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'Jimmy, jow moe'n mi'j helpen,' kionk et zochtende deur de tillefoon. 'Now bin 'k alle zenders van de 
radio kwiet. Hoe krieg ik ze d'r ooit weer in.' 
1k vreug mi'j daoliks of, moe'k dokter bellen want hoe slim moej' d'r mit an wezen mi'j te beilen mit zoe'n 
perbleem. Alleman wet ommes wel da'k as antwoord geven zal: 'Hej' de stekker d'r wel in?' Veerder 
gaot mien perbIeemoplossingsvermogen niet, en dat veraandert ok niet. Dat is slim. Hiel slim. Mit de 
jaoren wodt et hieltied slimmer. 1k vraog mi'j wekeliks wel een keer of, hoe et zo veer kommen kon. 
Wanneer is dat tiezenust in mien hassens ontstaon. Is et in ien keer kommen deur een mal veurval? Is 
et d'r hiel gemien insloept en was ik jaorenlaank niet op mien eupenst? He'k in al die jaoren et haand-
gaoren niet bruukt om de lappestaele in mien heufd an mekeer te maeken en liggen al die lappies now 
wat rond te kroelen in dat grote gat? 
Veur een diel ha'k et wel bi'j 't rechte aende. Ze was d'r glad mit an. 1k was de tiende belier. Nee, daor 
kreeg 1k glen pries veur. Et was gien spellegien. Now komt et, de oplossing. 1k zee: 'Zit de stekker d'r 
in?' 'k Verwaachtte: 'Doe niet zo onneuzel, netuurlik wel'. 1k heurde wel wat gerommel, en doe: 'D'r ligt 
een lange losse draod mit een iezeren dinkien d'r an. Zol die argens in moeten? Werachtig, et dot et. 
Jow bin geniaol!' 
Op zoksoorte lof kan 'k weken teren, ik gao d'r nog krek niet van naost de schoenen lopen, omda'k wete 
van die Iappiesstaele zonder verbieningsdraod in mien bovenkaemer. We praoten nog wel even deur op 
oons beider onkunde en fileseferen over een oplossing. Zi'j daenkt dat d'r nog wel een robot uutvunnen 
wodden zal en dat wi'j now al speren moeten veur zoks. 1k moet d'r niet an daenken om zoe'n ding, mit 
netuurlik een blikken geluud, daegs om je henne te hebben. Lichtkaans dat d'r inkotten wel een 
huiphond opleided wodden kan. 1k kan haost niet waachten. 
Wel kwammen wi'j tegere tot de konklusie dat d'r op kotte termien wel alle gebruuksanwiezings in oonze 
eigen tael drokt wodden moeten. Elkeniene kan him beter redden in de memmetael. In Dc Ovend 
kuwwe wel een oproep plaetsen om meensken an te vieteren oons te helpen mit et ommezetten van de 
gebruuksanwiezings in et Stellingwarfs. Dat is pas vri'jwilligerswark! Daor zoj' een protte meensken 
gelokkig mit maeken. 
Op oonze verlanglieste staot ok een TomTom. Mar clan wel iene waor as oons in et Stellingwarfs de weg 
wezen wodt. As et in et Liwwadders kan clan moet dit ok meugelik wezen. Wi'j dochten eerst an een 
vent mit zoe'n waarme baritonstemme die clan zegt: 'An et aende van de weg gaoj' naor links, bi'j de 
karke daele en niet dat pattien in, mar mit de bochte mit en wuif mar even bi'j dat huus waor as je now 
op an rieden, want daor woont die roddelschute en die maj' niet zomar veurbi'j vliegen. Gekkigh led, 
netuurlik. We kun ok de ni'je burgemeesters van de Stellingwarven hierveur vraogen. Zoas Johan schrift 
in de interviews, bin ze van plan et Stellingwarfs aorig te promoten. Ze vienen et oe zo belangriek. Lees 
mar in disse Ovend. Burgemeester Oosterman zegt: 'Stellingwarvers heuren trots te wezen op heur tael. 
Schaem je d'r niet veur. 1k mag graeg over meensken die uut et hatte praoten.' Zien sikteressen geft hi'j 
opdracht om Stellingwarfs tegen him te praoten, zodat hi'j et leren kan. Now, aj' et leren willen, 
burgemeester, gao naor de kursus van de Schrieversronte en clan kuwwe inkotten een TomTom kopen 
waor as jow oons zonder perbiemen mit deur de Stellingwarven sturen en clan hiel Europa deur. Doe dat 
mar mit een rap. Een aorig ritme om bi'j de diek langes te broezen. Dat past wel bi'j disse tied. Een 
perti'jgenoot, J.H.D., het daor ok een stok botter in de bri'j veur kregen. Machtig zoks. 
Meensken, 1k hebbe al zoe'n betien lezen wat d'r in disse Ovend staot. Ok disse keer de muuite weerd! 



Johan Veenstra 

Burgemeester Harry Oosterman: '1k hebbe graeg 
dat meensken Stellingwarfs tegen me praoten!' 

Ft is een diezige, motterige middag in 
	

laansgemiente leek him wel wat. 
feberwaori ak bi'j burgemeester Harry 

	
'Die ambisie ha'k al lange wel, mar 1k hebbe 

Oosterman (48) van Oost-Stellingwarf op 
	

daor tieden niks mit daon. Misschien hebben 
vesite gao. Doe 'k vieden jaor op een moole 

	
gesprekken mit Carel Zuil me indertied 

naozoemermorgen op bezuuk was bi'j 
	

onbewust al wel op et spoor zet. Dat et trok 
Gerard van Kiaveren, zien kammeraod en 	me wel en doe zee Gerard inienen: Zol Oost- 
kollega van West-Stellingwarf, mos 1k 

	
Stellingwarf ems niks veurjow wezen?' 

hielemaole naor de zeuvende verdieping 
	

Ze vreugen in Oost-Stellingwarf eertieds, as 
van et "I t:: gemientehuus in 
Wolvege. Harry Oosterman is 
dichter bi'j de begaone grond 
bleven, want in et ok al ni'je 
gemientehuus in Ooster-
woolde hoef 1k mar lene 
trappe op en dan bin 'k in zien 
warkkaemer, daor de 
thermoskannen mit koffie en 
hiet waeter veur de thee al 
klaorstaon. Weren de 
vanoolds zo rooie Stelling-
warven tienta lien jaoren wend 
an socialistische burge-
meesters, vleden haast zat 1k 
in Wolvege bi'j een WD-
burgemeester en now zit 1k in 
Oosterwoolde bi'j een CDA- 
burgemeester. De Stelling.. 	Johan Veenstra (links) in gesprek mit burgemeester Oosterman. 

warven bin wat burge- 
meesters anbelangt wel slim van kleur 	opvolger van Lesterhuis, een man mit visie 
verscheuten. Was dit lichtkaans een 'coup' 

	
en daodkracht. En... uut alle solsetanten 

van beide manluden? Oosterman lacht ak 
	

hebben ze Harry Oosterman neumen. 1k 
him dat vraoge. Now, dat was et dus niet. 1k 

	
zitte dus bi'j een daodkrachtige man! In een 

wor geweer dat ze al jaoren goele kamme- 	vraoggesprek mit de Niie Ooststellingwarver 
raoden binnen, mar dat Oosterman niet lens 	vertelde Oosterman lessend dat hi'j van doel 
wus dat Van Kiaveren indertied op 'e 	 was en stop mit roken. We bin now een 
burgemeesterspost in West-Steliingwarf 

	
maond of wat veerder en 1k vraog him vanzels- 

daon hadde. Mar... Van Kiaveren het 
	

sprekend as hi'j inderdaod genoeg wils- 
Oosterman zodoende wel op een idee 

	
kracht in him hadde om te stoppen. Nee dus! 

brocht. Waoromme zol hi'j niet es een 
	

'Mar Gerard wel,' zegt hi'j zuver een betien 
gokkien in Oosterwoolde waogen? Burge- 	beschaemd. 
meester wodden in een dergelike platte- 	Tsja... dat vaalt dan drekttoch een tikkeltien 



of. Bin VVD-ers grotere deurzetters? Hoe 
moet dit kommen? Mar tao'we mar bi'j et 
begin beginnen. 

