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Johan Veenstra 

Van de redaktie 

50 JAOR NAO DE OORLOG 

In et gedicht Zol Nederlaand nog weten? 
uut meie 1952 beklaegt H.J. Bergveld him 
d'r over, dat et d'r, zeuven jaor nao de 
oorlog, een protte van weg het, dat d'r nog 
mar weinig meensken binnen, die op 'e 
vierde meie nog even weeromme daenken 
an de verzetsmeensken, die veur de vri'j-
hied vulien. De dichter vragt him mit 
schaemte of: Zol Nederlaand nog weten? 
Et is een bekend beeld: kot nao de oorlog 
wol haost iederiene die oorlog, zo hadde 
as 't mar kon, vergeten, opbouwen wat 
vernield was, en veuruutkieken. 
Mar hoe langer de oorlog veurbi'j was, des 
te meer andacht d'r veur kommen zol. 
Golven van emosies gongen indertied over 
et laand naor anleiding van et al of niet 
vrijlaoten van 'de Drie van Breda', et 
bezuuk van keizer Hirohito an Neder-
laand, en de vraoge of Nederlaanse sol-
daoten misschien ok oorlogsmisdaoden 
begaon hadden tiedens de politionele 
akties in et vroegere Nederlaans-Indië. 
Op herdaenkingsbi'jienkomsten komt een 
protte yolk of, de oorlog leeft bi'j de 
meensken, mar de krudeniers in Den 
Haag hebben vuuftig jaor nao de oorlog 
nog nooit goed regelen kund dat alleman 
ieder jaor een vri'je Bevri'jdingsdag het. 
Jaoren leden schreef ik naor anleiding van 
een foto op 'e veurpagina van de Liwwad-
der Kraante et gedicht Ze lopen deur Den 
Haag. Op die foto stonnen wat jongkerels 
die deur Den Haag leupen. Jongkerels van 
de Volksunie. 
We bin d'r deur de jaoren henne, wat dat 
anbelangt, niet op veuruut gaon. Et bin 
vandaege-de-dag allemaol van die, gelok-
kig nog kleine, rechts-radikale perti'jen en 
een listtrekker van ien van die perti'jen 
woont in de Stellingwarven. De Stelling-
warven gaon d'r zodoende ok niet op 
veuruut. En Haulerwiek wodde al es 

onderkalkt mit haokenkruzen et veurige 
jaor. 
D'r is gien gedicht waor a'k zovule reak.-
ties op kregen hebbe en kriege as op Ze 
lopen deur Den Haag. 1k lees et vaeke 
argens veur, d'r wodt me vaeke om een 
kopie vraogd, ik wor nao ofloop deur 
meensken bedaankt, in 't biezunder j uust 
veur dat gedicht. 
En... et gebeurde in Drente, dat me veur 
mien optreden vraogd wodde om dat 
gedicht mar liever niet veur te lezen, 
omdat d'r onder de fleurige koppel ool-
den-van-daegen, die in de zael zatten, 
nogal wat vroegere N.S.B.-ers weren... 
Op 13 april is et vuuftigjaor leden dat de 
Steffingwarven bevri'jd wodden. Daorom-
me in disse Ovend, behalven oonze vaaste 
rebrieken, andacht veur de oorlog en de 
bevri'jding. Meensken stuurden oons 
spontaon heur verhaelen toe. 
Op 13 feberwaori raekte Ischa Meijer weg. 
Interviewer, journalist, schriever. Hi'j 
wodde mar 52 jaor. Een peer jaor leden 
raekten zien oolden weg: Jaap en Liesje 
Meijer. De femilie overleefde in de oorlog 
et koncentraosiekaamp. Jaap Meijer 
publiceerde Grunninger gedichten onder 
de schoelnaeme Saul van Messel. Pieter 
Jonker zien uutgeveri'je Nobilis gaf boe-
ken van him uut. Pieter schreef in 1985 
een boek over Jaap Meijer: Hou vreind ik 
blief. Pieter Jonker het ze alie drieje kend. 
In disse Ovend haelt hi'j herinnerings op. 
Al mit al best wel een betien een biezun-
dere Ovend, donkt me zo. 



Henk Bioernhoff 

Et Stelfingwarfs Woordeboek 

Disse keer leek et me een aorige gelegen-
hied om et even te hebben over de grote 
streektaelenquete van de Stichting Neder-
landse Dialekten die de veurige zommer 
hullen is. In alle grote dagblaeden het die 
staon, en uut Stellingwarf bin zoe'n 40 
formelieren binnenkommen. Dat is verge-
leken mit de Drenten wel wat maegerties, 
want die vu!den mit mekeer zoe'n 557 
formelieren in, wiels wi'j ongeveer 1/9 pat 
hebben van et tal inwoners dat Drenthe 
bet, en dat is zoe'n 45 1.000. Misschien is et 
wel waor, dat de enquête in de Liwwadder 
Kraante deur veul lezers veural as een 
Friese angelegenhied beschouwd is! 
De uuts!aegen van de vraogen naor de 
populairste schrievers, streektaelliteratuur 
en zangers bin in de meerste perveensies 
in de grote dagblaeden publiceerd. Lest-
daegs schreven Janna Withaar en ik daor 
al over in de Stellingwarver rebriek Uut de 
Pultrum, van de Liwwadder Kraante. Op 
de streektaeledag van 25 meert in Den 
Bosch zal naost al et aandere dat daor 
gebeurt (lezings, workshops, optredens) ok 
een studie verschienen over tal van tael-
kundige verschiensels in hiele Nederlaand 
en Vlaanderen. In die studie komt Ste!-
lingwarf tegere mit Drenthe an bod. Et 
gaot dan veural om veraanderings deur de 
generaosies henne. Ten van de konklusies 
die 'k in dat diel over Drenthe en Stelling-
warf trekke, is dat et tal 'echte streektael-
woorden' we! de hieltied deur minder 
meensken bruukt wodt, mar dat d'r toch 
ok nog wel flunk wat sprekers binnen die 
an et oolde vaasteholen. 
In dit woordeboekstok liekewel leek et me 
aorig om et niet, zoas in de te verschienen 
bundel, over de tael van de generaosies 
van now te hebben, mar om een stokmen-
fig biezundere, ooldere woorden an te 
stippen die in de soortgeliekense, grote 
enquete uut 1895 opvalen. Die enquête is 
hullen deur et Aardrijkskundig Genoot- 

schap, over hiele Nederlaand. Nogal wat 
woorden en vormverschiensels d'r uut bin 
in de enquête van veurige zommer opni'j 
ofvraogd en die bin, mar daor kuj' zodao-
ilk zels over oordie!en, nog lange niet in 
onbruuk raekt. Dat zuj' vast mit mi'j iens 
wezen aj' infermaant binnen veur et 
woordeboek, of bi'jglieks aj' schriever 
binnen en vaeke naor 'echte Stellingwar-
ver woorden' zuken. En dat iene woord 
da'k as woordeboekschriever nog hie!e-
maol niet kende uut et Steilingwarfs en 
da'k 'ontdekte' in de enquête van 1895, 
wi'k netuurlik ok mar al te graeg even 
numen zodaolik! 
In welke plakken is in 1895 een enquete 
hullen in oons gebied? Dat bin d'r mar 
twieje; in Oost-Stellingwarf Oosterwoolde, 
en in West-Stellingwarf Noordwoolde. 
Veur Oosterwoolde vulde IJ.W. Feikema 
in en veur Noordwoolde J.C. Pape. Beide 
bin in heur woonpiak geboren, zo is op et 
enqueteformelier schreven. Uut Noord-
woolde vaalt et ok now nog wel hier en 
daor bekende, oolde woord rad op (veur 
viel), en Oosterwoolde geft dat in 1895 ok 
op. MY dreegt is in beide plakken hiy dregt. 
Die vorm is tegenwoordig zeldzem, i.t.t. 
mit bi'jveurbeeld een vorm as hi'j wet, dat 
zeker de ooldere generaosies in een protte 
plakken nog een boel bruken. An de 
Lende-zunnekaant zit ok in 1895 al staark, 
vaarve, baargen en staarven, dus mit een 
lange aa. Zo wodt et daor now nog veul 
zegd. In Oosterwoolde is et dan stark, 
vaive, bargen en staiven, zoas et daor ok 
vandaege-de-dag meerstentieds heurd 
wodt. 
Et Stellingwarver woord veur 'spreeuw' is 
protter, en ok we! sprao. Et woord sprao zit 
de laeste tied veurnaemelik nog zudelik 
van de Lende, wiels et Fries andoende 
protter sprao verdrongen hebben zal in de 
noordelike dorpen van oons gebied, want 
daor is sprao niet bepaold et gewone 



woord. Sprao was veurnaemelik an de 
zuudkaante niet zo lange leden een alge-
mien woord, en et slot ok mooi an bi'j 
Drenthe en de Kop van Overiessel, daor 
ze ok sprao kennen. Dat heeld kan 'k wel 
overaende ho!en, mar... ik bin toch wel 
verbaosd over de opgiften uut 1895. Want 
veur Oosterwoolde wodt dan sprao opge-
ven en gienprotter (en waorom zol et niet 
zo west hebben), mar Pape geft veur 
Noordwoolde sprao énprotter! Jim zien 
mar weer dat woordehoekwark van dag tot 
dag, van woord tot woord een levendige 
angelegenhied is. 
Wat donkt jim van keunink uut Noord-
woolde van 1895? De eu in dit woord vaalt 
niet et meerst op netuurlik. Die heur ie 
nog altied wel al wodt d'r al een boel 
koning zegd, mar die k! Die dot wel arg 
ooldachtig an, is 't niet zo! In et woorde-
boek (diel II) he'k him liekewel al we!, 
want ik hadde de vorm keunink al uut een 
aandere oolde oostelike, schriftelike bron. 
En wat donkt jim van et woord teiken 
naost et gewone teken van vandaege-de-
dag? Teiken wodde as 'verouderd' opgeven 
uut et Oosterwoolde van 1895. Wie et toch 
nog kent mit die ei zol me een plezier 
doen dat even op te geven! Wat mooi 
trouwens s!öt et beeld dat Feikema in 
1895 van Oost-Stel!ingwarf geft, an hi'j dat 
van oolde inwoners van now. Lees mar 
even mit aj' willen: 'Het zoogenaamde 
Oost- en Weststellingwerver dialect va-
rieert in beide gemeenten eenigszins in 
onderdeelen. De bovenstaande woorden 
zijn vertaald overeenkomstig de spreekwij-
ze in de gemeente Ooststellingwerf, waar-
van het dorp Oosterwo!de het Centrum en 
tegenwoordige hoofdp!aats is. A!zoo de 
dorpen Appelscha, Fochte!oo, Haule, 
Donkerbroek, Makkinga, Elslo, Langedij-
ke, Olde- en Nijeberkoop omvattende. 
Uitzondering maken hierop de dorpen 
Nieuw-Appelscha en Haulerwijk in Oost-
stellingwerf, beide laatstgenoernde dorpen 
in deze eeuw ontstaan en aangebouwd 
zijnde ten gevolge van de ontginning der 
hoge venen. De verveners en werklieden 
welke zich in beide dorpen gevestigd 
hebben, zijn meerendeels uit andere en 

oudere friesche venen of veendorpen 
overgekomen en spreken in tegenstelling 
met de oorspronke!ijke bewoners van 
Ooststellingwerf de oude friesche taal'. 
Jammer dat Pape niet zoe'n soort indrok 
van Noordwoolde en omgeving opschre-
yen het, bi'jglieks angaonde et Klonisch. 
Jim weten et netuurlik al van mi'j: op de 
woorden van zopas bin jim anvullings 
hattelik welkom. Dat gelt al hielemaole 
veur et woord da'k beweerd heb as laeste 
uut de oolde enquête. Dat is wat infer-
maant Pape as kienderwoord veur 'vader' 
opgaf uut et Noordwoolde van 1895: et 
woord tate. Dit beschouw ik as een weer-
devolle archeologische opgreving, want ik 
kan me niet herinneren et eerder tegen-
kommen te wezen uut oonze omgeving. Et 
gaot hier om wat wel een 'lal-woord' 
nuumd wodt. Zoe'n woord ontstaot deur-
dat kiender de eerste lettergrepies ta-ta-ta 
zeggen en daor de betekenis van heit/ 
vader an verbienen. 1k kende dit woord 
tate trouwens al wel uut Stappest, Zuud-
west-Drenthe (tate of taete!). Van een 
oolde Oosterwooldiger was me bekend, 
dat die et vroeger wel van Drentse schip-
pers heurde. Mar wi'j kenden et dus ok, in 
Noordwoolde temeensen. 
Intied bin ik, mit die uutneudiging om te 
reageren, netuurlik al lange weer bi'j et 
feitelike wark veur et Stellingwarver 
woordeboek anlaand. 1k wol ofsluten mit 
de geInteresseerde lezer te vraogen de 
volgende woorden es even in him omme-
gaon te laoten en om daor in!ichtings over 
op te sturen as hi'j/zi'j die geven kan. As 
altied gelt ok now weer: mit alvaast hid 
yule daank in et veuren. 
Zo p!aogt mi'j et woord luzeknapper al een 
posien. Et moet een plaantien wezen van 
et soorte 'muur', mar welk? Wie wet meer 
van die luzeknapper en uut welk plak? Et 
woord rnelkkelder zels is niet lastig, mar d'r 
is ok wel es opgeven et woord melkenkel-
der. Wie kent et woord nog in die vorm, of 
in een nog aandere vorm as melkkelder? 
Wie kent miethunning, en in welke beteke-
nis? Wie kent inietakker of miete-akker, en 
in welke betekenis? Et leger hoolt wel 
manoeuvres of menoeuvres, mar wie wet of 



