ook Clarien Koopmans aan. “We heb-
ben speciaal voor jou de stoepkrijtdropjes, 
Clarien!” Metje Lambers kan er niet bij zijn, 
ze heeft andere verplichtingen; Metje moet 
zingen in de kerk. De sfeer is gemoedelijk. 
Desondanks wordt het de hond een beetje te 
gortig, die tien damesbenen onder de tafel en 
hij sjokt naar een andere plek om in alle rust 
verder te slapen. 

Wat is het verhaal achter het vertelfestival 
Kantens? Corrie vertelt: “Ik woonde in De 
Waal op Texel en op zeker moment werd er 
in De Waal een vertelfestival georganiseerd. 
Mensen stelden hun woonkamer ter be-
schikking aan vertellers om er hun verhaal 
te vertellen en bezoekers trokken van huis 
naar huis om de verschillende verhalen te 

beluisteren met muziek onderweg. En dat 
was zó gezellig! En die verhálen, die verhálen 
… iedereen vond het geweldig!” Toen Corrie 
naar Kantens verhuisde ging ze samen met 
een vriendin naar het festival op De Waal en 
zeiden ze na afl oop tegen elkaar: “Maar dit 
kunnen wij toch ook? Jazeker kunnen we dat!” 
Deze opmerking bleef hangen, maar tot iets 
concreets kwam het niet. Totdat er weer een 
nieuwjaarsdag voorbij kwam en Corrie be-
sloot haar goede voornemen om te zetten in 
daden. Ze kroop achter de computer en ging 
aan de slag om het idee handen en voeten te 
geven. Als uit het niets zette een groepje en-
thousiaste mensen een vertelfestival op. Het 
bleek een succes en de opkomst was groter 
dan verwacht. Daarmee was het vertelfestival 
Kantens geboren en dat niet alleen, ook het 
vertelcafé werd opgezet. Het vertelcafé wordt 
elk kwartaal georganiseerd. Het zijn leuke 
avonden waar – hetzij in t Schienvat, hetzij bij 
iemand thuis – diverse vertellers langskomen 
met mooie verhalen. Het festival wordt eens 
per twee jaar georganiseerd. Er zijn natuurlijk 
begenadigde vertellers, maar er is ook mu-
ziek én er worden workshops aangeboden. 
Eén van die workshops is altijd ‘Vertellen voor 
beginners’.
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OOnderweg naar het bestuur van het vertelfestival Kantens vraag ik me af 
hoeveel we eigenlijk nog luisteren. Is er in dit digitale tijdperk met smart-
phones, virtual reality games en ipads nog ruimte voor verhalen? Zijn er 
nog verhalen die verteld moeten worden en wie vertellen die verhalen? Het 
bestuur van het vertelfestival Kantens weet die vertellers met hun verha-
len te vinden en met deze vertellers en verhalen weten ze mensen te trek-
ken en te boeien. Ruimte voor verhalen lijkt er dus te zijn, verhalen die de 
verbeelding prikkelen, verhalen die je meenemen naar een andere wereld, 
verhalen die misschien een heimwee naar vroeger verzachten, verhalen 
die je raken en bijblijven, verhalen met expressie. Maar wat is eigenlijk het 
verhaal achter het vertelfestival?
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merformaat. Waar no-
dig in sappig Vlaams 
of droog Gronings.
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Hoe komt de werkgroep eigenlijk aan ver-
tellers en verhalen? Er zijn verschillende 
groepen met vertellers en hun repetities 
worden bezocht om daar de pareltjes uit te 
zoeken: vertellers die naar Kantens gehaald 
kunnen worden. Maar ook festivals worden 
bezocht, even snuff elen bij ‘de concurrentie’, 
hoe pakken zij het aan, kunnen we er wat van 
leren en ideeën opdoen. Zelf vertellen? Als 
door een wesp gestoken antwoordt Clarien 
heel resoluut “Nee!” Haar kracht ligt achter 
de schermen. Henriëtte vertelt zelf ook niet, 
maar wil het wel heel graag leren. “Ik heb het 
gedaan,” zegt Annie en op hetzelfde moment 
verschijnt er een sprankeling in haar ogen. 
Natuurlijk had ze als schooljuf vaak verteld en 
ook als trouwambtenaar hield ze regelmatig 
een speech, maar dat vindt ze anders. Annie 
vond het spannend om te doen en vooral 
vier keer hetzelfde verhaal vertellen, dat leek 
haar zo moeilijk. Toen de avond ten einde 
was, zei de gastvrouw tegen Annie dat haar 
laatste verhaal het allermooist was geweest. 
“Toen was ik de zenuwen kwijt.” Ook Corrie 
vertelt, maar altijd in duovorm. “Alleen durf 
ik niet hoor.” Ze volgde met een vriendin een 
6-daagse cursus en kreeg de opdracht om 
een verhaal te vertellen naar aanleiding van 
een historische gebeurtenis. Toen de vrien-
dinnen hun verhalen vergeleken, bleken ze 
perfect in elkaar te passen waardoor het idee 
ontstond om samen te vertellen. Maar span-
nend blijft het. 