Asjoongien van vierjaorverhuusde de 
klelne Harry mit zien oolden vanuut Noord-
wiek-Binnen naor Drachten. In wezen 
gongen zien oolden weeromme naor et 
Friese taand van herkomst. Heit kwam van 
oorsprong van De Rottevalte en mem van 
Surhuustervene. In Drachten wodde heit 
lerer op 'e MTS. Harry was de ooldste van 
de vier kiender. Nao him kwammen een 
zuster, een breur en nog een zuster. Et was 
een echt lerersgezin daor as hi'j in opgruuide. 
'1k komme uut een echt Hendrik Algra-milieu. 
Heit en die weren geriffermeerd van huus 
uut. Wat de potetiek angaot heurden we bi'j 
de ARP. 1k hadde at jong een briede 
poletiek-maotschoppelike betangstelting, dat 
ik wodde at rap lid van de Arjos, de jongeren-
orgenisaosie van de ARP.' 
Wodde d'r in de huushoting een protte an 
kultuur daon? Wodde d'r lezen en meziek 
maekt? 
'Allebeide! We hadden een orgel in huus 
staon en as joongien kree'k al orgelles en 
speu Ide 'k de lieden van Johannes de Heer 
en zo. A/s gin flood gezeten geen uutkomst 
ziet. Mar ja, dan koj' op een teeftied dat 
Johannes de Heerje wel goed is. Dat doe 
he'k pianospeulen leerd en nog weer Iaeter 
kwam d'r een gitaar. 1k was gek op Cuby, 
Fleetwood Mac en Peter Green. Doe 'k at 
begin dattig was he'k nog gitaartes neumen. 
1k hadde wet in een band speuten wild. Een 
inkelde keer speul 1k wet es op een fesien en 
1k hebbe at es een plaetien opneumen mit 
Gerard, Monique Boskma (staotetid VVD) en 
de Lemster Wietze de Haan (staotelid 
PvdA). 1k vien et mooi om mit aanderen te 
speuten, mar daor moej' wet tied vri'j veur 
mae ken en as 't mooi weer is, ma'k ok graeg 
buten in de tuun wezen. Mar ik hebbe now 
een prachtige elektrische en een akoesti-
sche gitaar.' 
Hi'j tacht een betien ondeugend. 
'Och, aj' as keret in de penopauze kommen, 
moej' toch wat. Dan kuj' drie dingen doen: ie 

schaffen je een gitaar, een moter of een 
jongere vrundinne an. 1k hebbe et eerste 
mar daon en piet dus wat mit een gitaar 
omme.' 
Lezen het Harry Oosterman ok altied een 
protte daon. As jonge vanzets de gebruke-
like jongesboeken: Karl May, De scheeps-
Jon gens van Bontekoe en Reis door de 
nacht van Anne de Vries. Tegenwoordig test 
hi'j stomme graeg spannende detektives. 
'In Skandinavië hej' hiete goele schrievers 
wat dat anbelangt. Naemen ontschieten me 
wet es, mar ie hebben vanzels Henning 
Mankell. Stephen King vien 1k niks an. De Da 
Vinci Code van Dan Brown vien ik wet een 
hiel aorig boek. 1k snappe niet dat de roomse 
karke daor zoe'n drokte omme maekt. Ur 
kommen moole ptottheorienen in veur en 
veerder moej' d'r niet at te yule aachter 
zuken.' 
Oosterman lest trouwens ok graeg romans 
van bi'jveurbeeld Kees 't Hart en Oek de 
Jong. En historische romans. Hi'j is now 
doende mit een boek over de Tachtigjaorige 
Oorlog en vint et prachtig. Et boek Archeolo-
gie van de Ste//in gwerven dat deur de 
Stellingwarver Schrieversronte uutgeven is, 
het hi'j trouwens ok mit groot genoegen 
lezen. Mar ja, hoe zat dat ok aanders aj' in 
Grunningen geschiedenis studeerd hebben! 
Behalven lezen en meziek maeken moch 
Harry Oosterman as jonge ok graeg 
voetballen. Vandaege-de-dag vint hi'j et 
blinderse mooi om et Friese volkslied mit te 
zingen in et Abe Lenstrastadion. Et Stelling-
waiver volkst led kent hi'j nog niet... En hoe 
Iiekt et mit zien belangstetling veur aandere 
keunstvorms as bi'jveurbeeld de schilder-
keunst, teniet en film? 
'1k hebbe een hiet mooi schitderi'je in huus 
hangen van Pieter Pander. Mar 1k bin gien 
kenner wat dat anbelangt. 1k vien zoks mooi 
of niet mooi. En om lange naor een teniel-
stok of een film kieken te moeten, daor he'k 
glen zit veur in 't gat. Now ja, One Flew over 
the Cuckoo's Nest, dat vun 1k een indrok-
wekkende film!' 
In de tied dat Harry Oosterman journalist 
was bi'j et Friesch Dagb/ad was hi'j glen lid 



Burgemeester Oosterman: 'Ste//in gwarvers heuren trots op et 
Stellingwarfs te wezen.' 

van een poletieke perti'j. '1k vun da'k as 
journalist niet poletiek bunnen wezen mos,' 
zegt hi'j. Nao die tied is hi'j lid van et CDA 
wodden. Aanders as Gerard van Klaveren, 
die ok uut een kristelik milieu komt, het 
Oosterman God en de karke de rogge niet 
toekeerd. Mar bi'j wat veur stroming heurt 
hi'j? Is hi'j meer van de rechts- of van de 
vri'jzinnige kaant? Dat wi'k ems wel even 
weten, want d'r spoekt me al praotende een 
stel-vraoge deur et heufd. A'k marke dat de 
burgemeester niet al te otterdoks is, kom ik 
mit mien vraoge op 'e lappen en verwaachte 
ems bi'j veurbaot al een positief antwoord. 
'Burgemeester, ie weten et, ik bin een slim 
bekende kerel uut West-Stellingwarf en stel 
now es da'k zomar hatstikke gek wor op een 
al lieke bekende kerel uut Oost-Stellingwarf. 
Dat... we willen ems wel trouwen! En as twie 
superbekende Stellingwarver kerels trouwen 
gaon, heurt zoe'n huwelik vanzels voltrokken 
te wodden deur een burgemeester. Oat... ik 
komme bi'j jow. En zeg ie dan van: Dat doe 
'k, of zeg in  Gao mar naor 
buurman Gerard?' 
De burgemeester lat me mar 
kwaolik uutpraoten. 
'le kommen bi'j mi'j! Daenk 
d'r goed omme! As 't zoveer 
is zal ikje trouwen!' 
'Mar et CDA was toch tegen 
et 'homohuwelik'?' vraog ik. 
De burgemeester kikt me an 
en haelt de schoolders op. 
'Mar et gaot toch om de 
liefde...' 
Daor Iiekt me alles mit zegd. 
Dat is dus regeld. Now die 
bekende kerel uut Oost-
Stellingwarf nog... 
Harry Oosterman het 
indertied Fries op et 
voelbalveld leerd. Bi'j him 
thuus in Et Vene wo'n 
Nederlaans en Fries deur mekaander henne 
bruukt. En hoe liekt et mit et Stellingwarfs? 
Het hi'j al es bi'j de Stellingwarver Schrie-
versronte op vesite west? 
'Nog niet, mar dat komt wel. Wat staot d'r 