ze ok wel menoevers (mit een lange oe) 
zeden? Meisteren is een oold woord veur 
veul of vri'j riegelmaotig naor de dokter 
gaon, mar bin d'r ok goenend die nog 
weten of ze hier meesteren tegen zeden? 
Wie van jim kent schellemes: was et een 
eerpelscheldersmessien of wat aanders, en 
zo ja: watte dan? Wie van jim kent: Mit 
lochtdag was hi'j votgaon? Waor ligt dan 
de klemtoon in lochtdag, aj' et as ien 
woord kennen? Wie kent mesgaanke en 
wat hoolt et in? Wat is een mesienestikster, 
aj' et kennen? Wie kent leftbulte? Dat zal 
wel 'opschepper' betekenen? Wie kent 
klauwmes en wat was et? Zo ok wat met-
wostenkruus en mitgaonder angaot. Wie 
kent nog een merinossen rok, en dan gaot 
et me d'r veural omme, hoe de o in dat 
woord klinkt: as de o van pot, as de o van 
dom of de lange o van lopen of hoze? Wie 
kent: eenpriesterig dinkien i.p.v.proesterig? 
Wie kent: een lillike meraokel maeken in 
de betekenis van reer valen? Wie kent nog 
et woord mesinlegge as een soort 'kweekij-
zer' veur an de ploeg, of was et misschien 
mesinlegger? 
Wie kent nog de uutdrokking de meule op 
'e goeie wiend zetten, en wat hul dat in? 
Wie kent uut et Stellingwarfs et gebruuk 
van de volgende vaaste woordverbienings 
bi'j et negenstikken: staonde meule, 
gaonde meule, lopende meule en schoef-
meule? Slaon dan de laeste drie woorden 
de hieltied op een lopende pie of meuj' 
springen bi'j iene van de uutdrokkings? 
Wie kent uut zien Stellingwarfs de meule-
sjouwer as degene die sjouwt bi'j een zaod-
meule? Wie kent nog de meulewaegen, en 
in welke betekenis? Wie van jim zegt wel 
misloekt i.p.v. mislokt? En wie kent uut 
zien Stellingwarfs nog boldaodig i.p.v. 
baldaodig? Tot slot nog even een hiel aan-
der woord dat me wel hekend was, mar 
daor ik niet van wete as et echt ok bi'j 
ooldere meensken we! veurkwam. Et gaot 
om ommebatteri7en, dat 'ommebouwen, 
ommezetten in wat aanders' inhoolt. Oold-
Schrieversronteveurzitter Saakje Berken-
bosch bruukte et in heur Nederlaans, mar 
wodde daor op vongen en vun de grote 
Van Dale niet an heur kaante. 1k ken et al 

en zol et ok zomar bruken in mien Stel-
lingwarfs. 1k vun in een bepao!de bron dat 
et in Noord-Drenthe veurkomt in de 
betekenis 'ommewisselen, wat aandersom-
me doen'. Mar mien Stellingwarver mem 
(uut Ni'jberkoop) kent et weer niet. Wie 
wet meer over et veurkommen van omme-
batteri'jen in et Stellingwarfs van doe of 
now? 

Nao laank ziek west te wezen over-
leed op 22 december 1994, veur oons 
toch nog onverwaachs, de heer 

Imke Oosterkamp 

op 'e leeftied van 83 jaor. 
Oosterkamp leverde oons indertied 
slim belangrieke gegevens veur et yak-
taele-onderzuuk angaonde de klokke-
stoelebouwer. Zonder zien grote be-
reidwillighied daorveur en dudelike 
uutleg hadde dat onderzuuk nooit zo 
volledig wodden kund. Wi'j blieven 
him daor altied daankber veur. 

Bestuur en passeniel. 



Jantina Vledder-Nijboer 

Post uut Kolomna 

We bin henne te zwemmen west! In 
Kolomna, een stad mit zoe'n 160.000 
inwoners, is gien zwembad, mar in Vos-
kresensk, een stad 25 km. veerderop, we!. 
We zollen dit al yule eerder doen, mar ik 
verwaachtte al dat we op perb!emen 
stuiten zollen en dan gaot bi'j mi'j bi'j 
veurbaot de nocht d'r al wat of. Mar Jan 
zien breur Evert was d'r, hi'j wol nao een 
Russische zoemer ok wel wat van de 
winter mitmaeken. Een zwembroek hadde 
hi'j mitneumen, weer om te langlaufen was 
et niet, dus zwemmen! 
Wi'j, (sjefeur Sasja, Zjane, Evert, Alberti-
ne en ik), gongen ongeveer kwat veur 
twieje weg. Et eerste perbleem dee him 
geliek al veur. Ze bin 10 kilemeter veer-
derop een brogge an et verbrieden en dit 
het as gevoig dat we alle keren as wi'j naor 
Moskou willen, of zoas vandaege naor 
Voskresensk, een kertier langer onderwe-
gens binnen en over slechte binnenwegen 
rieden moeten. Half drieje weren wi'j bi'j 
et zwembad. 
Now wus ik dat aj' hier zwemmen willen 
daj' dan een gezondhiedsverklaoring 
neudig hebben, mar ik wus ok van Zjane 
daj' die in et zwembad kriegen kunnen. 
Dus in et gebouw ankommen eerst mar op 

zuuk naor een dokter. We vunnen al gauw 
de goeie kaemer. Op de deure et 'vrunde-
like' verzuuk om d'r niet mit de jasse an in 
te gaon. Zjane de dikke winterjasse uut, de 
bontmusse of en de kaemer in. 1k heurde 
al gauw dat et niet makkelik gong, dus ik 
ok mien dikke jasse uut en de musse of. Ja 
heur, veur de voiwassenen kon de vrouwe-
like dokter wel een verklaoring schrieven, 
veur Albertine, een kiend onder de viere, 
niet, die mos speciaol naor de polik!iniek. 
Dc direkteur van et zwembad zat op de 
dadde verdieping, daor konnen we et ok 
perberen veur mekere te kriegen. Zjane 
zette oons op een peer stoelen in de hal en 
gong naor boven. Doe ze weeromme 
kwam leek et klaor te wezen, ja heur, ze 
het zegd dat Albertine viere is. Weer naor 
de dokter. Mit tegenzin schreven ze een 
toestemming veur Albertine, en daornao 
veur oons. Et onderzuuk, daj' toch ver-
waachten zollen veur een gezondhiedsver-
klaoring, beston uut niks. Now ja, ze 
vreugen of we gezond weren en Evert mos 
zien bloese even !os hebben. Volgens 
Zjane vunnen ze et wel interessaant om te 
kieken hoevule haor zoe'n knappe, Neder-
laanse jonge op 'e bost het. 
Wi'j weer naor de stoelen toe en Zjane op 
zuuk naor de badmusseverhuur, want 
zonder badmusse zwemmen mag niet. 
Evert kreeg een prachtige knaloranje, 
Albertine een niet minder mooie grune en 
ik iene van Zjane, want die hadde twieje 
mitneumen. Volgende stap: de jassen en 
de schoenen inleveren bi'j de gadderobe. 
Veerder op badslippers of sokken. Doe 
Evert naor zien kleedhokke brengen, dat 
was nogal muuffik te vienen, dus die 
wodde votbrocht deur een passenielslid en 
Zjane. Hi'j mos him verstrupen in anwe-
zighied van een oolde tange. Doe wi'j naor 
et vrouwludehokke. Ok hier een verzoerde 
bewaekster die oons in de gaten hul. 
Veurdat we de zwemkleren andeden 



mossen we onder de douche. Dan een 
deure deur en 1k verwaachtte een zwem-
bad te zien. Nee dus, we kwammen in een 
hallegien en wodden opvongen deur een 
badjuffer die Albertine mitnemen wol 
naor een peuterbattien, zodat wi'j in et 
diepe zwemmen konnen (hiel argens 
aanders!) Dit was now einliks niet oonze 
bedoeling, mit baanties omme kan Alberti-
ne heur prima redden in et waeter, we 
zwemmen altied saemen. Nao yule henne-
en-weer gepraot kregen we toestemming 
om dan in een klein bad, mit veur oons 
schoolderdiep waeter, te zwemmen. Tien 
veur viere begonnen wi'j te zwemmen. 
Evert en Zjane eerst even in et grote 
zwembad, te berieken deur trappen op en 
of te gaon en deur een peer donkere 
gaankies. Laeter Zjane bi'j Albertine en 
Evert en ik in et grote bad. Et is echt een 
groot zwembad, een 50 meter bad, mit ok 
nog éen springkoele mit springplaanken 
van 1.5 tot 10 meter hoge. We hebben 
even lekker zwommen, we gaon misschien 
zels nog wel een keer! 
1k hadde et krek over oolde tangen. In 
oons hotel zatten d'r ok een peer en 1k vun 
et vreselik om zo onvrundelik en snauwe-
rig behaandeld te wodden, now bin ik wel 
zoveer da'k d'r omme lachen kan, mar dat 
het wel even duurd, want jow kommen ze 
overal tegen! In de winkels, bi'j de kapper, 
OP 'e straote en netuurlik altied in situao-
sies daj' de vraogende perti'j binnen. Bi'j 
de kapper bin ze niet bliede as d'r een 
klaant in komt, de reaktie is dan zo onge-
veer: 'Jakkes, daor komt weer iene, now 
moe'k ok nog wat doen!' 
In et hotel hebben we tot op de laeste dag 
et goeie kaemernommer vertellen moeten 
om oonze sleutel te kriegen, wiels wi'j toch 
echt een half jaor in ien en dezelde kae-
mer zeten hebben en wi'j meerstal de 
ienige gaasten weren! 1k hebbe stug alle 
keren dag zegd, de helte van de tied kreeg 
ik glen antwoord. En aj' dan boeken over 
Ruslaand lezen, dan koj' op 'e eerste 
bladziede al tegen hoe groot de Russische 
gaastvrundelikhied is. In et begin docht 1k 
dat et misschien wel an oons liggen zol, 
ondertussen weten we beter hoe et hier in 

mekere zit. Op 'e straote en in eupenbao-
re gelegenheden koj' et bovenstaonde 
gedrag tegen. Aj' meensken wat beter 
kennen, en bi'j ze over de vloer kommen, 
dan staoj' d'r echt versteld van wat ze 
allemaole veur je doen en wat veur aorige 
dingen d'r bedocht wodden om mit oons te 
doen. Et gaot oons zels wel es wat te veer, 
aj' niet oppassen, dan geven ze alles wat ze 
hebben an oons en blieven zels mit et 
blote gat aachter! 
Sund een half jaor zitten Zjane en ik op 
aerobics en fitness. Mit Nederlaand verge-
lieken kan ik disse sport niet, ik hebbe et 
daor nooit daon. Et is een sportuurtien 
waor we lekker muui van wodden en oons 
gezond bi'j vulen. We beginnen mit aero-
bics, zoe'n drie kertier springen en spier-
oefenings op onder eren meziek van 2 
Unlimited. Daornao meugen we de rest 
van oonze energie op de fitnessapperaoten 
botvieren. Dit alles gebeurt in twie kae-
merties van viere bi'j zesse. De groep is 
dan ok nooit groter as achte. Oonze 
lerares Ljena is goed. 1k begriepe heur 
instrukties niet altied, dit is weer een hiel 
eer onderwarp mit allemaole vremde 
woorden. Bien omhogens en naor beneden 
weet ik inmiddels en ok wanneer d'r wat 
aanders gebeuren gaot. Wat, dat mis ik 
nogal es, zodat ik dan krek iene tel aachter 
kom te liggen. Ljena is gien sportinstruk-
trice. Officieel is ze huusdokter. Mit huus-
dokter wezen verdienen jow hier zoe'n 
betien, daj' om wat fesoenlik te overleven, 
d'r een baentien naost hebben moeten. 
Mit aerobiclessen geven verdient ze meer 
as in de rest van de weke mit heur pesjen-
ten. 
De selarissen liggen hier in oonze ogen 
hieleniaol schieve. lene die studeerd het 
verdient hier haost niks. Een vrundinne 
van Zjane is specialist in et warken mit 
couveusekiender. Dit levert heur 60 dollar 
in de maond op. Aj' as winkelmaegien 
warken verdienen jow ongeveer 150 dollar 
in de maond, een pelisie ongeveer 100. 
(Now verdient die aorig bi'j, deur mit 
grote riegelmaot bekeurings uut te schrie-
yen!) Tene tolk bi'j oons was eerder kleu-
terleidster, selaris 15 dollar. Now krigt ze 
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Mien gezondhiedsverklaoring. 