Het meest trots? “Op de eerste keer dat 
het lukte,” zegt Corrie zacht. Annie vond de 
productie IJe aans verteld van vorig jaar het 
grootste succes. “Je had de mensen moeten 
zien, ze luisterden ademloos, het was muis-
stil.” Voor de productie van IJe werd vertelcol-
lectief Kom op verhoal uit het Westerkwartier 

gevraagd. In deze productie stond het verhaal 
van IJe Wijkstra centraal, een man die op 18 
januari 1929 vier veldwachters neerschoot. 
Destijds hield het de hele provincie in z’n 
greep. De Vertellers van Kom op verhoal kro-
pen in de huid van bekenden van IJe Wijkstra 
en deden verslag vanuit hun perspectief en 
belevingen met IJe. De avond was een groot 
succes. De vertellers waren briljant en de 
mooie locatie – de boerderij en tuin – van 
de familie Lambers maakte het helemaal af. 
Deze avond liet niet alleen een grote indruk 
achter bij het publiek maar ook bij de organi-
satie. “En toen op het einde alles samenkwam 
en ook de fi lm van de uitvaart van de veld-
wachters werd vertoont … het was geweldig,” 
verzucht Annie.

De grootste uitdaging voor de werkgroep is 
en blijft het voor elkaar boksen van de fi nan-
ciën. Dat is steeds weer een hele kluif. “Cor-
rie is het beste met geld hoor,” knikt Annie. 
Corrie werd uitgenodigd door het VSB fonds 
(een subsidieverstrekker voor o.a. culturele 
instellingen) om te komen vertellen wat er 
met het geld gebeurt. Corrie stuurde altijd 
een bedankje, maar zelf komen vertellen is 
natuurlijk beter. Dan krijgt een organisatie 
een gezicht, en de organisatie leert de subsi-
die-aanvrager kennen; het werkt naar twee 
kanten. Dat je persoonlijk gaat verantwoor-
den wat je doet met het geld juicht Corrie 
toe. Het laat ook een verandering zien in 
subsidieland. Het is een grote klus om een 
vertelfestival te organiseren. Niet alleen op 

Geert Zijlstra, ver-
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Clarien Koopmans, 
Henriëtte Broekhui-
zen, Corrie Lenstra, 
Annie Mekel en Metje 
Lambers vormen 
het bestuur van de 
werkgroep Vertellen 
Kantens. 

fi nancieel vlak. Henriëtte kwam als laatste in 
het bestuur en verbaasde zich over wat er al-
lemaal bij een festival komt kijken. Als je naar 
de organisatie kijkt, dan lijkt het best mee te 
vallen. Maar als je eenmaal ín de organisatie 
zit, kom je er achter dat er veel meer bij komt 
kijken dan je vooraf had gedacht.

De droom van de werkgroep is het in stand 
houden van het festival. Clarien: “We hoeven 
niet te groeien, we willen het graag klein en 
knus houden.” Henriëtte beaamt dit en zegt: 
“In stand houden is al uitdagend genoeg.” Er 
is een website en ook wordt er regelmatig 
een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuws-
brief wordt verstuurd naar ruim 300 belang-
stellenden, dat is een mooie groep potenti-
ële bezoekers. Het festival trekt niet alleen 
publiek uit de regio; bezoekers komen van 
heinde en ver, tot uit Rotterdam aan toe.

Het volgende vertelfestival, op zondag 2 
september, is een lustrum. Op het festival 
wordt kinderen altijd iets aangeboden en 
dit jaar is dat het maken van gedichten, 
samen met dichter Arjen Boswijk. Deze 
gedichten worden geplastificeerd en in 
het dorp opgehangen. Burgemeester 
Koos Wiersma (gemeente De Marne) komt 
het festival openen en als kinderen dan 
hun gedicht willen voordragen zou dat 
geweldig zijn. Vertelster van het jaar, Pauline 
Seebregts, is uitgenodigd en zij zal ook een 
workshop verzorgen, namelijk ‘Vertellen 
voor gevorderden’. Die workshop blijkt 
een dusdanig succes dat er al niet meer op 
ingeschreven kan worden. Misschien dat er 
nog een derde workshop wordt gegeven, 
maar dat hangt af van de hoeveelheid 
subsidie die de werkgroep krijgt. Het duo 
Ephraim zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Het is natuurlijk de bedoeling dat dit 

lustrumfestival van 2018 er één wordt waar 
weer lang over nagepraat kan worden. 

Als ik op het punt sta om te vertrekken, 
zegt Corrie tegen Clarien: “Geef je haar nog 
even een poster mee? Clarien maakt de 
posters, goed hè? We brengen ze zelf rond. 
Zeven dagen rijden we door de provincie 
en zo verspreiden we alle flyers, met zeven 
autoroutes.” “Zoooo hé,” zegt Henriëtte. 
Corrie: “Dat wist je nog niet hè?” De dames 
lachen, ik verlaat de mooie boerderij van 
Gerben en Corrie en verheug me op het 
vertelfestival van 2 september dat de dames 
tot in de puntjes voorbereiden. Het belooft 
een festival met vele mooie verhalen te 
worden, een beleving, puur en eerlijk.

Wie de nieuwsbrief 
wil ontvangen kan 
zich aanmelden via 
www.vertelfestival.
kantens.nl. 