trouwens een allemachtig mooi huus naost 
et gebouw van de Schrieversronte in 
Berkoop. In zoe'n huus zo'k wel wonen 
willen.' 
Et dot blieken dat ze nog doende binnen en 
zuuk een geschikt huus in de gemiente. Mar 
in welk därp ze uuteindelik te lane kommen 
zullen... da's de vraoge nog. Oosterman het 
in datzelde interview in de Niie Ooststelling-
warverindertied zegd dat hi'j de Stellingwar-
vers binnen etjaor in et Stellingwarfs 
antwoord op heur vraogen geven wil. Daor 
holen we him vanzels an. Dat eh... hoe Iiekt et? 
'1k zol de tael vanzels op 'n gauwsten leren 
as de meensken et tegen me praoten zollen, 
mar dan moe'n ze dat wel doen! 1k hebbe 
dus graeg dat meensken Stellingwarfs tegen 
oons praoten, dan leer 1k et grif zomar en 
mien vrouw hielemaole. Mien schoonoolden 
wonen in Echtenerbrogge en hadden laand 
tegen de Tjonger an en zodoende geregeld 
kontakt mit meensken an de aandere kaant 
in de Stellingwarven. De vrouw het trouwens 

ok een tante in Wolvege, dat et Stellingwarfs 
klinkt oons beslist niet vremd in de oren.' 
Kun de Stellingwarvers nog wat van de 
Friezen leren wat de tael angaot? 
'1k bin d'r trots op da'k Fries bin, Stellingwar- 



vers heuren trots op et Stellingwarfs te 
wezen. Doe niet zo benauwd, praot et, 
schaem je d'r niet veur! Wees zelsbewust! 
Hoot je elgenhied in staand! 1k mag graeg 
over authentieke meensken die vanuut et 
hatte praoten. Mar ie moe'n et Fries en et 
Stellingwarfs op een netuurlike wieze in 
staand holen. De meensken moe'n et op et 
laeste zels doen. As meensken gien gevuul 
meer bi'j de eigen tael hebben, dan gaot die 
vot. En le moe'n de dingen niet zo overdrie-
yen zoas die ruzie lessend tussen Liemburg 
en Dales over de pelisies die beslist Fries 
verstaon mossen. Dat is een deurdrieveri'je 
die de boel glen goed dot. Daorjaeg ie de 
meensken eerder mit de boom in as daj' 
begrip veur de eigen tael kweken. Mar kiek 
es naor Normaal en Rowwen Hèze, wat 
hebben die een goele dingen uut de wege 
zet veur de streektael.' 
En menister Verdonk dan? Die vint dat 
alleman Nederlaans op 'e diek praoten moet. 
Verdonk moet beter naodaen ken veurdat ze 
de mond losdot!' 
Hoe komt et in de toekomst trouwens mit de 
Stellingwarven? De hieltied weer kommen 
d'r geluden van alweer een ni'je gemientelike 
herindieling. Et moet almar groter. Moe'n de 
beide Stellingwarven dan toch echt niet es 
iene wodden? De burgemeester zegt dat hi'j 
daor et belang niet van inzicht. Dan zol et 
ommes wet een slim grote gemiente 
wodden. Dat is neffens him niet neudig. 
'Zowel Oost- as West-Stellingwarf bin groot 
genoeg om die goed besturen te kunnen.' 
Mar... as meensken now es op et idee 
kommen dat et tOch groter moet en ze willen 
West-Stellingwarf bi'j Et Vene drokken en 
Oost-Stellingwarf bi'j Drachten... 
'Mar dat moet vanzels nooit een keer 
gebeuren! Dan kies 1k d'r drekt veur dat de 
beide Stellingwarven bi'j mekeer gaon,' zegt 
de burgemeester risseluut. 
Burgemeester Gerard van Klaveren vertelde 
me indertied dat hi'j kompleet verstingerd is 
an leslaand. Hoe zit dat mit Harry Ooster-
man? Het die Ok een laand of een streek 
waor hi'j hielemaole gek van is? 
'De Provence in Frankriek! Dat vien 1k een 

prachtige streek mit schitterend mooie 
statties: Avignon, Orange, N-imes... Daor 
ma'k meraokelse graeg hennegaon en dan 
heerlik wat in de kotte broek ommesjouwen. 
1k gao trouwens Ok verhipte graeg naor grote 
steden en dan vien 1k et mooi om plakkies op 
te zuken waor in et verleden wat gebeurd is. 
Ak op 'e Grote Mark in Brussel stao, daenk 
1k: hier bin Egmond en Hoorne et schavot 
opklommen en ontheufd. En bi'j do Gevan-
genpoort in Den Haag weej' dat de De 
Witten daor anpakt bin nen. En Rome... dat 
is wet zo mooi! Daor loop le zomar deur 
twieduzend jaor geschiedenis henne. Ak 
daor lope, daenk 1k: hier het Cicero ok lopen. 
Dat is toch biezunder!' 
En oons eigen laand dan? 
'1k hebbe niet echt een streek die 'k et 
aldermooiste vien. Ja, Terschelling vien 1k 
mooi en... now ja, dan kies iktoch veur de 
Friese Walden. De streek om De Rottevalle 
en Oostermeer henne.' 
En zo is de cirkel mooi rond. We eindigen 
waor et allegeer begon: in et Friese laand 
van herkomst. Et laand daor heit en mom 
wegkommen. 
As de burgemeester me even laeter de 
deure uutlat, lopt hi'j votdaolik naor Janny en 
Saakje, de beide sikteresses. 
'Jim moe'n in 't vervoig Stellingwarfs tegen 
me praoten,' zegt hi'j, 'aanders leer ik et 
nooit.' 
Janny begint d'r drekt mit. Mar... a'k de 
trappe oflope naor onderen toe daenk 1k: as 
dit interview in et aprilnommer van De 
Ovend bi'j de lezers over de heerd komt, 
biwwe twie maonden veerder. En... zollen 
Janny en Saakje dan inderdaod (nog) 
Stellingwarfs tegen de burgemeester 
praoten? 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Veldnaemen van Stellingwarf 

De Stellingwarver Schrieversronte perbeert 
per dorp of per groepien van därpen een 
boek uut te geven mit de beschrieving van 
de oolde veldnaemen, de hieltied mit 
taelkundige en historische uuUeg en 
aachtergronden d'r bi'j. Die boeken verschie-
nen in de riegel Ve/dnaemen van Ste//in g-
warT. Et laeste diel dat verschenen is, 
nommer 5, gong over zes dörpen toegelieke. 
Dat weren De Langelille, Munnikeburen, 
Ni'jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg en 
Spange. De auteur van dat diel was Piet van 
der Lende, van vroeger uut de Westhoeke. 
Diezelde Piet van der Lende is now ok al 
weer een hiel aende mit een veldnaemeboek 
over Sunnege en Ooldetriene. Ok van pattie 
aandere dörpen in West-Stellingwarf bin de 
verzaemelings al aorig kompleet. in Oost-
Stellingwarf perbeert de historische 
verieninge van Oosterwooide tegere mit de 
Stellingwarver Schrieversronte om de 
verzaemelings bi'j de Schrieversronte die op 
dat därp betrekking hebben, an te vu lien. 
Dat daor bin ze in Oosterwoolde drok mit 
doende, en zo komt d'r nog hiel wat op 'e 
lappen. Vanwegens de interesse van de 
historische verieninge wo'n ok vri'j wat extra 
historische gegevens zo goed meugelik 
vaastelegd, in een soort van basis-kompu-
terbestaand. Vri'jwilligster Minke Dijkstra uut 
Appelsche voert die gegevens veur ien of 
twie halve daegen in de weke bi'j de 
Schrieversronte in de komputer in. 
In Else bin ze op een soortgeiiekense 
meniere de naemen an et anvullen. Veerder 
het de Schrieversronte praot mit meensken 
uut Langedieke, om ok veur dat dörp de boel 
bi'j mekeer te kriegen. En intied bin ze daor 
now ok an de gang. 