220 dollar. 
Waoraj' hier echt riek van wodden kunnen 
is viogge haandel. Jow kopen wat in en 
rieden daor een aende mit veerderop en 
verkopen et daor veur et dubbele. Veerder 
is in et baankwezen nogal wat te verdienen 
op een eerlike of gemiene meniere. Jan 
bet bier in et kantoor twie van die jongen 
uut Moskou had die him adviseren mossen 
hoe aj' bier geld beweren en weerdevaaste 
holen kunnen. Op een gegeven mement 
kwammen de starke verhaelen los, de 
starkste za'k jim vertellen. Jow heginnen 

een haank en maeken daor rekiame veur 
daj' zovule rente geven, daj' zo eerlik en 
goed hinnen en van zokke dingen meer. 
De meensken die d'r intrappen en heur 
geld overmaeken beheuren tot de midden-
kiasse, die hadde warken hebben moeten 
veur heur geld. As d'r een mooi bedrag 
binnen kommen is gaon de baankiers d'r 
vandeur mit et geld en laoten heur vervol-
gens feliet verklaoren. Leve et Nederlaan-
se baankwezen! Jan bet aandere adviseurs 
zocht! 



Johan Veenstra 

Wat zol 't vanaovend mooi weer west 
hebben veur de Tommies 

cen vraoggcsprek mit Wiebe de Vries 

In zien archief zitten drieduzend foto's angaonde de TwiedeWereldoorlog en optekende 
oorlogsbelevenissen van zeuventienduzend meensken. Op een kaaste in de kaemer staon 
vliegtuugmedellen, daor boven hangt een Ingels geweer, een Lee Enfield, mit de hajonet 
d'r op. In et tunegien veur zien huus an de Willem Lodewiekstraote in Wolvege !igt een 
v!iegtuugpropeller. Aachter et huus is een propvol museumpien mit militaire uniforms, 
vliegtuugonderdielen, pamfietten en gao zo mar deur. In et huus-an-huusblad Regio 
Expres publiceerde hi'j honderdtwa elf keer een artikel over De reglo ijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Binnenkot verschient daor een boek van. Et zal dudelik wezen, veur De 
Ovend praoten we mit Wiehe de Vries. 

Wube van Henderk en Hiltsje was in 1940 
een opscheuten Ni'jhooltpaeinger jonge 
van veertien jaor doe de oorlog uutbrak. 
Zien breur Jan was in de meidaegen van 
'40 soldaot. Kot nao de oorlog zol hi'j an 
een longziekte wegraeken. Een gevoig van 
de oorlog. In de oorlog was hi'j machinist 
in Hollaand en de ondervoeding dee zien 
verwoestende wark. De Vries zien heit 
was boere-arheider en mos in de oorlog 
verplicht naor Watenstadt in Duutslaand 
om grondwark in ploegverbaand te doen 
veur de Hermann Goring Werke. Nao een 
jaor en nao et dadde verlof is hi'j thuus 
bleven en wodde in wezen zodoende een 
onderduker. Van Wiehe de Vries zels 
wodde in september 1944 verwaacht dat 
hi'j, nao een oproep van de burgemeester 
in de kraante, in verhaand mit de Ar-
beidsinzet schuttersputties greven gaon 
zol. Alle manluden van 17-45 jaor mossen 
heur melden op 'e mark in Wolvege mit 
een schoppe, een deken en eten veur iene 
dag. Zo mossen ze naor et vliegveld van 
Haovelte toe. Hi'j is niet gaon. 
Ni'jhooltpae is d'r in de oorlog zonder al 
te yule kleerscheuren vanof kommen. Bi'j 
De Vries en die luusterden ze naor Radio 
Oranje, De Brandaris en de Nederlaanse 
uutzendings van de B.B.C. En intied ston 
moeke Hiltsje doodshenauwd hutendeure 

om de boel in de gaten te holen. Totdat de 
radio in et p.t.t.-gehouw an de Blomslaene 
inleverd wodden mos. 
De meensken perheerden mit heur huus-
holings zo goed meugelik deur de tied te 
kommen en konnen et beste mar niet al te 
eupenhattig wezen, want wie koj' vertrou-
wen en wie niet? Sommige pro-Duutse 
Ni'jhooltpaeingers weren, zo dee aachte-
rof blieken, in de veerste veerte niet te 
vertrouwen. 
'As de oorlog veertien daegen ]anger 
duurd hadde,' zegt De Vries, 'dan was et 
mal gaon in Ni'jhooltpae. Drekt nao de 
bevri'j ding wodde d'r op Crackstaote in Et 
Vene een liste vunnen mit daor alle nae-
men van meensken op, die in Ni'jhooltpae 
onderdeuken zatten.' 
Dorpsonderdukers, meensken zoas de heit 
van De Vries, die niet naor zien verplichte 
wark in Duutslaand weeromme gaon was, 
en gaastonderdukers, meensken argens 
aanders weg, die in Ni'jhooltpae een veilig 
onderdak vunnen hadden. Een pro-Duutse 
inwoner van Ni'jhooltpae hadde alle 
naemen keurig verzaemeld en op et laeste 
van de oorlog nog an de Duutsers geven. 
Nao de oorlog heurden ze van de pelisie 
van Hooltpae dat zi'j ok op die liste ston-
nen. De oorlog hadde inderdaod gien 
veertien daegen langer duren moeten. 



Wiebe de Vries. 

Tairiek bin de verhaelen die De Vries wet 
te vertellen. Over wel twintig, vuventwintig 
onderdukers die heur veilig waonden en 
op 'e Zanen op Bethiehems Heide, vlakbi'j 
de iesbaene, heur vermaekten mit trekhar-
monikameziek en stoeledaansen. Et was 
een bladstffle dag en et ge!uud van de trek-
harmonika was tot in et dOrp te heuren en 
op 'e hoeke bi'j de harbarg van Lapstra's 
stonnen op datze!de ogenblik drie SD-ers 
mit een bond bi'j de zieddeure naor die 
meziek te luustren. 
'Heit is zonder dat ze 't zaggen de bos in 
gaon, het ze waorschouwd, en zegd dat ze 
drekt opsodemieteren mossen.' 
Een aandere Ni'jhooltpaeinger die slim op 
'e Duutse kaant was, kwam mit de kollek-
tebusse veur de Winterhulpe bi'j Jouk Hof 
en Sipkien. Mar Jouk Hof, die niks van de 
Duutsers hebben mos, wol niks geven. 

'1k heb et wel in de gaten, Jouk Hof,' zee 
de pro-Duutse Ni'jhooltpaeinger, 'ie 
lieden krek as praktisch 80-90% van de 
Ni'jhooltpaeingers an de Ingelse Ziekte.' 
'Och,' zee Jouk Hof, 'me donkt, ie kun 
beter an de Ingelse Ziekte lieden as an de 
Duutse Pest.' 
Verhaelen, verhaelen en nog es verhaelen. 
'Bi'j' bezeten van de oorlog?' vraog ik 
inienend. 
Zien vrouw, Cor, die tiedens dit vraogge-
sprek bi'j oons bi'j de kaemertaofel zit, 
nikt drekt. De Vries kikt me an. 
'1k gao d'r mit op bedde en ik komme d'r 
mit van bedde,' zegt hi'j. 'De meensken 
zeggen wel es tegen me: Wat heb ie een 
vremde hobby. Mar et is gien hobby, et is 
wetenschop, aandermaans leed kan nooit 
mien hobby wezen. Wi'j leggen alles 
vaaste. Mit aandere meensken he'k daele-
kommen vliegtugen opgreuven, pioten, 
bemanningsleden burgen, geallieerden en 
Duutsers, dat maekt oons niks uut. Zorgd 
dat heur persoonlike bezittings weer bi'j 
de femiie weeromme kwammen, zodat d'r 
wéér een raodsel oplost was. 1k help  mit 
om raodsels op te lossen.' 
En al weer kommen de verhaelen. Et 
verhael van de Amerikaanse bommewar-
pers die op 15 augustus 1944 bi'j Stienwiek 
daelekwammen. Mit hulpe van een detec-
tor hebben ze et percieze plak vunnen. Ze 
greuven drie mitraileurs op en 300-400 
petronen. 
'Aanderen greuven en ik sorteerde en ik 
vun in een huize een zulveren aarmbaand 
mit an de iene kaant de inskriptie Robert.!. 
Lehman en an de aandere kaant Love Kay. 
We hebben nooit uutvienen kund wie die 
Kay west bet. Misschien wel een maegien 
dat vlakbi'j zien basis in Ingelaand woonde 
en waor hi'j tiedens de oorlog wat gedoen-
te mit kregen het. Wie zal et zeggen. Mar 
de breur van Robert bin we wel op et 
spoor kommen en die het de aarmbaand 
kregen.' 
Een aander verhael. Et stoffelike over-
schot dat ze aachter WoUdsend bi'j Ype-
coisga vunnen mit een gelozie zonder glas 
en wiezers en een zege!ring waor de letters 
W.S. in stonnen. De Kannedeze mid- 



Wiebe de Vries in et 'museumpien' aachter zien huus. 

upper-schutter William B. Starkk. Mar et 
wondere was dat William B. Starkk nef-
fens de Nederlaanse Overhied hereven 
leit op et oorlogskarkhofJonkerhos bi'j 
Nijmegen. 
'Mar wi'j vunnen him bi'j Ypecoisga.' 
'Hoe kan dat?' vraog ik verbaosd. 
'Grif een leeg graf daor op Jonkerhos, mar 
de Overhied zal zoks nooit toegeven. Dc 
wedevrouw van Starkk hewwe vunnen op 
Vancouver Island in et oostelike pat van 
Kannede, mar ze vertrouwde et niet, heur 
man Iagja op Jonkerhos. Ze wol d'r niks 
mit te maeken hehhen, de rest van de 
fern ilie ok niet. As we oonze vunnen 
spullegies niet kwiet kunnen bi'j de nao-
bestaonden, dan bru ken we et veur ten-
toonste[lings en zo wat henne.' 
Hoe komt een man d'r toe om zo mit huud 
en haor in de oorlog op te gaon? Was d'r 
een anleiding? 
De Vries pakt een rood hoekien uut 1943 
en lat et me zien. Deutsche, Italiënische, 
brtisch-amerikanische und sowjetische 

Kriegsfiugzeuge staot op et titeihiad. Of-
heeldings van alle meugelike soorten vlieg-
tuugtypen staon d'r in op prenties en ze 
wo'n beschreven. 
'Een kammeraod van mien breur Jan in 
Wormerveer het dit boekien ontfosseld an 
de Duutse Wehrrnacht. 1k heb et kregen 
en et pakte me, dat ik wus al gauw wat 
veur soort vliegtugen d'r over Ni'jhooltpae 
kwammen. En van et iene is et ere kom-
men. As een eulievlekke is et gaon. 1k 
verzaemele echt alles: over et verzet, de 
distribusie, de verduustering. Alles over de 
oorlog. Mar now a'k staorigan wat oolder 
wor wi'k mien tentoonstellingsaktiviteiten 
en zo wat perberen of te houwen en me 
meer op mien schriefwark toeleggen. 
Nan de oorlog is Dc Vries vri'jwillig drie 
jaor onder dienst gaon, hi'j het perheerd 
bi'j de pelisie en de masjesee te kornmen, 
mar deur een klein ongemakkien lokte dat 
niet. Laeter was hi'j gestichtsveldwaacht in 
Veenhuzen, mar dat hevul niet. Hi'j 
hekwaomde him in et radio- en tillevisie- 



ripperaosiewark en verdiende zien brood 
bi'j de Frico. 
Trots lat hi'j me zien inhieste oorkonde 
zien die bi'j een Amerikaanse onderschei-
ding heurt. Hi'j het him kregen veur et 
weeromme brengen van al die persoonlike 
bezittings naor de naohestaonden. 1k 
bekieke et. The Air Forces. Escape and 
Evasion Society. De oorkonde is onderte-
kend deur president Ronald Reagan. 
Vuuftigjaor nao de oorlog. De Vries het 
deur zien wark ok tal van bekenden in 
Duutslaand kregen, waor hi'j goed mit 
kan. Hoe kikt hi'j now tegen 'de Duutsers' 
an? 
'Mit een schief oge,' zegt hi'j, 'ik leup mit 
Kurt, een goeie Duutse kennis van me, en 
mit mien en zien vrouw, deur Hannover. 
Disse prachtige Allee is indertied deur de 
Ingelsen vernield, zee Kurt kJaegehik, alle 
mooie bomen bin eertieds dood gaon. En 
mar mierken, now dan zeg 1k niks, mar ik 
maek me wel lelk, hen, dan daenk ik van: 
wat hebben jim bi'j oons uutspoekt! Op et 
aende van de oorlog nog even lekker de 
Wieringermeer onder waeter ]open lao-
ten.' 
Een Bevri'jdingsdag tegere mit de Duut-
sers is d'r veur De Vries dus niet bi'j. Hi'j 
het begrip veur et feit dat jongeren d'r 
aanders tegenan kieken kunnen, mar eerst 
moe'n alle meensken die et mitmaekt 
hebben d'r niet meer wezen. Et verjaort 
nooit. 
'Hier in de buurt woont een vrouwgien dat 
Ravensbrück overleefd het. Stel dat die op 
een herdaenking ien van heur beulen van 
vroeger tegenkommen zol. Dat kan toch 
niet! De meensken zeggen wel es tegen 
me da'k te zwat-wit doende bin a'k over de 
oorlog schrieve. Mar ik wil over de oorlog 
schrieven zoas we et doe vuulden.' Et mag 
dudelik wezen dat Poncke Princen van 
Wiebe de Vries hierzo niet welkom was. 
Princen was een overloper en blift een 
overloper. En et is goed dat de keuningin-
ne pas nao 17 augustus an heur staotsvesi-
te an Indonesië hegint. 
'De Nederlaanse soldaoten die naor Indië 
mossen kriegen van de regering asnog een 
trap nao. Awwe die kaant op moeten, dan 

snap ik niet dawwe hier in West-Stelling-
warf nog drie beelden van die klonieaal 
Pieter Stoevezaand staon hebben. Zol dat 
wel zoe'n beste west hebben? Gooi die 
dingen dan ok mar van de sokkel!' 
Doe zien heit dat jaor verplicht in Duuts-
laand west was en laeter weer thuus was 
en middags de Amerikaanse vliegtugen 
ankommen heurde, keek hi'j naor de locht 
en zee hadop: 'Gooi ze de bodden kepot, 
jonges!' 
As et now een mooie aovend is staot 
Wiehe de Vries wel es in zien tuun aachter 
zien huus an de Willem Lodewiekstraote, 
kikt naor de locht en daenkt bi'j himzels: 
wat zol 't vanaovend mooi weer west 
hebben veur de Tommies! 
De oorlog is nao vuuftigjaor nog nooit 
veurhi'j. 

De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog kost 
f 29,95. De oor!ogstied in Oost- en West-Stel-
!ingwarf wodt d'r in heschreven en de gebeurte-
nissen viak buten de Stellingwarven. Et boek is 
te bestellen bi'j de Stellingwarver Schrieversron-
te en in de boekhaandel. 



Wiebe Nijboer 

Et laeste oorlogsjaor 

In oorlogstied gebeuren d'r verschrikkeli-
ke dingen, die een boel zwaor leed mit 
heur mithrengen kunnen. Mar dat gebeurt 
niet elke dag en et overkomt niet iederie-
ne. Et kleine leed dat uut een oorlog 
votkomt, wodt groter as een oorlog lange 
duurt. Dan kan et een daegelikse plaog 
wodden. Over twie van die klein leed-
bezorgers uut de Twiede Wereldoorlog wil 
ik et hier hebben: de kleraosie en et eten. 
Et vaalt te begriepen dat veural de moe-
der, die een huusholinge dri'jende holen 
mos, daegeliks te maeken hadde mit de 
perbiemen van krapte. 
Et was een bezwaorlike huusholinge die 
oonze mem te beredderen hadde in de 
oorlog, in et biezunder wat de kleraosie 
anbelangt. De ooldste, een dochter, was al 
een eigen gezin begonnen. Mar in huus 
bleven nog vuuf zeunen, in et opgruuien! 
Et eten was niet et slimste perbleem, want 
heit was boer en dat was zeker niet et 
minste beroep in de oorlog. 'Hoe hool ik 
de jongen wat knap in de kieren,' dat was 
iene van de grote opgaoven waor as mem 
veur ston. Vule meer as in oonze tied 
(daenk mar an uutraffelde spiekerbroe-
ken) mossen de kiender d'r netties bi'j 
lopen. Daor wodde een huusvrouw slim op 
beoordield. Hoe langer de oorlog duurde, 
hoe onmeugeliker die opgaove wodde. En 
d'r kwam een mement dat mem de 
schaemte veurbi'j was. As kiender weren 
wi'j doe zo veer nog niet. 
Mem was niet een vrouw die et makkelik-
ste pad opzocht. Haost alles was op de 
bon, ok tekstiel; mar d'r was in et laest 
niet yule meer te kriegen. Et hadde wel 
aanders kund, want via de zwatte haandel 
was d'r altied wel wat te 'orgeniseren'. 
Mar dat wol mem niet; lichtkaans dat et 
nooit hi'j heur opkommen is om dat te 
doen. 
Zo kwam et dat mem de zwatte sokken 
(die wi'j allemaole dreugen) begon te 

stoppen mit et zelsspunnen witte gaoren 
van de eigen schaopewolle. Mar wat 
slimmer was, ze hong die sokken zo an de 
wasliende, dat van de weg of iederiene ze 
wel zien mos. D'r wodde over praot. Et gaf 
wel een goed gevuulte dat mem heur niks 
van die praoties antrok, mar liekegoed was 
d'r schaemte bi'j oons, as kiender. 
Zeker ien keer bin wi'j mem ofvalen. Hoe 
ze d'r ankommen was weet ik niet, mar 
mem (of heit) hadde maelpoedegies be-
machtigd, zakkies waor as de hakker mael 
in kreeg. D'r stonnen opschriften op drokt. 
Mem maekte d'r veur oons hempies uut. 
Et gong mis doe we mit Togido, de gim-
mestiekverieninge, op et sportveld van 
Berkoop optreden mossen. Deur et dunne, 
witte Togido-bloesien henne, weren de 
letters van et maelzak-hempien dudelik te 
zien. Et mos, zee mem, d'r was gien aan-
der hempien meer. Solidair mit mekere, 
zeden we allemaole: 'Nee mem, dit kan 
echt niet.' Et smerige hempien van veurige 
weke, zonder opdrok, lag al klaor veur de 
maendagse was. Tegen mem heur zin in, 
kwam dat hempien weer an, veurdat we 
naor Berkoop ofzetten. 
Langs een eerlike weg wol mem de krapte 
an kieren wel verhelpen. Overbuurman 
meneer Prakken hadde femiie in Den 
Haag, ome Piet. Die begon wat honger te 
kriegen, mar hadde een kaaste vol mit 
kieren. En zo stapte 1k in de laeste oor-
logswinter omme in de 'rijbroek' van ome 
Piet, de eerste (en de laeste) riebroek in 
mien leven. De broek hadde een gries 
visgraot-petroon, passende veur een 
Haagse heer. Mar de stof bleek niet 
bestaand tegen jongesgebruuk. De slietao-
sie op 'e kni'jen en et gat gong al mar 
rapper. Haost dag op dag mos mem an et 
stoppen, gelokkig mit gaoren dat niet een 
te gek ofwiekende kleur hadde. Op grote 
stokken van de broek was op 't laest gien 
visgraot meer te zien. 1k dee as was ik 



een heer, ik was de schaemte veurbi'j. 
Et was lastig en vervelend dat alles op de 
bon was, dat de kwaliteit van de dingen 
slim aachteruut gong en dat d'r hoe langer 
hoe minder te kriegen was. Mar wi'j 
hebben nooit honger had. Vanoolds 
hadden we een mingd bedrief, dus hadden 
we de beschikking over melk, spek en 
vleis, eerpels, rogge, haever en aander 
begeerlik spul. De Duutsers hadden 
leveringsplicht invoerd, mar heit was niet 
bange uutvalen. D'r bleef hoe langer hoe 
meer huten de levering. We woonden niet 
in een boeredorp en zodoende kwammen 
d'r slim yule meensken melk haelen, 
eerpels kopen en zo meer. Die meensken 
kwammen uut de eigen omgeving. In et 
laeste oorlogsjaor kwammen daor de 
'Hollaanders' nog bi'j, de meensken van de 
zonuumde hongertochten. Vremd yolk was 
dat, zeker veur Stellingwarver boerejon-
gen, die doe in een klein wereltien leef-
den. Kleine kultuurschokken weren oons 
diel. 
1k geleuve dat ik mi'j doe niet echt bewust 
was van de ellende, die de meensken van 
de hongertochten mitmaekten. 1k was d'r 
te jong veur. D'r weren d'r bi'j, die affiend 
mar onderdak veur de naacht vreugen; die 
mossen nog veerder, naor femilie of 
kunde. Aanderen weren uut op alles wat 
eetber was. Veur beide konnen ze bi'j 
oons anidoppen, mar et laeste wodde al 
mar krapper. 
In die tied begon ik mi'j of te vraogen: 
doen disse meensken zo anstellerig, over-
dreven, omdat ze wat van oons willen of 
stellen ze heur in heur gewone doen ok 
altied zo an? 
1k leup een keer bi'j huus, in een krap 
overallegien mit te kotte piepen, op Mom-
pen. Een etenhaeler kwam et hiem op en 
spreuk mi'j an mit 'meneer' en et bleef 
meneer veur en meneer nao. Bi'j oons in 
et dorp weren ok wel een peer meensken 
die wel es wat vremde anslaegen hadden, 
mar zoe'n idioot had ik nog niet eerder 
mitmaekt. Zo was d'r toch nog vaeke wat 
te lachen. 
Op een aovend, nao et broodeten, vreugen 
twie manluden om een s!aopplak. Wi'j 

zatten in de woonkaemer, om de ronde 
taofel, mit zien zeuvenen. Doe die mannen 
de kaemer inkwammen, begonnen ze een 
ritueel op te voeren, dat vremd veur oons 
was. Stok veur stok gongen ze oons bi'j 
langes, gavven oons een haand, nuumden 
heur naeme, zeden dat ze uut Hilversum 
kwammen, nuumden heur beroep en 
zeden dan plechtig: 'Aangenaam kennis te 
maken.' En dat alles elke keer weer. D'r 
kwam gien aende an. Waoromme hullen 
ze niet bi'j heit en mem op en zeden tegen 
oons gewoon 'huj' of 'goeie'? We hadden 
et op et laest niet meer. 
An et aende van de middag, et was krek 
nog lochtig, vreugen twie jonge vrouwen 
om onderdak. Ze kwammen uut Haarlem 
en heur bestemming was Makkinge; ze 
nuumden ok de femilie waor as ze henne 
gongen. Mehl kende haost alle meensken 
in Oost-Steffingwarf, dus ok die femilie. 
De aandere morgen zetten ze weer of en. 
mem zee: 'Op de weerommereize moe'n 
jim hier. nog weer ankommen, dan kriegen 
jim nog wat mit.' Dat deden ze vanzels en 
mem gaf ze een knap stok spek mit. Et 
was dudelik groter as aanders en ik vreug 
laeter naor et waoromme. Et was goed 
yolk, zee mem en uut wat ze veerder nog 
zee, begreep ik dat die femilie uut Mak-
kinge mit ondergroons wark te maeken 
hadde. Mar zokke dingen zee mem mit 
een half woord en dan WUS ie daj' daor ok 
niet veerder naor vraogen mossen. 
Wat ik hier beschreven hebbe, bin in et 
grote verbaand van de Twiede Wereldoor-
log mar onhelangrieke veurvallegies. Mar 
zoas ik al schreef, ik was jong en ik hadde 
niet de plichten en de zorgen van de grote 
meensken. 1k kan et ok aanders zeggen: 
A al was et oorlogstied, ik kOn jong 
wezen. En dat is niet los te daenken van 
de huusholinge waor as ik in opgruuide. 
Oons gezin is veiig en gezond deur de 
oorlog henne kommen; zovu!e as ze 
konnen, gavven heit en mem hulpe an 
meensken die dat neudig hadden, ok 
wildvremden; en bi'j oons thuus b!even 
principes belangrieker as stopgaoren. 
Vuuftigjaor laeter weet ik, dat ik beveur-
recht was en bin. 



Een Kannedeze Bren-carrier mit bemanning in Noordwoolde. 

Fraanse para's, die bi'j Haulerwiek laanden, hier mit verzetsman Roel Voortman (mitpette) 
in Oosterwoolde veur etpelisieburo an de Quadoelenweg. Rechts luitenaant Vidoni mit de 
aarm in de lichter. 



Meensken van de Binnenlaanse Striedkrachten waachten op 'e Blesbrogge op keuninginne 
Wilhelmina, as die nao de oorlog veur de eerste keer weer in Frieslaand komt. 

De auto mit de keuninginne op 'e Blesbrogge. 