En zo wil de Stellingwarver Schrieversronte 
ok gaondeweg perberen om te kom men tot 
een boek mit de veidnaemen van Appel-
sche. Dat perberen we te doen mit meen-
sken van de historische verieninge daore. 
De oolde naemen van hoekies iaand, 
wegen, paeden, revierties enz. in Appelsche 
liggen soms al in kieine publikaosies of in 
haandschriften vaaste. Dr is mit de Appel-
schesters ofpraot dat we van weerskaanten 
naogaon zuilen wat d'r bi'j elk van beide 
orgenisaosies al over opschreven is en op 
kaorten staot en zo. Vervolgens kom men we 
weer bi'j mekeer om oons veerder te 
beraoden. Graeg roep 1k ok via disse Ovend 
meensken van now uut Appelsche en 
meensken van vroeger uut dat dörp op om et 
even an oons weten te laoten as ze nog 
oolde veldnaemen van heur dörp kennen. 
Reageer dus even, aj' zoe'n iene binnen. Die 
veldnaemen willen we clan netuuriik ok 
graeg weten. As et funk wat is, wilien de 
meensken van de historische verieninge of 
wi'j van de Schrieversronte ok wel bi'j je 
kommen om zels, mit kaorten en al, bi'j jow 
et len en aander op te schrieven. 
In et veuren daank. En wie van de ni'je 
lezers van de laeste tied nog even weten wil 
van welke dörpen as d'r nog meer boeken 
uutgeven binnen behalven die ik in de eerste 
alinea nuumde, geef ik hier dat riegeltien 
nog even: Nihoo/tpae en Niberkoop (diel I), 
Donkerbroek(diel II), Der/zzerd, Hoolt-
woolde en Nijhooltwoo/de (diel III) en De 
Fochte/ (die[ IV). 

Bielemenning 

In De Ovend van augustus 2005 wodde 
vraogd naor de naeme Bie/emenning. Wat 
zol et woord bie/e in dat verbaand beteke- 
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nen? lene van oons tezers, Wietse Venema 
uut Beekbergen, schreef een posien teden at 
weer dat hi'j de betekenis ok niet wet, mar 
hi'j wot at graeg even wiezen op de aachter-
naeme Bie/eman in de Aachterhoeke. 
Butendat komt de naeme Bieteman veur as 
naeme van een bepaolde feguur in folktore-
feesten in de wereld om Arnhem henne. Dat 
is dan een woeste persoon die mit een biete 
ommezwaait. Now het de vraogestelter van 
augustus, de heer Theo Annema van 
Wolvege, intied kontakt had mit de femitie M. 
Boezerooy an de Grindweg in Scharpenzeel 
(mit daank an een tussenpersoon, een tezer 
van De Ovend). 
De heer Boezerooy vertelde et ongeveer zo. 
Zien ootden woonden van heur trouwen of 
an de Bietemenning, in de eerste woning 
van de Grachte of rekend. Dr stonnen nog 
een peer wonings an de menning. Zowat an 
et aende dr van tag een stok taand, en dat 
hadde de vorm van een biete. Boezerooy 
zien ootde mem van 90 jaor kon nog 
vertetten dat die menning altied al de 
Bielemenning nuumd was. Aj' kieken op 'e 
vetdnaeme-kaorte van et boek mit veldnae-
men van De Westhoeke, dan kuj' ok zien dat 
bi'j de Grindweg een stok taand tekend is in 
de vorm van een biete. De vorm van een 
stok taand dus moet de anleiding west 
hebben veur de naeme bielemenning. Dat 
zodoende... 

Over de kraekeling 

Een posien led en kregen we wat infermaosie 
over een ootd gebruuk bi'j begraffenissen. 
We kwam men an de weet dat ze vroeger 
vaeke een kraekeling kregen bi'j een 
begraffenis. Et is een gebruuk dat soms nog 
wet veurkomt. Et was de heer Z. Salverda 
die oons vertetde dat zien moeder vroeger 
mithuip in et kefé van zien grootvader in 
Oppers, onderWotvege. Bi'j een begraffenis 
gongen de meensken topende naor 
Sun nege mit de kiste. As ze dan weerom-
mekwammen van de begraffenis, hutp zien 
moeder as jong maegien mit et dienen in et 
kefé. Ze brocht dan de kraekelingen rond. 

Kraeketingen staon veur et leven dat attied 
deurgaot, zegt de heer Satverda. te kregen 
een zute en een zoolte kraekeling, de twie 
kaanten van et leven. Et idee was dan daj' 
niet kiezen meugen, ie moe'n beide pruven. 
Et moet ok wet veurkommen wezen daj' een 
kraekeling kregen die an de iene kaante zute 
was, en an de aandere kaante zootten. 
We hebben ok even naovraoge daon bi'j 
Vrouw Van der Bij uut Berkoop. Die komt uut 
een bakkersfemitie van vroeger uut Mak-
kinge. Et dee blieken dat ze heur nog een 
protte veur de geest haeten kan van hoe et 
in vroeger tieden attegeer toegong in en om 
de bakkeri'je henne. Ze wet ok nog wet dat 
d'r veur een begraffenis kraekelingen bakt 
wodden. Die weren dan zute, en ze weren 
van een vri'j grote maote, zoe'n 15 centimeter. 
Et Ste//in gwarfs Woordeboek geft ok een 
anwiezing bi'j et woord kraekeling, en die 
anwiezing zit in een veurbeetdzin uut 
Ni'jhoottpae. Dat zinnegien is: Nao de 
begraffenis gong ie naor de harbarg en dan 
kreej' koffle mit een kraekeling. Zo wodde et 
dus indertied opgeven deur de groep 
infermaanten uut Ni'jhooltpae. 
Hoe zot dat op aandere ptakken zitten mit et 
bruken van et 'koekien' kraeke/ing in et 
verbaand van een begraffenis? Kwam zoks 
attienig bi'j oons veur? En wat zot et inhoten? 
Et grote Wurdboek van de Fryske tael geft, 
krek as et Ste/Iingwarfs Woordeboek, ok een 
veurbeetdzin die slat op et bruken bi'j een 
begraffenis. Dat is een zin uut 1931. Et 
Woordenboek van de Drentse Dia/ecten geft 
zoks niet, mar dat stuut et gebruuk in 
Drenthe netuurlik niet zomar uut. 
Om wat meer geweerwodden te kunnen, 
wees dr. Jurjen van der Kooi van de 
Rieksuniversiteit Grunningen mi'j op et boek 
Brood- en gebakvormen en hunne beteeke-
nis in de folk/ore. Dat is een studie van J.H. 
Nannings uut 1932, en die is opni'j uutgeven 
in 1974 bi'j uutgever tnterbook International 
in Schiedam. In dat boek wodt o.e. vertetd: 
'Een atgemeen christelijke gewoonte werd 
het ( ... ), de oude grafoffers te vervangen 
door giften aan armen en kinderen. Hierop 
berusten in wezen nog de brood uitdeetingen 



aan de armen bij deftige begrafenissen en 
jaarstonden ( ... ). Zoo is de krakeling, 
offergebak bij uitnemendheid, ook thans nog 
niet geheet verdwenen bij het lijkmaal en bij 
de uitdeeting aan de behoeftigen' (blz. 17). 
In zien speciaole heufdstokkien over 
'Begrafenisgebak' vertelt de schriever 
veerder et biezunder te vienen dat (alge-
mien) in Friestaand nog altied gewone 
kraekelingen en Ok 'holle krakelingen' 
oftewel 'soeskrakelingen' bi'j et 'liekmaol' 
bruukt wodden. En hi'j zegt: 'Gezien de 
gewichtige rot, die de krakeling als dooden-
gebak reeds in de Germaansche, heiden-
sche tijden vervulde ( ... ) is dit zeer zeker 
merkwaardig te noemen' (blz. 226). Niet 
allienig in Frieslaand, mar Ok op aandere 
plakken in Nederlaand komt in de tied dat 
Nannings zien boek sch reef (1932 of even 
eerder dus), nog et bruken van een kraeke-
ling bij et 'liekmaol' veur. Nannings nuumt 
mit naeme et Drentse Meppel. De kraeke-
ling, zo zegt de schriever in een eerder 
heufdstok, is aenlik niks eers as een soorte 
van 'naobootsing' in bakt deeg die ze lange 
leden de Germaan die versturven was in et 
graf mitgavven. Dat was as een soorte van 
vervangmiddel van de 'oorspronkelijk in 
natura meegegeven armring, armspang en 
halsring'. Et is een 'dodenoffer', dat zo-
doende kuj' begriepen dat d'r van oolde 
tieden of kraekelingen eten wodden bij een 
begraffenis. 
Bi'j naovraoge in mien femilie dee blieken 
dat mien mem, die van 1927 of in Ni'jber-
koop woond het, et prissenteren van 
kraekelingen bij begraffenissen Ok nog wet 
kent. Ze wet nog dat de meensken vroeger 
zodoende de kraeketing Ok wet een 
begraffeniskoekien nuumden. Et mag wet 
biezunder hieten dawwe Ok nao 2000 van 
Steltingwarver meensken heuren dat de 
gewoonte om nao de begraffenis bij de 
koffie een kraeketing te kriegen, in pattie 
femities nog attied bekend is of atderdeegst 
nog in gebruuk is. Dr wodt clan wet niet meer 
rechtstreeks docht an oorspronkelike 
bedoetings as dodenoffers en zo, mar 'et 
heurt d'r now ienkeer bi'j', op zoe'n men iere 

leeft et nog. En et gebruuk gaot weeromme 
op oolde tieden, dat kan niet aanders aj' et 
boek van Nannings lezen. 
Mar misschien is d'r onderdehaand deur 
aandere, ni'je studies al wet weer wat meer 
bekend over hoe him in et verleden zoe'n 
gebruuk in oonze streken ontwikketd het. As 
d'r anleiding toe wezen zol, krigt et prissen-
teren van kraekelingen nao de begraffenis 
hier nog es een keer ommedaenken. 
Misschien bin d'r onder de tezers wet 
goen end die d'r yule meer van weten. We 
bin beni'jd. 

Hiernao, bovenan: aarmringen e.d. die ze 
mitgavven as 'dodenoffer onderan: 
kraekelingen in ontwikkeling, as naobootsing 
van aarmringen enz. (neffens et boek van 
Nannings, zie de tekst). 



Lily Kähler 

Opnij beginnen 

Et is een drokte van belang op et ogenblik 
mit et 'opni'j beginnen' in mien tuun. 
Mit de katte op 'e schoot, heerlik genietend 
van de eerste zunnestraolen, vuul ik de 
'opni'j-beginnen-periode' mit golven over mi'j 
hennegaon. 
As ik om mi'j toekiek zie ik hoe de netuur 
letterlik uut zien voegen bast om weer mit te 
doen mit de iewige daans die 'leven' hiet. 
leder knoppien, ieder takkien, ieder 
pieterpeuterig klein besien staot weer in de 
statblokken om mit et grote aeventuur te 
beginnen. Wat een moed! Mit een niet uut te 
roeien, altied weerommekerende energie 
jakkert et veurjaor alles wat leeft weer an om 
'Hielemaole Opni'j' te beginnen. 
Mit wat verbaozing bedaenk ik dat ik as 
kiend aenlik hielemaole niet zo bliede mit de 
meitied was. 
Bi'j de eerste zunnestraolen strekte mien 
heit de rogge en reup, slim op 't schik: 'Korn 
jonges, we gaon een fijne fietstocht maeken! 
Et is meitied!' 
Mien mem smeerde plakkies bolle en vulde 
de thermosflessen mit thee... propte de 
vesten in de fietstassen tegen de toch nog 
frisse wiend, en hup... daor sprongen we op 
oonze zadels. 
Heit en mem fietsten naost mekeer veurop, 
wi'j as kiender daor aachteran. 
Een gezellige Stellingwarver femilie, die de 
paeden op gong en de laenen in om van de 
meitied te genieten. De voegelties fluitten 
heur uut de naod... de koenen balkten heur 
een breuke (doe nog wel in et laand)... et 
plaetien van de meitied was kompleet. 
Mar nao een half ure fietsen begon ik al te 
piepen. 
'Mem... ik heb zoe'n zeer gat. Kuwwe even 
stoppen? Au! 1k heb ok nog een vliege in et 
oge!' 

Mit de punte van een buusdoek wodde et 
zwatte kiodderige vliegien uut mien oog-
hoeke vist en nao de opmarking van mien 
heit: 'Zi'j het now ok altied wat,' konnen we 
weer veerder rieden. 
Wat mien van veurjaorskriebels overborre-
lende oolden liekewel niet wusten, was dat 
mien zussien en ikke tetaol ere gevu lens 
over de meitied hadden. 
Wi'j zãggen gien beginnende netuur. Wi'j 
hadden et over knikkeren... over vrundinne-
gies die aorig, vervelend of lief weren en we 
praotten over huuswark. 
Over de rere juffer van de zundagschoele 
die ieder jaor opni'j etzelde verhael over 
Jozef en Maria vertelde en over de ofgriese-
like wollen kniekousen die we nog de hieltied 
an hebben mossen, wiels et toch al meitied 
was. 
Zolange et mi'j heugen kan bin ik as kiend 
nooit slim onder de indrok west van de 
meitied. 1k vun et wel noflik dak een dundere 
jasse an moch, dat ik aovens langer buten 
speulen moch omdat et laeter donker 
wodde, mar daor hul mien gevuul veur de 
meitied mit op. 
Now ik de jaoren 'des onderscheids' berikt 
heb, zie ik tot mien verbaozing hoe oolderen 
zo van de meitied genieten kunnen. 1k zie 
heur op baankies zitten... et gezicht 
hielemaole opheven naor de zunne. 1k zie 
hoe ze, mit of zonder wandelstok, deur 
winkelstraoten flaneren... ik zie hoe ze 
glimlachen naor iederiene die ze tegenkom-
men. 
Een inkelde keer lopt d'r lene tussen, die 
krek een groot verdriet deurmaeken moeten 
het. Gauw dri'jt hi'j of zi'j et heufd vot. De 
zonder mit te leven gele tietelrozen, de 
zaachtrozerooie ribessen en de andoenlik 
lieve gezichies van de vioelties bin veur 
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heur, in de eerste meitied nao et verdriet, 
warkelik niet om an te zien. 
Op heur gezichten staot te lezen dat ze al 
die uutbundige bluuiende vrolikhied wet 
smoren willen zotlen! 
Mar de meitied daorop en de meitied dáOr 
weer op zie ik hoe heur wonden in de 
energiegevende waarme zunnestraolen de 
hieltied meer beginnen te hielen. 
Now pas begin ik te begriepen veur wie God 
de meitied aentik maekt het. Speciaol veur 
oolderen, veur zieken en veur meensken mit 
een groot verdriet. 
'Niet veur jonge meensken?' zulten jow 
vraogen. 
Jazeker wel... 
Mar 'Opni beginnen in de meitied' hebben 
jonge meensken nog niet neudig. 
Ze bin 'Opni Begonnen'. 
De meitied bin ze Zels. 