Klaasje van der Meer-Bergsma 

Et eigien 

Klaasje van der Meer-Bergsma wodde in 1909 geboren in Berkoop. Vanof heur trouwen, in 
1934, woonde ze in Ni'jhooltpae. In 1990 gong ze naor Drachten, daor raekte ze in novem-
ber 1994 weg. Uut heur naolaotenschoppubliceren we dit jaor in De Ovend een twietal 
verhaelen. Ditte over de Japanse hezetting van Nederlaans-Indië en in et decembemommer 
nog een kostverhael. (red) 

Doe Nederlaans-Indie nog bezet was deur 
de Japanners was et een zwaore tied veur 
de Nederlaanders, die daor nog woonden. 
De manluden weren oppakt en votbrocht, 
waorhenne wus gieniene. Dc vrouwluden 
en kiender zatten onder ellendige om-
staandigheden in kaampen. De vrouwlu-
den hadden haost gien kieren meer an en 
de kiender leupen maeger, verweerloosd 
en zo goed as naekend omme. Et ienige 
lochtpuntien veur de memmen was, dat ze 
de kiender bi'j heur holen mochten. 
Et eten was min, krek as de verzorging van 
de vrouwluden en zi'j, die de minste 
weerstaand hadden, reddeden et niet op. 
Doodop en de uutputting naohi'j leuten ze 
alles liedzem over heur henne kommen. 
Ze weren alle moed en vertrouwen kwiet-
raekt, bidden dusten ze niet meer, et was 
krek of God heur allienig laoten hadde. Et 
ienige waor de vrouwluden nog veur 
vechten wollen, weren de kiender. 
In een hoeke van et kaamp lag een jonge 
vrouw: ziek, hroodmaeger en te mu om 
nog in de bienen kommen te kunnen. Ze 
vuulde heur mit de dag minder wodden, ze 
had gien fut meer om overaende te kom-
men, a]lienig heur kiend, daor zol ze nog 
veur leven wilen, dat was et ienigste waor 
ze nog an daenken kon. Heur kiend, wat 
zol daor van wodden moeten as zi'j weg-
raeken zol? Zol heur heit nog leven? 
Gieniene die et heur zeggen kon. 
Wiels de vrouwluden et in alle hitte en 
ellende mar kwaolik bewust beleefden, 
wodde et de morgen van de eerste Kast-
dag 1944. Et was allemaole zó aanders as 
vroeger in Nederlaand. Doe dejonge 
vrouw de ogen losdee flitste et evenpies 

deur heur henne: Kastfeest, Nederlaand. 
Mar et was stikkeduuster om heur henne, 
nargens zag ze een spraankien locht. Doe 
heurde ze et zaachte stemmegien van heur 
dochtertien, dat heur in 't oor fluusterde: 
'Memmie, 1k hebbe van de Jappen een 
eigien veur j  kregen.' 
Ze wodde d'r mal van, aj' een eigien 
kregen, dan betekende dat, dat zeje 
opgeven hadden. Ze pakte et kleine 
maegien beet en goelde zoas ze nog nooit 
goeld hadde. Et kiend begreep d'r niks 
van. Waoromme goelde mem now zo? Ze 
hadde nog wel docht dat ze d'r zo bliede 
mit west hebben zol. Uuteindelik at heur 
mem et eigien op en zi'j gong tevreden 
speulen mit blatties, stokkies en stienties. 
Eremorgens kwam ze weer bi'j heur mem. 
Now hadde ze wien veur heur, dat zol 
helpen om heur weer beter te maeken. 
Mar mem wus wel beter, dit was et laeste, 
een Iaeste habbekrats veurdat ze dood-
gaon zol. Hadden ze weer iene minder om 
eten geven te moeten! Doodmu zakte ze 
weer daele, alle hope was vervleugen, en 
dat aarme kiend van heur, dat niks in de 
gaten hadde. 
Een Nederlaanse zuster zag hoe belabberd 
de jonge vrouw d'r an toe was. Ze kenden 
mekaander hiel goed. Die zuster kreeg 
uuteindelik van de kaampdokter gedaon 
dat ze heur een spuitien mit medesienen 
geven moch. 
En et wonder gebeurde. Hiel staorigan 
knapte ze op en vuulde heur starker 
wodden. Ze was deur- en deurhliede dat 
ze bi'j heur kleine maegien blieven moch 
en die kwam iedere morgen hi'j heur. 
'Wodt memmie now weer beter van et 



eigien en de wien? Ja, now memmie?' 
En dan kreup ze even tegen heur an, zo 
gelokkig as affienig een kiend mar wezen 
kan. 
Uuteindelik kwam de tied dat de Japan-
ners uut Indië weggongen en de Neder-
laanse mannen, die deur de Jappen gevan-
gen hullen wodden, wodden ok bevri'jd. 
Zi'j hadden een lieke drege tied had. De 
overlevenden gongen weeromme naor 
Indië. Dc heit van et maegien was d'r ok 
bi'j. 
En et zuken begon, et zuken naor vrouw 
en kiend mit die iene branende vraoge: 
Zollen ze nog leven? Op een keer kreeg 
hi'j een lieste in hanen waor wél de naeme 
van zien vrouw op ston, mar de naeme van 
et kiend niet. Zol zien maegien dood 
wezen? Disse spanning kwam d'r nog 
meer op an as et kaampleven. Doe heurde 
hi'j van een kammeraod dat op die liesten 
wél de naemen van de vrouwluden ston-
nen, mar de naemen van de kiender niet. 
Ni'je hope! 
Eindelik kwam hi'j an de weet waor zien 
vrouw en kiend weren, mar d'r wodde 
opni'j roet in et eten gooid. Now wodden 
ze deur de opstaandige Indonesiërs gevan-
gen hullen. Nao nóg een muuiik jaor was 
et op et laeste zowied dat ze mekaander 
weerzien zollen. 
De boot waor de vrouw en et maegien mit 
vot zollen lag te waachten. Ze mossen bi'j 
een touwledder op klauteren om an boord 
kommen te kunnen. Et kiend zag inienend 
een Japanner die heur bi'j de ledder op 
helpen wol. Ze keek him an en maekte 
een ofwerend gebaor mit de hanen. 
'Nee, nee, glen Jap, memmie!' 
Z3 kwammen ze an boord veur de grote 
reize naor heit toe. Een man op 'e boot 
hul heur tiedens de reize doende deur te 
goechelen en keunsies te doen. 
Doe de reize veurbi'j was ston heit an de 
haven te waachten en doe hi'j heur storm-
achtig dag zegd hadde, dee ze inienend 
een peer stappies aachteruut en ze zee: 
'Kun ie wel ballegies uut je mouwe tove-
ren?' 
'Nee,' zee heit verbaosd, 'dat kan ik niet.' 
'Now, dan bin ie mien heitie niet!' 

Ze wonen now aljaoren en jaoren in Ne-
derlaand en bin de ellende van eertieds te 
hoven kommen, mar ieder jaor mit Kast-
feest heurt ze weer dat fluusterstemme-
gien: 'Memmie, ik heb een eigien veur je.' 

Krummeltien 
NT'JE VEURZI1TER 

Krek veurdat disse Ovend naor de drokke-
ri'je brocht wodden zol, kwam de tiedinge 
binnen, dat de Schrieversronte een ni'je 
veurzitter het. Et is de heer Klaas van 
Weperen van Wolvege. Wees welkom, 
Klaas, en proficiat! We kommen laeter 
uutgebreid op dit bericht weeromme. 
(Red.) 



Jan Bakker 

Een anpaste vrachtriederi'je 

Niet daj' et aanders ooit vergeten zollen, 
daor hej' et nao zovulejaoren ok te vaeke 
veur ophaeld, mar now et in april bij oons 
en laandeik in meie vuuftigjaor leden is, 
dat de bevri'jding kwam, komt et allemao-
le wel wat meer naor boven. 
Et was in 't vroege veurjaor van 1945, dat 
bi'j mi'j et plan ontston, mit et oge op 
mien trouwen dat jaor, om de oolde 
boerderi'je een goeie opknapbeurt te 
geven. Veural et veuraende mos d'r een 
betien knap uutzien veur de kommende 
gebeurtenis. 
Mien timmerman bluste mien optimisme 
onmiddelik. Hi'j hadde praktisch gien 
materiaolen meer en wol hebben, da'k 
waachtte tot nao de oor!og, mar dat wo'k 
de anstaonde bruid ems niet andoen en al 
wodde de verstaandholing d'r mit mien 
timmerman nao die tied niet heter op, ik 
wol toch deurzetten en be!aande bi'j de 
konkereensie. Om eerlik te wezen, vul mi'j 
die zien veurraod ok goed tegen, mar deur 
oolde stienen schone te maeken en mit de 
haandzaege van balken p!aanken te zae-
gen, kwammen we toch een hie! aende. 
Mar doe et betonstutten van de ke!der an 
de odder kwam, mos d'r ommekeken 
wodden naor potlaand. Tot now toe 
konnen de timmerluden heur wel aorig 
redden mit tras, as d'r een aentien binnen-
mure messeld wodden mos, mar aj' een 
kelder waeterdichte hebben willen moej' 
wel mit goed materiao! op 'e lappen 
kommen. 
Now kon een omke van mi'j uut Stienwiek 
in ruil veur botter en knap boven de pries 
wel an een fluttien echte potlaand kom-
men, mar daor ha'k et nog niet mit in 
Ooldelaemer. Now wus ik wel dat de 
jongen van Jan de Kroon maendags mit de 
vrachtwaegen op Stienwiek reden. Mar 
doe gongen ze krek niet omdat et neffens 
heur niet meer verantwoord was, om op 'e 
rieksweg te kommen. Dat ik zol aenlik 

veur niks mit de oolde witte veur de 
lochtbanewaegen naor Wo!vege reden 
wezen, dan mar es even bi'j de annemer 
heuren, hoe wi'j d'r veerder mit an mos-
sen. 
Een hap eten kon 'k wel kriegen, mar veur 
de rest wus hi'j ok niet hoe dat spul uut 
Stienwiek kommen mos. Van de iene 
kaant zag ik d'r ok goed tegenop om zels 
mit peerd en waegen d'r op uut te gaon, 
om de materiaolen op te haelen, mar van 
de ere kaant zol 't mi'j wel hiel wat weerd 
wezen as ze mit de timmerderi'je veerder 
konnen. Wat de voerderi'je anhe!angde 
hoefde ik niet op tied thuus te wezen, dat 
redden de onderdukers we!. Nao d'r nog 
even op ommestend te hebben, mos et d'r 
toch mar van kommen. 
Doe ik op 'e rieksweg was koj' an de 
Blesbrogge toe wel een kenon ofschieten, 
et was angstig stifle op 'e diek. In de locht 
was et krek aandersomme, daor hul!en de 
Tommies de spoorlijn in de gaten, mar 
deurdat d'r doe allegeer nog zwaore 
iekebomen naost de weg stonnen camoe-
fleerde dat nog wel wat. 
1k was aenhik wel b!iede dat d'r bi'j de 
Blesbrogge iene ston, een jongkerel die 
desgevraogd wel mitrieden wol naor de 
stad. Wi'j vunnen uut, dat hi'j zittende 
aachter op 'e waegen de zaeke van die 
kaant een betien in de gaten holen kon. In 
een sokkeldraffien scheuten wi'j al wat op 
naor Willemsoord en daor ston al weer 
een lifter, die ok die kaante op wol. Now, 
ik vun et niet slim, want mit 'n drienend 
was 't krek of dat et even minder griezelig 
was, want veerder zaggen we nog gien 
kiepe op 'e weg. 
Bi'j de 'Witte Peerden' raekten wi'j iene 
passegier kwiet, die hoefde niet wieder, 
mar mien aandere mitgezel bleef van 
aachteren et zaekien goed in de smiezen 
holen en zonder veerdere trammelaant 
reden we hi'j de Stienwiekerbarg op. Now, 



De verbouwerie van et huus van Jan Bakker. 

d'r tegenop hadde de witte gien muuite 
mit, mar boven, doe begon de ellende. Jim 
moe'n weten dal in 't veurste plak et 
peerd niet in 't ienspan hadde, mar ge-
woon veur de losse sule en d'r zat ok gien 
rem op 'e waegen. Et gong in 't laeste zo 
hadde, al drokte ik ok uut alle macht mit 
de rogge tegen de batte van de waegen an, 
et peerd ha'k al naost mi'j lopen, die kon 
et tempo niet bi'jholen. Wi'j weren ok 
praktisch draevende uut Wolvege kommen 
en de witte hadde ok al hiel wat jaorties 
mit west. Mar doe we in Tuk deur de zo-
nuumde 'dodenbocht' weren, was 't geveer 
veurbi'j, temeensen dat dochten wi'j, mar 
hoe kotter as wi'j bi'j de stad kwammen, 
des te meer ongeriegelde groepies Duutse 
soldaoten, meerst oolderen, leupen in 
noordelike richting. 
Op et plak van hestemming ankommen 
was mien omke al bi'j de loods tegenover 

Osse waor ze de eerappelhaandel hadden. 
Hi'j was ok firmaant van de firma Berend 
Roeles. Now hadde ik d'r anvaankelik op 
rekend dat ze daor in de stad wel bliede 
wezen zollen, dat ze mi'j weer es zaggen, 
want zo vaeke troffen wi'j mekere now ok 
weer niet, en ik hadde ok al in 't minste 
docht dat hi'j zeggen zo!: 'Wi'j gaon even 
naor huus om thee,' mar in plak van dat 
alles zee mien omke tegen mi'j: 'Jonge, 
wat doej' hier toch? De Kannedezen bin 
hier krek west mit een tankspits, aj' nog 
even geduld doen, kuj' de waegen wel 
aachter een tank haoken en red' ie zels 
mar op et peerd naor huus toe.' 
Daor maekte hi'j mi'j niet moediger mit 
en ik hadde graeg dat ze de waegen mar 
zo viogge as 't kon laeden zollen. Omdat ik 
veur een peer boeren ok de zi'jtarwe 
mitnemen zol, zoks omdat De Kroon niet 
in Stienwiek kwam, had ik een hujraem op 