Schriefster WV Vening 
overleden 

Zundag 21 oktober is in Grunnin-
gen de schriefster Wil Vening 
overleden. Ze is 81 jaor wodden. Wit 
Vening schreef een protte (histori-
sche) romans en jeugdboeken. 
Sommige van heur boeken versche-
nen ok in grote letter-edisies. 
Veur de Stellingwarver Schrievers-
ronte schreef ze in 1996 et kiender-
boek Et maonetreintien. Oat boek 
wodde vertaeld deur Zwaaritje 
Kuiters-Keizer van Berkoop. Et 
boek vertelt over et steerntien Hila 
dat overdag mit et maonetreintien 
naor de maone gaot. Naachs beleeft 
ze heur aeventuren op de eerde, 
veural mit alderhaande dieren. Et 
boek is bedoeld veur kiender van 
zoe'n drie tot achtjaor, en hiel 
geschikt om uut veur te lezen. 
In de tied dat Wil Vening Et maone-
treintien schreef, woonde ze in 
Berkoop. Niet lange nao et ver-
schienen d'r van verhuusde ze 
liekewel naor Grunningen om wat 
ciichter bi'j heur kiender te wonen. 
De betrokkenhied van en de 
plezierige omgang mit Wit Vening 
zulten oons altied bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de 
stichting Steltingwarver 
Schrieversronte. 



W. Hoekstra 

De femilie Heloma 

Een kotte kennismaeking 

Et is goed es kennis te maeken mit de Van 
Heloma's, omdat de femilie in Schoterlaand 
en laeter veural in de Stellingwarven, mar ok 
nog veer daor buten, van grote betekenis 
west is. De kennismaeking zal deur de 
beparkte opzet van dit artikel niet te 
uutvoerig wezen. 

Uut de beroepen waorin 
de Van Heloma's aktief 
weren, vaalt al rap de 
maotschoppelikke 
betrokkenhied van de 
femilie of te zien. In de 
archieven wo'n bi'jglieks 
de volgende beroepen 
nuumd: letterkundige, 
predikaant, geneesheer, 
bankier, advekaot, 
(kanton)-rechter, siktao-
ris van een grieteni'je, 
raodslid, wethoolder, 
grietman, burgemeester, 
lid van de Perveensiaole 
Staoten /Dippeteerde 
Staoten, lid van de 
Twiede Nationaole 
Vergeerdering, mejoor, 
kaptein, vaandrig, 
cornet, (adjunkt)hoolt-
vester, diekgraaf. 
Goenend van de Van 
Heloma's hadden 
somstieden wel hiel veule funkties toege-
lieke in heur warkzem leven. Mar ok in et 
'vri'jwilligerswark', zo dot daolik nog blieken, 
stonnen ze niet an de kaante. 
Mar et grote belang van de femilie komt nog 
dudeliker naor veuren uut de yule naemen 

die naor de Van Heloma's verwiezen. De 
meerste inwoners van de gemienten Et 
Vene, Oost- en West-Stellingwarf kennen 
wel de naeme Van Heloma die herinnert an 
de bekende vervenersfemilie, mar ok 
grootgrondbezitters. 
In Et Vene liekegoed as in Wolvege vienen 
we een 'van Helomaweg'. An de westkaante 
van Wolvege is de 'Helomavaart' (zie foto 1) 
greuven, de verbiening tussen de Kuunder 

Helomavaort (foto 1). 

en de Lende. En onder Hooltpae kuj' nog et 
Iaeste overbieven 'Van Heloma sluisje' zien. 
In Het Meer bi'j Et Vene is op et kedastraole 
menuutplan van 1832 de 'Heloma Wijk' 
weeromme te vienen. In Hooltwoolde is 
omdebi'j 1850 ok al een Helomavaort 
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Nederlaans heniormde karke. Hooltwoolde (foto 2). 

'Den eersten steen gelegd' (foto 3). 

greuven, dat is now de 
Brugsloot. De vaort had as 
funktie et overtoltige waeter 
uut de veenpolder of te 
voeren. Doe in Hooltwoolde 
in 1875 een ni'je Ned. Herv. 
Karke (zie foto 2) bouwd 
wodde, was J.A. van 
Heloma ien van de kark-
voogden. In etzelde dorp 
het N. van Heloma in 1882 
'den eersten steen ge/ego' 
(zie foto 3) van de nog attied 
bestaonde 'Grote Meenthe' 
(zie De Ovend april 2005). 
Disse boerderi'je is bi'j 
aanderen beter bekend as 
de 'Oude Meenthe'. Ok is de 
fern itie-naeme weerom me 
te vienen in de 'Van Heloma 
Stichting'. Disse stichting subsidieerde o.e 
in 2004 nog dejubiteumuutgaove 'Kattijk 
door de eeuwen heen'. Soms steunt disse 
stichting Ok oonze Stellingwarver Schrie-
versronte. Lichtkaans bin d'r nog wet meer 
'Van Heloma-sporen' te vienen. 

De naeme Van Heloma is verbunnen an een 
eigenarfd gestacht uut Schotertaand. In 
1641 hadde de femitie 
zoe'n pesisie en 
wetstaand opbouwd 
dat ze heur van doe of 
an Van Heloma 
nuurnden, in ptaets van 
et 'wat' ienvooldiger 
Heloma. In etzeldejaor 
tat Nicotaas Heloma 
him inschrieven op 'e 
Akedernie van 
Franeker en vanof dat 
mement is de naeme in 
schriftetike stokken 
weeromme te vienen. 
Zien breur Tjaerd wodt 
in 1653 in Aengwirden 
benuumd as grietman (tetterlik hi'j die 'groet', 
in rechte ansprekt, voddert). 
Tjaerdt Gaeles, die in Ootdeschoot woonde  

en ongeveer in 1582 wegraekte, kan zien 
wodden as de stamvader van de femilie Van 
Heloma. In 1630 hulten ze d'r binnen de 
femitie bliekber rekening mit dat et geslacht 
op kotte termien wet es uutstarven kon. In 
dat jaor leut Notck Arjens, de wedevrouw 
van de Schotertaanse grieteni'jesiktaoris 
Michiet Tjaards, et votgende in heur 
testement opnemen:'. . .sooverre 1k ofte mijn 

kinderen sonder 
neergaende graedt 
gerake te verstenien, 
we/ke in voorschre-
yen geva//en aldus 
gedistribeerdt sullen 
worden, te weten een 
duisent Caroliguldens 
tot timmeringe van 
mijne camers tot van 
de oude armen 
mannen en weduen, 
die in 't se/ye 
Heerenfeen geboo-
ren, getoogen en 
eerlijk van leeven 
geweest sUn'.  Et 

aarmhuus hoefde d'r niet te kommen. Niet, 
omdat d'r doe gien aarme en eertike 
mantuden en wedevrouwen in Et Vene 
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woond hebben zollen, mar yule Van 
Heloma-generaosies zollen nog meer dan 
drie ieuwen van heur heuren Iaoten. Pas in 
1967 is de femilie in mannelike Iijn uutstur-
yen mit et wegraeken van Jan Scato van 
Heloma (zie foto 4). De Van Heloma's 
woonden al vanof de eerste helte van de 

Jan Scato van Heloma (foto 4). 