'e waegen legd, om wat meer bargruumte 
te kriegen. Laeter mit die platte waegens 
haj' yule meer oppervlakte in de bojem. 
Mien passegier was zo inienend foetsie, ik 
weet niet iens meer as hi'j mi'j ok be-
daankt het veur 't gratis vervoer. 1k prak-
kezeerde d'r doe meer over nao, wat mien 
omke zee over die Kannedeze tank, die 
hi'j zien hadde. 1k dochte doe nog mar ien 
ding: Jan jonge, ie frioe'n zien daj' hier zo 
gauw as 't kan weg zien te kommen. An 
theedrinken bi'j mien tante docht 1k al hie-
lemaole niet meer en et peerd hadde mis-
schien ok wel een emmer waeter hebben 
wild, mar vot wezen, dat was mien ienigste 
weens. 
Naodat ze mi'j zeuven zakken tarwe en zes 
poeden pot!aand op 'e waegen laeden 
hadden, zetten wi'j of. Op Wolvege an. 
Mar dat gebeurde op een aeventuurlike 
meniere. 
Hoe a! die Duutse soldaoten in een ogen-
blik van tied op 'e rieksstraotweg kommen 
konnen is mi'j de hieltied nog niet dudelik, 
omdat 1k daor bi'j Osse nooit iene soldaot 
langes gaon zien hebbe. Een ongeorgeni-
seerde en ongewaopende troep soldaoten, 
waor aj' zo an of zien konnen, dat dit niet 
de eerste oorlog was die ze verleuren 
hadden, mar al !eken ze d'r allemaole nog 
zo mu en onverzorgd uut te zien, uutein-
delik weren ze nog baos over oons en wus 
ie mar nooit, wat ze mit je uutvoeren 
zollen en jim snappen wel zo staorigan, dat 
ik mi'j lange niet meer zo lekker vuulde. 
Elk ogenblik kon d'r klinken: 'Halt! Aus-
steigen!' En zi'j mit mien hiele negosie 
wieder en ikke lopende naor huus. En om 
die kaans een tikke!tien kleiner te mae-
ken, verzaemelde ik al mien moed bi'j me-
kaander en vreug zo vanof de waegen, of 
ze mitrieden wollen. Een montien Duuts 
ha'k nog overhullen van mien kriegsgevan-
genschop. En doe ik een man of achte op 
'e waegen hadae en de katte eerst es even 
uut de boom kieken wo!, want yule ver-
trouwen hadden ze oons die vuufjaor 
bepaold niet geven, ha'k wel goed scheu-
ten mit wat veur soort soldaoten a'k te 
macken hadde. Ze weren ontsleugen uut 
Ct 'lazeret' in Stienwiek, zeden ze. Ze be- 

doelden de Johan v.d. Kornput kezerne. 
Praoten kwam niet zo yule van, mar ik 
kwam d'r wel aachter, dat disse oorlog 
inderdaod heur twiede al was waor ze as 
soldaot veur oproepen weren. Desge-
vraogd vertelde ik heur, da'k in '40 een 
maond kriegsgevangene west hadde, waor 
een peer op zeden, dat 1k dan nog niet 
mopperen moch, want zi'j weren in '14-'18 
drie jaor gevangenen west in Ingelaand. 
Nee, ze hadden now mar iene weens, zo 
gauw meugelik naor huus en graeg nooit 
weer oorlog. 
Et was in Wolvege al bekend wodden dat 
d'r iene mit peerd en waegen et in 't 
heufd haeld hadde, wie!s de Kannedezen 
al zo kot bi'j weren, nog naor Stienwiek te 
rieden. Mar evenzogoed stonnen d'r een 
man of wat om een ure of zeuven, bij 
Troost op 'e hoeke in de richting van de 
Blesbrogge te kieken of ik d'r haost an-
kommen zo!. En wifien jim we! geleuven, 
1k wodde haost verwelkomt as ha'k een 
slaegde laanding maekt van de maone of. 
Wat ze van mien passegiers zeden hebben 
ze 't mit mi'j niet over had, en daor had-
den ze ok weinig tied veur kregen, want in 
een peer tellen weren die verdwenen. Ze 
hadden een soort kaorte bi'j heur, waor op 
ston dat ze richting Ni'jeschaans opmos-
sen. 
De meerste tar-we kon 'k ok kwiet in 
Wolvege en doe kreeg de witte et al aorig 
makkeliker naor Ooldelaemer. 
1k was nog mooi veur de spertied van 
negen ure thuus, waor ok wat appats 
gebeurd was. Mien 'arbeiders' hadden 
middags, tiedens et laandwark, een ofwur-
pen tank uut een bommewarper vunnen, 
waor nog drie melkbussen vol benzine in 
zatten. 
A'k weten hadde wat mij disse dag boven 
't heufd hangen zol, was 1k d'r niet an 
begonnen. Mar van de aandere kaant en 
dat was ok de opzet, de timmerluden 
konnen eredaegs mooi veuruut mit de 
kelder en daankzi'j de goeie ingredienten 
het de kelder, die wel een meter onder et 
waeterpeil zat, praktisch nooit een drup 
waeter deurlaoten! 



Benny Holtrop 

Herdaenking 

Alle jaoren 
op 'e vierde meie, 
bi'j aovende, 
tegen achten, 
legde hi'j 
de kraante an de kaant, 
zee hi'j: 
evenpies d'r uut, 
zee hi'j: 
evenpies een frisse neuze, 
zee hi'j: 
ik bin d'r douk weer. 

Hi'j dee dat vaeker, 
bi'j aovende: 
in et weer kieken, 
stifle staon 
tussen de slaodplaanten 
en de spinaozie, 
de boel overogen, 
zien tuun was 
om groots op te wezen. 

Mar, 
die aovend, 
op slag van achten, 
verdween hi'j 
aachter de dikke stamme 
van de Grunninger Krone, 
twie menuten, 
steevaaste. 

II 

lene keer, 
omda'k mar anhul 
zee hi'j: 
dat van doe 
speet him om oons, 
zee hi'j: 
et hadde zo slim niet west 
as wat de meensken 
d'r van maekten, 
zee hi'j: 
en now stifle! 
gaf hi'j mi'j inienend 
die bats om de oren. 

Me jaoren, 
op 'e vierde meie, 
hij aovende, 
tegen achten, 
zet ik de tifievisie uut, 
steer ik deur de ruten, 
daenke ik: 
mitlopen as held 
hadde om mi'j niet hoefd, 
daenke ik: 
hadde hi'j mar gewoon 
an et schoffelen west. 



Peter Riksma 

Hangt et leven van toevalligheden an 
mekeer?   

D 'r bestaot glen toeval; en wat oons bliende 
willekeur toeschient juust dat vint zien 
oorsprong in hiel diepe bronnen. 
Aldus de Duutse schriever F. Schiller in 
zien wark Wallensteins Tod (uut 1800) en 
mit disse uutspraoke sluut hi'j dus uut dat 
wat oons meensken zo in 't daegeliks leven 
overkomt toeschreven wodden kan an een 
speuling van 't lot. 

Et is in disse filesofische vraoge van et wel 
of niet bestaon van et toeval waor as Boele 
Land zien thema vunnen het veur de 
novelle Gooldsje die veurigjaor as Boeke-
maondgeschrnk uutbrocht is deur de 
Stichting Stel!ingwarver Schrieversronte. 
Et boekien het as ondertitel ships passing 
in the night mitkregen en hoe we disse 
metafoor duden moeten, maekt Boele 
Land oons al dudelik an et begin van zien 
novelle. 
Twie, al niet meer zo jonge kere!s, waor de 
iene van as 'ik-feguur' in de novelle figu-
reert, kommen mekeer tegen op de boot 
die ze van de Hollaanse kust naor Felix-
stowe brengen zal. De tocht duurt nog een 
ure of zesse, de naacht is mooi, de zee 
rustig en et is tegen disse aachtergrond dat 
de twie mit mekeer an de praot raeken. 
Bi'j et zien van de loch ies van de aandere 
schippen in de veerte markt de gespreks-
partner van de ik-feguur op: Ships passing 
in the night (..) et is krek as in een meenske-
leven. Ic kommen mekeer tegen, soms leer ie 
mekeer niet lens kennen, soms ok wel, mar 
dan verlies ie mekeer nao een kottere of 
langere tied weer uut et oge. En vervolgens 
dot blieken dat de beide mannen tot op 
zekere i13ogte een gemienschoppelike 
aachtergrond hebben: ze bin beide aorig 
bekend in et zuden van Frieslaand waor ze 
een diel van et leven deurhrocht hebben. 
Disse omstaandighied brengt bliekber 

zovule wederziedse vertrouwdhied op 
gang dat de man die we ondertussen leren 
kend hebben as Beene Veldmeijer wel 
durft an te kondigen dat morgen de be-
langriekste dag van zien leven wodden zal. 
Now, as iene zoe'n opmarking maekt dan 
kuj' wel naogaon dat de ni'jsgierighied van 
zowel de ik-feguur as van de over zien 
schoolder mitkiekende lezer wekt is. Dit is 
een verteltechnisch haandig procédé dat 
Boele Land hier hruukt en et verliest zien 
uutwarking niet. 

Vanof dit mement lat Boele Land twie 
verhaeldraoden deur de novelle lopen die 
weer netties bij mekeer kommen op et 
aende. De iene lijn voert oons naor et hoe 
en waoromme van wat al ankondigd is as 
de helangriekste dag uut et leven van 
Beene Veldmeijer. Centraol in die ontwik-
keling staot Golda Bramberg, een joods 
maegien uut Stienwiek mit haor in de 
kleur van gooldsjebloemen, vandaor 
Gooldsje veur de rest van et verhael. Disse 
Gooldsje en Beene raekten verslingerd an 
mekeer. An de relaosie komt zomar 
inienend een aende as heur oolden in '39 
op de vlocht gaon veur de Duutsers. 
Veurlopig eindigt hier wat we te weten 
kommen over Gooldsje en heur femiie. 

De introduktie van Jozef Norden (kotweg 
Zef) brengt een twiede lijn in et verhael an 
et locht. Ok mit disse Zef - ooit een vaaste 
maot van Beene - is et kontakt al jaoren 
verhreuken. Dat et in et leven (al of niet 
onder invloed van et toeval) vremd lopen 
kan wodt dudelik as Beene op et schip dat 
him now naor Jngelaand brengt een man 
mit een groete op zien veurheufd herkent 
as zien oolde kammeraod Zef. Nog meer 
singeiers wodt et as blieken dot dat Zef in 
gezelschop is van Ria, een maegien waor 



BOELE LAND 

zowel Beene as Zef in de oorlogstied wat 
scharrelderi'je mit had hebben. 

Drie meensken waorvan et levenspad 
jaoren leden een posien parallel lopen het, 
zitten op dezelde boot van Hollaand naor 
Ingelaand. Tot een herni'jde ontmoeting 
komt et liekewel niet. Daor is et verleden 
te belaeden veur en Beene wil gien oold 
zeer naor boven haelen. 
Nog een keer komt et toeval om de hoeke 
kieken as Beene uut de doeken dot wat de 
kommende dag tot de belangriekste uut 
zien leven maekt. Wat schrieveri'je naor et 
Rooie Kruus en Israel niet bewarkstelligen 
kon, wodt wel realiseerd deur een bezu-
kien an een boekwinkeltien in Stienwiek: 
Beene komt Gooldsje weer op et spoor. 
Op de kade van Felixstowe spulen vier 
stokken wrakhoolt an; een beeld dat 
Beene an et begin van zien verhael ok al 
bruukt het om de meugelike rolle van et 
toeval in een meenskeleven an te geven. 
Veur de meensken die et boekien nog niet 
lezen hebben za'k et aende van de novelle 

niet verraoden. D'r is liekewel een hiel 
aorig plot in et verhael opneumen. 

Now kan 'k me veurstellen dat d'r meens-
ken binnen die in disse novelle van Boele 
Land te yule toevalligheden bi'j mekeer 
raept zien; of misschien bin d'r lezers die 
et mar vremd vienen dat zoe'n Beene zien 
hide levensverhael opdist an een wild-
vremde; en is et ems wel goed veurstelber 
dat Beene zien oolde maot - die hi'j uut-
eindelik een hiele poze niet zien het - gien 
teken van herkenning geft op et schip. 
Hoe dan ok, Boele Land het kaans zien, 
niet op et laeste plak deur een geve kom-
posisie van zien novelle, de andacht van de 
lezers vaaste te holen. Dc opbouw van et 
verhael en et toch wel gewiekste gebruuk 
van een peer verteltechnische procédés 
staon d'r mit mekeer geraant veur daj' et 
boekien as et ienigszins kan in ien keer 
uutlezen willen. 
Gooldsje is een novelle wodden waorin de 
'bliende willekeur' en de gedaachte dat 
alles zien oorsprong vint in hiel diepe 
bronnen et tegen mekeer opnemen. Boele 
Land sprekt daor et laeste woord niet 
over, et is an oons of we nao et lezen van 
Gooldsje in et toeval geleuven blieven 
willen. 

Boele Land, Gooldsje, Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte, 30 blz., f 7,50. 



Pieter Jonker 

Jaap, Liesj*e en Ischa 

Et is weer zundag. Hanneke Groenteman 
spendeert heur pergramme an Ischa 
Meijer, die deensdag op zien jaordag 
wegraekte. Et meerste indrok maekt 
Jenny Arean op mi'j. Zi'j zingt schitterend 
twie teksten van him, wiels ze ooit zien 
levenspartner was. 1k zuuk de beide 
langspeulplaeten op, die ik van heur en 
Ischa hebbe. Et is lange tied leden da'k ze 
op mien dri'jtaofeltien legde. En ik kroep 
aachter mien komputer en ik luuster naor 
de elpees, wiels 1k zuke om mien woorden. 
De hiele weke he'k et gevuul al da'k d'r 
over schrieven moete. Niet om nog wat 
toe te voegen an al dat geschrief en die 
tfflevisiepergramme's over Ischa Meijer. 

Deensdagaovend 14 feberwaori heur ik in 
Oosterwoolde van Galina dat hi'j middags 
in Amsterdam wegraekt is, wiels 1k de 
hide dag in die stad een drok pergramme 
ofwarkt hebbe. Onverwaachs he'k op 'e 
veiling bi'j Christie's een schilderi'je kocht 
van Georg Rueter (1875-1966), de heit van 
mien kammeraod Pam G. Rueter, die 
veurige weke 89 wodde. In Amsterdam-
Slotervaort bezuuk 1k drokker Arie van 
Diemen en ok Pim Zwiers om een stok-
mennig hooltgravures en hoeken te kopen 
mit illestraosies van de Grunninger hoolt-
graveur Nico Bulder. Veerder breng 1k 
een bezuuk an mien kammeraod dr. 
Willem Keizer, ok een verslaafde an et 
verzaemelen van hooltgravures. Wiels ik 
een pracht-dag had hebbe, gaot Ischa 
Meijer dood. 

AT diezelde aovend laete thuus komme 
en de post naokieke, dan leit daor een 
boek van de journalist Igor Corneissen 
van J/ri'j Nederlaand mit as titel Een joodse 
dwarsligger. Jaap Meijer 1912-1993. Et 
omsiag is opfleurd mit een foto in 1984 
maekt deur Martin van Nieuwenhoven. 
Op 'e foto dr. Jaap Meijer bi'j mi'j thuus 

op 'e Haule op 'e baank. 

Et is ok een zundagnaomiddag in et laeste 
van de tachtiger jaoren. Dc tillefoon gaot. 
In mien warkkaemertien pak 1k de rooie 
tillefoon op: 'Mit Pieter Jonker.' 'U 
spreekt met Ischa Meijer. Kunt u mu 
helpen aan het telefoonnummer van de 
Groningse dichter Simon van Wattum?' 
Inienend bin ik op mien eupenst. 'Nee,' is 
mien bescheid, mar ik zeg tegen him dat 1k 
wel even mien best doen wil om d'r aach-
ter te kommen. Of 1k zien tillefoonnom-
mer kriegen kan, vraoge ik. Aenlik niet, 
hi'j het een geheim tifiefoonnommer, mar 
1k kriege et toch. Jaorenlaank beweer ik 
dat nommer. Mar ik dri'jde et mar iene 
keer en dat was op diezelde zundagmid-
dag. 1k bel eerst Jan Groenbroek van et 
Grunneger Bouk of hi'j ok een tillefoon-
nommer het van Simon van Wattum. Dat 
het hi'j bi'j toeval wel, mar et is ok een 
geheim nommer. Heb ik even gelok. 1k 
dri'j et tillefoonnommer van Ischa Meijer 
in Amsterdam. 

Nao een peer plichtplegings zegt hi'j 
inienend: 'U hebt een boekje geschreven 
over mijn vader.' Et zwiet brekt me uut en 
toch bin 'k doodni'jsgierig. Hoe komt disse 
man an mien adres? Nooit zal 1k et weten. 
1k vertelle him dat we tegere een boekien 
maekt hebben. Hi'j vertelt mi'j dat him 
niks ontkomt as et over zien vader gaot en 
dat hi'j et boekien vunnen het hi'j boek-
winkel Scholtens an de Grote Mark in 
Grunningen. 'Boeken zeggen me niks. 1k 
gooi ze altijd weg. 1k heb zelfs mijn eigen 
boeken niet meer. Maar dit boek heeft me 
ontroerd. 1k ben vreselik boos en ook diep 
geroerd.' 1k yule me niet makkeliker 
wodden en toch vraoge ik om een naodere 
toelochting. Hi'j wodt zuver ]elk as hi'j 
zegt: '1k kom in dit boek niet voor. En 
mijn moeder ook niet. Wij waren ook in 



dr. faap Meijer. 

Bergen-Belsen.' 1k kan wel deur de grond 
zakken. Dit wodt ien van de tillefoonge-
sprekken in mien leven, die a'k woordelik 
mien levenlaank weergeven kan. 1k vraoge 
of ik weten mag waoromme as et boek 
him ontroerd het. Hi'j vertelt mi'j, dat hij 
d'r omme jankt het en dat hi'j dat deur-
gaons niet dot as hi'j een boek lest. Hi'j 
hadde een protte over zien heit lezen in 
Hou vremd ik blief Saul van Messel, foods 
dichter in het Nedersaksisch. Dingen die hi'j 
niet wus. En daor was hi'j oe zo bliede mit. 
1k hebbe him doe eerlik uutlegd dat in dat 
hiele interview niet een woord staot dat 
niet dikteerd is deur zien heit. En dat as 
Liesje en Ischa niet in et verhael veurkom-
men, dat dat de naodrokkelike wil is van 

Jaap Meijer. Dr. Jaap Meijer gaf trouwens 
in zien hiele leven mar twie interviews en 
dat gong ok nog om dezelde journalist: 
Igor Cornelissen. Et iene verscheen op 20 
december 1980 in Vri'j Nederlaand en et 
aandere op 26 oktober 1991 in et Parool. 

Ischa raost nog even deur en zegt wie as 
zien heit wel mient dat hi'j is. 1k zwiege. 
Inienend zegt hi'j: '1k wil u ontmoeten. U 
hoeft niet bang te zijn dat 1k er met mijn 
ouders over spreek. 1k heb geen kontakt 
meer met hen.' Et is een riskaante onder-
fleming, mar ik stao d'r niet ofwiezend 
tegenover. Et ienige dat ik me ofvraoge is 
of et gien verraod is an mien vrundschop 
mit Jaap en Liesje Meijer. Disse beide 
joodse meensken, die 1k zo verere en die 
me altied zo biezunder gaastvri'j in Heem-
stede ontvangen hebben, wil ik gien ver-
driet doen. 

Et is meert, een peer maonden laeter, ik 
bin mit mien Renaugien naor 'De Klinker' 
in Winschoten reden. Ischa Meijer geft 
hier een veursteffing. Nao de veurstelling, 
die deur aanderhalve man en een peerde-
kop bi'jwoond is, tref ik Ischa. Hi'j zegt dat 
hi'j him hier niet noffelik vuult in et ge-
boorteplak van zien heit. Hi'j stelt veur om 
naor Grunningen te rieden. Ze hebben 
daor een hotel boekt. D'r reist nog een 
ploegien mit. 1k wor veursteld as de man, 
die een boekien over zien heit 
schreven het. In de stad zet et gezelschop 
et op een zoepen. Me aandere bezukers 
kieken naor oons en ie heuren ze daen-
ken: 'Och heden, kiek daor is Ischa Meij-
er.' Ischa Meijer stikt de hieltied mi'j de 
gek an. 1k kriege de smoor in. Mar zo now 
en dan praoten we over zien oolden en 
vertel 1k et ien en aander over heur. 

Intied zopt hi'j as een dragonder en stelt 
him an om nog meer andacht te kriegen. 
D'r liekt gien aende te kommen an et 
draankgelag. Mar inienend staot Ischa pal 
veur mij en vragt mit een hiel eernstig 
gezichte: 'Lijk ik op mijn vader?' Zachies 
zeg ik van ja en vertel waoromme. As et 
haost lochtig wodt en 1k d'r an daenke dat 



ze om goed acht ure op 'e Meulehoeve in 
Oosterwoolde toch wel op mi'j rekenen, 
trek 1k mit de smoor in mien jasse an. Et is 
Ischa Meijer niet ontgaon da'k mien nocht 
hebbe en vot wil. Hi'j komt naor mi'j toe 
draeven. Hi'j gript mi'j hi'j de schoolder en 
zegt stifiegies: 'Pieter, ik ben blij dat j  
gekomen bent en dat ikje ontmoet heb. 
Dank je wel.' 

1k belle eerst mar es even mit de redak-
teur van De Ovend of die wel verlet van 
mien geschrief het en leze de tekst an now 
toe veur. Johan Veenstra had al mit de 
gedaachte speuld om mi'j te vraogen om 
es wat op pepier te zetten. Komt dus mooi 
uut en now kan ik mien gedaachten en 
mien gevuul nog es oddenen. 

In et begin van de tachtiger jaoren raekte 
1k diepe onder de indrok van dejoodse 
poëzie in et Grunnings van Saul van 
Messel (schoelnaeme van dr. Jaap 
Meijer). Et leek me aorig om es een 
vraoggesprek te hebben mit him veur De 
Ovend over zien dichterschop in de streek-
tael. Een brief van mien kaant wodde be-
antwoord mit een uutneudiging om naor 
Heemstede te kommen. Dat vraoggesprek 
gruuide uut tot een vrundschop en tot et 
Schrieversronte-boekien Hou vremd ik 
blief, dat ik op 13 april 1985 anbieden 
moch an burgemeester dr. T.H. Ooster-
wiek van Oost-Stellingwarf in een 
herdaenkingspergramme in de karke van 
Berkoop, now tien jaor leden. 

De dichter en historikus dr. Jaap Meijer 
was twie keer te gaaste op 'e Haule. Hi'j 
kwam mit et spoor naor Wolvege. len keer 
maekten we een reisien naor et Fochteler 
Vene. Dat wol hi'j zien. 'Hier wil ik dood 
liggen. Dat lijkt me schitterend,' zee Jaap. 
Dat is d'r niet van kommen, want hi'j leit 
sund de haast van 1993 op et algemiene 
begreefplak in Heemstede, een half jaor 
naodat zien Liesje wegraekt was. Liesje 
heur lichem was veur de wetenschop en de 
femilie wus mit et liek van Jaap gien raod. 
D'r was gien tied meer om een joods 
begreefplak te vienen. 

In de haast van 1990 was oonze intensieve 
vrundschop een zaachte dood sturven. 
Sund de haast van 1984 was ik wel vieftig 
keer te gaaste in Heemstede. Klokslag tien 
ure of half elven mos ik binnen stappen 
mit een goeie flesse wien onder de aarm. 
De overheerlike koffie ston klaor mit 
allied wat lekkers d'r bi'j. We gongen an et 
wark. Dan an de sherry mit olijven d'r bi'j 
en veur mi'j weren d'r dan cashew-neuten. 
Liesje maekte dan een veurtreffelik mid-
dagmaol klaor of we gongen uut eten. Half 
twieje of twie ure was et aende vesite. 
Jaap en Liesje weren morgens al om vief 
ure uut de veren. Dan gongen ze an et 
wark veur heur eigen uutgeveri'jgien. 
Tegen zeuven ure morgens hegon hi'j mi'j 
somstieden al te bellen en raosde eerst 
even: 'Goeiemorgen slaapkop.' En dan 
kwam d'r een hiel riegeltien vraogen en 
opdrachten. Of d'r kwammen briefkaorties 
mit verzuken om even te helpen mit et 
uutzuken van et ien en aander. Hi'j warkte 
et liefst an zeuven boeken toegelieke. Hi'j 
maekte tien keer meer plannen as dat hi'j 
publikaosies schreef, mar mit zien honder-
den boekuutgiften het hi'j een geweldige 
prestaosie leverd. Nao dr. Jaap Meijer zels 
hadde ik de grootste pattekeliere verzae-
meling van Jaap Meijer-geschriften. Op 
een keer wodde ik op verzuuk van colum-
nist Jan Beijert vraogd om een tentoon-
steliing in te richten in Winschoten mit 
mien Meijer-kollektie. 

In de zes jaor vrundschop gaf ik op eigen 
risiko zeuven dichtbundels van him uut: 
Monumentenzoig. Nieuwe Joodse balladen 
uit Groningerland (1988), Zo bloeiend en zo 
broos (1988), Snijbonen en hetJoodse lot 
(1988), Voorbijganger (1989), Sjiwwe over 
Sjoeltje (1990), De dagen onzerjaren 
(1990), Nederlandsepoëzie in het He-
breeuws (1990). Jaap bedocht de naeme 
Nobilis veur oonze gezaemelike uutgeef-
aktiviteiten. Financieel bin 'k d'r niet riek 
van wodden, mar wel op een aandere 
meniere. 

1k kan wel een hiele aovend vertellen over 
oonze aeventuren, mar ik zal jim d'r niet 



mit vermuuien. Jaap Meijer stelde hoge 
eisen an je. Van aandere vrunden ha'k wel 
verneumen dat zo op een dag Jaap et 
besluut nemen kon om de vrundschop op 
een zaacht zin te zetten zonder dat d'r een 
woord ruzie an veurof gong. Et was krek 
of hij et gevuul niet verdregen kon dat hi'j 
op de vrundschop van aanderen slim 
gesteld raekte. Et was of kwaj' te dichte 
bij him. Hi'j nam dan ofstaand. Meerstal 
op een groffe en pien]ike meniere. leder-
iene hadde mi'j al waorschouwd dat d'r 
een dag kommen zol, dat Jaap en dus ok 
Liesje een strepe zetten zollen onder de 
vrundschop. 1k was d'r klaor veur doe et 
gebeurde en et deerde me niet. En et dot 
op gien inkelde meniere ofbreuke an mien 
wardering veur disse beide biezundere 
joodse meensken, Jaap Meijer en Liesje 
Voet, die zo op mekere anwezen weren 
zonder (goed) kontakt mit heur drie 
kiender en mit zovule veurtiedig verbreu-
ken vrundschoppen. Zi'j stelden hoge 
eisen an heur zels, an heur kiender en an 
heur vrunden. En daor was aenlik mar 
iene reden veur naost et wat ingewikkelde 
kerakter van Jaap Meijer. De oorlog. 
Omreden d'r in verholing mar een klein 
koppeltien joden weeromme kwam, had-
den die de last op heur nemen moeten om 
et beste van et beste te presteren om de 
Joodse gemienschop in oons laand weer 
anzien te geven. Wiels zi'j zels nooit 
klaor kwammen mit heur eigen verdriet 
van diezelde oorlog. En hoe oolder as ze 
wodden hoe dichter die oorlog weer bi'j 
heur kwam. Daoromme hebbe ik diep 
respekt veur Jaap en Liesje dat ze me zes 
jaor laank in heur leven toelaoten hebben. 
1k hadde dat niet graeg missen wild ok al 
wus ik diepe in mien hatte dat et een 
tiedelike vrundschop wezen zol. Jaap, 
Liesje en Ischa keuzen niet altied de 
makkelikste weg. Dat ze in vrede rusten 
meugen. 