zeuventiende ieuw in Et Vene en hebben 
daor lange woond, warkt en invloed 
uutoefend. 
Zo hebben de Van Heloma's et grote 
herenhuus an et Van Harenspad bewoond, 
waor as now et museum 'Willem van Haren' 
in zit. In dit museum is nog een restaant 
eigendom van de femitie: de kop van de Van 
Heloma's herenbaank (zie foto 5) uut de 
Schoterlaanse karke. An de overkaante van 
de Corn pagnonsvaort, mar dan wat naor et 
oosten, hebben in de periode 1755-1922 ok 
Van Heloma's in 'Huize Voormeer'woond. 
'Voormeer' het grote bekendhied had deur 
de biezundere tuunanleg. De bekende 
tuunarchitekt Lucas Pieter Roodbaard 
(1782-1851), warkzem in de drie noordelike 
perveensies, het zien uterste best daon om 

een fraai tuunontwarp te maeken. Van 
Rood baard wodt wet zegd dat hi'j 'meer 
tekende naarrnate hij meer geestrijk vocht 
tot zich nam'. Boornkwekeri'je 'Van der Mei' 
uut De Knipe leverde in 1885/86 bomen veur 
et park rondomme 'Voormeer'. In 1942 het et 
park 'Voormeer' beheurlik wat oppervlakte 
ofstaon moeten veur de anleg van Rieksweg 
32. Van zoe'n ingreep wodt et oorsponkelike 
ontwarp meerstal niet mooier. 
De femile woonde in Et Vene liekewel op 
staand, mit een mooi zicht op et drokke 
schipveertverkeer van en naor de veenge-
bieden. Mar aktief mitdoen in et vene en de 
turf was d'r in Et Vene niet bi'j. Dat was 
veurbeholen an de 'DRIE HEEREN' en heur 
naokommelingen. En die heren weren twie 
ieuwen veur de komst van de Van Heloma's 
at mit de vervening begonnen. 

Ok in de Stellingwarven hebben Van 
Heloma's woond. Inkelde veurbeelden: 
In Noordwoolde was omdebi'j 1740 Sicco-
mina van Boekholt te vienen. Zi'j was de 
wedevrouw van Tjaard van Heloma, kornet 
van een kompejie kavalerie. Heur aachter-
kleinzeune Nicolaas Van Heloma het in 1821 
'een buiten' in Wolvege bouwd en bewoond. 
Dit buiten, ok wet 'Het Slot' nuumd, wodde in 
1889 'op afbraak' verkocht. 

Zoas hierboven at vermeld, in Et Vene hut 
een drietal femilies heur doende mit 
vervening. De Van Heloma's kwammen yule 
Iaeter naor Et Vene en moesten heur 
interesse veur et brune goold meer in 
zudelike richting zuken. Ze weren dan ok 
veural aktief in de Stellingwarven en 
Drenthe. Tjaard (II) van Heloma kocht in 
1704 de 'Weststellingwerfsche geoctrooi-
eerde Veencompagnie'. Die ankoop kan 
beschouwd wodden as et begin van de 
verveningsaktiviteiten van de Van Heloma's. 

Veur de ontsluting van de veengebieden an 
de westkaante van Wolvege kreeg Nicolaas 
van Heloma (1709-1774) in 1748 oktrooi 
veur et greven van de Helomavaort. Disse 
vaort verbeterde mit naeme et vervoer van turf. 
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De herenbank in de Schoterlaanse karke in Et Vene (foto 5). 

In 1766 wodde Jonkheer Nicolaas van 
Heloma eigener van et laandgoed 'Wester-
beecksloot' in Frederiksoord, de Iaetere 
'Kolonie van Weldadigheid'. Et belang van 
de ankoop zal wel van doen had hebben mit 
de vervening op de greens van Frieslaand 
en Drenthe. De Van Heloma's bin slim aktief 
west mit et ontsluten van et gebied deur et 
anleggen van ni'je (waeter)wegen. 
Naost vervener was Nicolaas ok siktaoris 
van Schoterlaand. Op 22 oktober 1774 
verdronk hi'j in de vaort die naor him nuumd 
was. Hi'j is begreven in de Hervormde karke 
van Ooldeschoot. 

Marcus (IV) van 
Heloma wodde 
inl833lidvan 	 - 
Perveensiaole 
Staoten in 
Frieslaand en 
was ok vuufjaor 
lange lid van 
Dippeteerde 
Staoten. Hi'j hul 
him veural 
doende, et kan 
ok haost niet 
aanders, mit 
zaeken van de 
vervening. Hi'j 
was mit oprichter en veurzitter van de 
iesklub 'Thialf. Zien zeune, mr. Marcus Mz 
van Heloma, kantonrechter in Et Vene, was 
ereveurzitter van de 'Nederlandsche 
Schaatsenrijdersbond'. Bliekber was Jan 
Albert van Heloma ok een schaetsliefheb-
ber, want hi'j gaf in 1876 een bedrag an de 
iesverieninge van Wolvege. Ft andeelbewies 
ligt nog in et archief in Liwwadden. Mar Jan 
Albert was ok binnen de Ned. Herv. 
Gemienten van Wolvege en Ni'jhooltpae 
aktief as karkvoogd. En in de gemientepoli-
tiek wodde hi] raodslid en wethoolder. 
In dezelde tied was Nicolaas van Heloma de 
laeste grietman van West-Stellingwarf 
(1820-1851). In 1835 leut hi'j in Wolvege een 
ni'j grieteni'jhuus bouwen. 
In 1902 en dejaoren daorop was een  

kemmissie van Et Vene drok doende mit et 
opheffen van de ondoelmaotige driedeling 
van et plak. De drie gemientebesturen van 
Schoterlaand, Haskerlaand en Aengwirden 
hadden in '66n Heerenveen' et saemen veur 
et zeggen. De praktiek is dan vaeke dat d'r 
yule zegd wodt, mar dat dr niet yule tot 
staand komt. Mr. Mz van Heloma was lid van 
disse kemmissie. Dat de saemenvoeging 
eerst in 1934 een feit wodde, het niet an Van 
Heloma en konsorten legen. Ok doe was 
een gemientelike herindieling al een 
perbleem. 

De Van Heloma's 
hadden bezittings, 
zoas boerderi'jen en 
daor bi'jbeheurende 
laanderi'jen in 
dattien van de doe 
vierenveertig 
gemienten in 
Frieslaand. Slim 
yule bezittings 
vienen we in West-
Stellingwarf. In de 
kohieren komt de 
naeme Van Heloma 
veural veur in 
Hooltwoolde. Een 
veurbeeld: de 

boerderi'je an 'De Mientesingel' die Tjeerd 
Kornelis Boltjes huurde van de Van Helo-
ma's, hadde omdebi'j 1870 een oppervlakte 
van mar liefst zoe'n 60 hektare (zie De Ovend 
33ejrg., nr. 2). 
Bi'j vaorten, dieken en broggen won nuumd: 
Helomavaart, Helomasluis en Lindedijken, 
Compagnons 'vierde parten' dwarsvaart, 
Schipsloot en Stelsloot. 
In Drenthe was de femilie eigener van de 
Vledderse venen. Alderdeegst in Amsterdam 
konnen ze nog anspraok maeken op 
bezittings. 