Krummelfies 
VERZET IN STELLING 

Kotleden prissenteerde de ofdieling On-
derwies van de gemiente West-Stelling-
warf de lesbrief Verzet in stelling. Dit 
leerlingehoek heurt bi'j et boek Opdat wij 
nooit velgeten..., dat oflopen jaor bij de 
gemiente West-Stellingwarf verscheen in 
saemenwarking mit de Stellingwarver 
Schrieversronte. In dat boek hebben oold-
verzetsstrieders heur herinnerings be-
schreven over de oorlogstied. Et boek 
verscheen in een oplaoge van 1700 exem-
plaoren en is zo goed as uutverkocht. 
In Verzet in stelling is veur groep 7 en 8 een 
tal lessen ontwikkeld waor de leerlingen 
kennis in maeken kunnen mit et verzets-
wark in West-Stellingwarf. Daornaost 
wodt perbeerd de kiender naodaenken te 
laoten over wat verzet, racisme en et 
vlochteling-wezen op et ogenblik beteke-
nen. Alle leerlingen kriegen de lesbrief mit 
naor huus. D'r bin ok veul foto's van et 
verzet in Wolvege in opneumen. (SB1) 

TENTOONSTELLING 

Van 6 t/m 13 april hoolt de gemiente 
West-Stellingwarf een groots opzette 
tentoonstel]ing over de Twiede Wereld-
oorlog. De tentoonsteffing wodt in et 
kader van et yak Hiemkunde orgeniseerd 
en slOt an bi'j et boek Opdat wij nooit 
velgeten... Daornaost is d'r ok veul echt 
materiaol uut de oorlog te zien. lederiene 
kan d'r henne onder de normale eupe-
ningstieden van et gemientehuus. (SB1) 

BEZETTING EN BEVRIJDING IN 
BEELD 

Alle leerlingen van et basis- en et ver-
volgonderwies in West-Stellingwarf krie-
gen begin april et fotoboekien Bezetting en 
bevrijding in beelci. In et boekien bin 46 
foto's van de oorlogstied en de bevri'j ding 
in West-Steffingwarf opneumen. (SBI) 



Sietske Bioemhoff 

Et Kroontien 

PIEPMOES IS JAORIG 

Over et pattien in de bos stappen twie 
voegels. Et bin de gele gouwe en et rood-
bossien. 'Heb ie ok zoe'n nocht an et 
fesien?' vragt de gele gouwe an et rood-
bossien. 
'Jawis,' antwoordt et roodhossien, 'ik kon 
haost niet waachten, zo graeg wo'k naor 
Piepmoes toe. 1k bin bliede, dat et now 
eindelik zoveer is, hi'j het altied zokke 
gezeffige j aordagsfesies! ''Now, dat vien 1k 
ok,' zegt de gele gouwe. 'Lao'we mar gauw 
de doeve anhaelen. As hi'j mar niet verge-
ten is et kedogien veur Piepmoes te ko-
pen.' 
Dan bin de beide voegels bi'j de boom 
waor de doeve in woont en vliegen omho-. 
gens naor die zien nust. De doeve zit al te 
waachten mit een mooi inpakt pakkien 
onder de vleugel. De drie vrunden beslu-
ten vot-en-daolik veerder te gaon. 
Intied het Piepmoes alles klaor staon veur 
et feest. De kaemer is prachtig versierd 
mit slingers en belonnen. Et moesien het 
alderhaande mooie spuilegies klaor legd 
en een protte lekkere dingen op 'e taofel 
zet. Et feest kan beginnen. Enja heur, 
daor wodt al op 'e deure kiopt. De jaorsve-
site komt d'r an. 
As eerste komt de molle binnen. De molle 
is de buurman van Piepmoes. Hi'j woont 
een aentien veerderop in een ondergronds 
kesteel. Even laeter kommen de knien en 
de haeze binnen. Zi'j wonen wat veerder 
vot, haost an de ere kaante van de bos. 
Mar ja, knienen en haezen kun ommeraek 
hadde lopen, dat daoromme bin zi'j d'r zo 
gauw. En daor hej' werempel de protter ok 
al. Meerstal is de protter an de laete 
kaante. Hi'j mient altied dat et nog wel 
kan, dat d'r tied zat is. Protters bin now 
ien keer nogal aorig eigenwies. 
Dan wodt d'r weer anklopt. Et bin de drie 

voegelvrunden. 'Och heden hitskes, of biw-
we de laesten,' sjilpen ze deur mekaander. 
'Nee heur, maek jim mar niet zo drok,' 
zegt Piepmoes. 'Mien ni'je vrunden Diedel 
en Daweltien moe'n ok nog a! kommen. 
Die he'k ok nuugd, zie. Dan kun zi'j jim 
mitien kennen leren en jim heur, vanzels. 
Ze bin hatstikke aorig, dat vienen jim vast 
ok!' 
As de beide honnen Diedel en Daweltien 
d'r even laeter ok binnen en iederiene 
daor kennis mit maekt het, gaon alle 
dieren eerst mit mekeer veur Piepmoes 
zingen. De moes staot boven op zien stoel 
en glundert d'r over, zo mooi vint hi'j et. 
Nao et zingen gaot Piepmoes zien kedo-
gies uutpakken. Wollen jim graeg weten, 
wat hi'j allemaole krigt? Now, luuster 
mar: Van zien buurman de molle krigt hi'j 
een mooie scheppe. 'Daor kuj' prachtige 
ondergrondse geheime gangen mit greven, 
Piepmoes. Misschien kuwwe wel zoe'n 
gang van jow kesteel naor mienend toe 
greven. Dan hewwe ok gien last weer van 
alderhaande ongedierte awwe bi'j mekeer 
op vesite kommen.' 
De knien en de haeze hebben tegere een 
peer pollegies kattekruud kocht. 'Aj' die in 
je tuun plaanten, kommen de katten vast 
niet dichte meer in de buurt van je kesteel, 
Piepmoes,' zeggen ze. 'Zi'j vienen zokke 
plaanten zo allemachtig stinken, dat ze d'r 
mit een grote boge om henne lopen. Wi'j 
hebben ze ok bi'j oonze huzen, en et heipt 
ommeraek!' 
De protter het een videobaantien mitneu-
men. 'Daor is een mooie tekenfilm op te 
zien over Micky Mouse, Piepmoes,' zegt 
de protter. 'Micky is 6k een moes en hi'j 
beleeft 6k alderhaande malle aeventuren, 
krek as jow. Mar hi'j woont hielendal in 
Amerike, heur, en da's hiel veer vot!' 
De gele gouwe, et roodbossien en de 
doeve hebben wat lekkers mitbrocht veur 



Piepmoes. Een hiel groot en lekker stok 
keze. Daor bin moezen now ien keer gek 
op. Piepmoes is d'r hatstikke bliede mit. 
En Diedel en Daweltien? Die hebben een 
prachtige jaorskelinder veur Piepmoes. 
Krek zoe'n jaorskelinder as die now hi'j et 
Herenhoentien zit. Piepmoes en jim kun 
daor alle jaordaegen diej'm ontholen 
wifien op opschrieven. 
As Piepmoes alle kedogies uutpakt en 
goed bekeken het. gaon de feestvierders 
spullegies doen, zoas domino, sjoelen, 
memory en gao zo mar deur. Now en dan 
gaot Piepmoes mit wat lekkers rond. Wat 
is et toch een meraokels gezellige middag. 
Dan inienend wodt d'r weer anklopt. \Vie 
kan dat now toch wezen? lederiene is d'r 
ja al lange! Meer gaasten verwaacht 
Piepmoes niet. D'r wodt nóg es anklopt en 
d'r wodt now ok wat zegd: 'Bi'j' daore, 
Piepmoes? Toe je, doe de deure mar los. 
Et is goed yolk. 1k wil jow ZO graeg even 
fielseteren mit je jaordag.' 
Wie is dat toch... De ni'je vesite het wat 
een nuvere stemme, een betien kraeke-
rig... heur mar... 'Ma'k binnenkommen, 
Piepmoes? 1k heb ok een mooi kedogien 
veur je. En ik wil toch zo graeg mit Jim mit 
speulen. Laot me d'r toch in, ie kriegen d'r 
vast gien spiet van!' 
Wat toch een malgeluud, et klinkt zuver 
wat mierkerig. Waor dot et toch an daen-
ken... Now ja, misschien is de vesite wel 
een hetien verkolen, et weer is ok wat 
koolderig de laeste tied. En toch... 
'Now ja,' hesluut. Piepmoes, 'lao'k de 
deure mar los doen. Wat meer zielen, wat 
meer vreugd!' En hi'j ropt: '1k kom d'r an, 
heur.' 
Dan springen inienend Diedel en Dawel-
tien naost Piepmoes. 'Waacht even Piep-
moes,' fluustert Diedel. 'Daweltien daenkt 
dat hi'j wet wie as hi'] de stemme heurt. 
En hi'j kon wel es geliek hebben. Laot dit 
zaekien mar even an oons over. Luuster 
goed. 1k tel tot drieje en dan doe ie de 
deure eupen. Meer hoej' niet te doen en 
wees mar niet hange.' 
De honnen gaon elk an weerskaanten van 
de deure en stief tegen de mure an staon. 
'Now Piepmoes,' zegt Daweltien, 'let op! 

Daor gaot ie! Jene..., twieje..., drie!' 
Piepmoes dot de deure eupen en daor 
staot Klaos de kaeter. Dc rogge in de 
hocht, klaor om te springen. Hi'] het zien 
katteklauwen klaor en alle naegelties uut 
om Piepmoes te griepen. 'Now he'k je,' 
raost Klaos, 'daor haj' niet op rekend, hen. 
Vien ie mi'j niet een mooijaorskedogien? 
En weej' wel wat dit jaorskedogien doen 
gaot? Et gaot jow lekker opeten!' 
Krek as de kaeter toespringen zal, sprin-
gen Diedel en Daweltien links en rechts 
van de deure veur et locht. 'Dat zuj' wel 
laoten, aekelike kaeter daj' hinnen,' grau-
wen ze. 'Mack daj' votkommen, eers 
zuilen we je helder wat veur je gat geven.' 
En ze stoeven uut aende, aachter Klaos 
an. Klaos is zo allemachies schrokken, dat 
de haoren him recht overaende staon. Dc 
kaeter vligt haost, zo hadde lopt hi'] om an 
de honnen te ontkommen. Dc honnen 
hebben d'r wel schik in, dat zuj' hegriepen. 
Wat is d'r now mooier veur honnen as 
aachter een katte an te zitten. Now en dan 
happen ze naor Klaos zien stat. En wel es 
rack ok zo te heuren, want die kaeter gaot 
me toch te keer. alderheiselikst. 
As Klaos, krek op 'e tied, de boerkeri'je 
instoft, kletst Miep, et vrundinnegien van 
Klaos, de deure gauw aachter him dichte, 
viak veur de twie honnesnuten. Miep 
heurde Klaos al van verens anjammeren 
kommen, zie, en hadde vanzels wel deur 
dat de kaeter in groot geveer verkeerde. 
As Diedel en Daweltien weer bi'j Piep-
moes weeromme hinnen, vertellen ze an 
de ere dieren hoe Klaos heur nog krek 
ontkomrnen is. Mar de honnen daenken, 
dat Klaos et de eerste tied wel laoten zal 
om Piepmoes te pakken. Mit mekaander 
drinken ze nog een lekker glassien brum-
melsap op de goeie ofloop en doen nog 
een peer spullegies, veurdat iederiene 
weer op zien eigen huus an gaot. 
As Piepmoes aovens op bedde ligt, he-
daenkt hi'j dat hi'] tóch een mooie verjaor-
dag had het. Mar dat Iene kedogien had 
om him niet hoefd! 



WAT IS D'R NOW STELLINGWARFSER 
AS 'N STELLINGWARVER BAANK? 

De Cooperatieve Veurschotbaank. Een typisch Stellingwarver baank. 
Mit vestigings in Berkoop en Noordwoolde. 

Een kleine baank dus, mar wel mit grote prestaosies. 
Kiek mar es naor oonze rentetarieven. 

Of naor oonze hypotheken. 
Die kun mit glaans elke vergelieking deurstaon. 

Mar met alliend op financieel gebied het de Veurschotbaank 
grote veurdielen. 

Ok op et persoonlike viak staon wi'j oons mannegien/vrouwgien. 
Bi'j oons hebben klaanten een naeme en kriegen alle andacht 

die ze verdienen. 
Mar zeg now zels, zo heurt et toch ok in de Stellingwarven? 

Dc Veurschotbaank. 
Een kleine baank, mit een compleet dienstepakket. 

Van Supersperen tot Hypotheek, 
van Verzekering tot Rekening Couraant. 

En butendat: Dc baank die jow tael praot... 

DE VEURSCHOTBAANK, 
DE STELLINGWARFSTE BAANK 

VAN DE STELLINGWARVEN 