As grootgrondbezitter en warkgever van een 
groot tal veenarbeiders, hadden de Van 
Heloma's grote invloed op de sociaol-
ekenomische toestanen in 'heur' veengebie- 
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den. Uut de 'turfwinsten' kochten de Van 
Heloma's boerderi'jen van boeren die deur 
de muuilike ekenomische tieden heur bedrief 
verkopen moesten. As pachtheren stonnen 
de Van Heloma's in die krisistied (1878-95) 
bekend as veurstaanders van een redelik 
sociaol beleid. Veur de veenarbeiders lag et 
liekewel wat aanders. Zo weren dr in meie 
1880 en laeterejaoren warkstaekings in de 
veenderi'je. Tiedens de staekings hullen de 
meensken protestbi'jienkomsten. In de 
Friese volksmond hiette dat doe 'bollejeije', 
dat wil zeggen 'oproerig wezen'. Aanderen, 
die dit begrip niet goed kenden, nuumden et 
wel 'De bolle is los'. 
Van vakbonnen veur veenarbeiders was nog 
gien spraoke, mar veur et eerst konnen zi'j 
heur uteren en wel in et socialisme. Heur 
spreekbuis was de bekende, veur aanderen 
de beruchte Ferdinand Domela Nieuwen-
huis. Hi'j kende de kontreinen goed en is in 
1891 deur Schoterlaand mit 52,9% van de 
geldige stemmen keuzen tot lid van de 
Twiede Kaemer. Nieuwenhuis het in de 
jaoren 1885/86 nog al es in Wolvege 
spreekbeurten hullen. Op die bi'jienkomsten 
bruukte hi'j krachtige tael. Hi'j wees de 
verveners op 'e asociaole toestanen onder 
de veenarbeiders en heur gezinnen. Et 
onmeenselik zwaore wark, de lege lonen en 
de miseraobele woonomstanigheden in de 
spitketen weren belangrieke onderwarpen. 
Onder zokke leefomstanighieden nemt et 
draankmisbruuk altied slim toe. Een almar 
weerommekommend onderwarp in de 
toespraoken van Nieuwenhuis was: 
'Drinkende arbeiders daenken niet, daen-
kende arbeiders drinken niet'. Een in 1890 
benuumde staotskemmissie het indertied 
een enquête hullen 'omtrent de maatschap-
pelijke toestanden der arbeiders en de 
verhoudingen tusschen werkgevers en 
arbeiders'. Et uutgeven repot bevestigde in 
grote lijnen de opvatting van Nieuwenhuis. 
In 1978 is d'r nog een tentoonstelling west 
mit de alleszeggende naeme: Het Veen, 
natuurlijk en menselijk moeras. Wie 
profiteerden van veen en turf hadden et 
liever over 'et brune goold'. 

De karke kreeg ok heftige kritiek. Hiel goed 
meugelik dat de Hervormde gemiente van 
Hooltwoolde en heur doe tien jaor oolde 
karkgebouw ok onderwarp west binnen in de 
toespraoken van Nieuwenhuis. De bouw van 
dit godshuus was ok neudig west om et 
gruuiend tal veenarbeiders op te vangen. Zo 
omdebi'j 1875 stonnen alliend al langs de 
Helomavaort in Hooltwoolde minstens dattig 
spitketen. 

Nieuwenhuis, begonnen as predikaant, het 
laeter de karke verlaoten en is atheist 
wodden. Burgemeester Sleeswijk van West-
Stellingwarf, bange veur opruiers, het 
indertied Nieuwenhuis vraogd him wat te 
maotigen in zien taelgebruuk. De slim 
gedreven Nieuwenhuis was d'r niet de man 
naor om positief op et verzuuk te reageren. 

Hoe de Van Heloma's docht en reageerd 
hebben op disse veur heur toch wel 
vervelende situaosie, is niet in de arch ieven 
weeromme te vienen. Een verklaoring zol 
wezen kunnen dat de vervener et an de 
veenbaozen overleut om de sociaole 
onlusten in de haand te holen. Want de 
veenbaozen hadden in de praktiek van alle 
dag yule meer te maeken mit et warkvolk en 
heur miseraobele leefomstanighieden. 
Uut et bovenstaonde mag dudelik wezen dat 
de invloed van de Van Heloma's in oonze 
kontreinen op yule terreinen groot west is. 
Ok al is die invloed veur een hieleboel 
meensken niet altied positief west, clan nog 
verd lent de femilie Van Heloma zeker oonze 
andacht. 

Bronvermelding: 
Naost pattie aandere bronnen, wo'n mit 
naeme nuumd: 
Een sieraad van 'Meer' door drs. R.L.P. 
Mulder-Radetsky. 
Museum Willem van Haren door Barteld de 
Vries. 
De foto's (nr. 4, 5) bin maekt in et Van Haren 
museum in Et Vene. 
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Roely Bakker 

Ooldemunnike in de warre (6) 

Jetze wiest mit een beschuldigende vinger 
naor Geert en Mans, naor Geeske en Herre 
en alderdeegst naor oolde Miene en 
slaachter Wost. 
De agenten neteren et len en aander. Ze 
zullen kommende weke langes kommen om 
bi'j disse en gene een verklaoring op te 
nemen. Ok zeggen ze toe dat d'r wat vaeker 
een rontien deur et darp maekt wodden zal, 
veural tegen twieduuster. Dan sommeren ze 
de meensken op huus an te gaon. Zo wodt 
veurkommen dat et därp him verdield in twie 
kaampen. 

'Wat bi'j' stille. Scheelt d'r wat an?' vragt 
Riekie as ze tegere mit Jantine naor schoele 
fietst. 
'Och nee, je. 1k prakkesere wat. 1k kan etjow 
ok wet vertellen. 1k bin bange dat Willem 
zaoterdagaovend ok bi'j die moterbende 
was.' 
'Jow Willem? Hoe kom le daor zo bi'j?' 
'Now kiek, we hadden ofpraot, mar hi'j is niet 
kommen. Doe ik d'r gisteraovend naor 
vreug, zee hij, dat hi'j de hiele aovend warkt 
hadde in de grote supermark in de stad. 
Now, daor geleuf ik niks van. Willem het nog 
noolt in die winkel warkt. We hebben d'r spul 
omme had. Hi'j is lelk votgaon. Now weet 1k 
ems niet wat a'k doen moet. Mit heit en mem 
kan 'k d'r niet over praoten. Heit wodt at 
hetlig as hi'j et woord moter heurt.' 
'Weej' wat 1k niet begriepe, waoromme die 
jongen ok bi'j jim buren de boel op 'e kop zet 
hebben.' 
'Jetze het him de taeste tied slim negatief 
uutlaoten over jongen op moters en in 
Lonsdate kieren. As hi'j in de gem ienteraod 
komt, wil hi'j veur mekeer zien te kriegen, dat 
et verbeuden wodt om in et dorp in zokke 
kleren te lopen. En hi'j wit et moterrieden in 

et därp hietendat verbieden taoten.' 
'Oh, daoromme dus. Mien mem het foto's 
neu men van de jongen die bi'j de buren west 
binnen. 1k zat wet es kieken as 1k daor wat 
bekends op zie. Goed?' 
'Geftjow mem die foto's an de pelisie?' 
'1k daenk et wet. Mar zit d'r mar niet over in. 
Wees mar bliede daj' van Willem of binnen. 
le kun, donkt mi'j, wet wat beters kriegen.' 
Jantine geft glen bescheid. In gedaachten 
fietsen de beide maegies naor schoete. 

Geeske zit aachter de komputer. Ze wit de 
foto's vanof et fototoestet opslaon. He, dat 
ze daor now toch zoe'n wark van het. Mar et 
tokt. 
Ze het zo et idee dat de pelisie et fototoestel 
mit hebben wit. Die hoeven niet te weten dat 
ze et spul at opsleugen het. Herre komt nooit 
an de komputer en ze zot niet weten 
waoromme Riekie belarigstelling veur de 
foto's hebben zot. 

Maendagmiddag is et vremd drok in de 
win ket. Anna kan et haost niet of aachter de 
kassa. Et tiekt wet as het et hiete därp verlet 
van et len of aander. 
Ootde Miene wet te vertetlen dat de pelisie at 
bi'j Herre en Geeske west het. Ja, dat bin 
netuurlik de naoste buren. Ze het verneu-
men, vraog niet van wie, dat Geeske foto's 
neumen hadde van de jongen. Now het de 
pelisie et fototoeset mitneu men. Wat is 't 
wat, niet? 
Waoromme zollen de jongen toch bi'j Jetze 
en Attie west hebben? Et btift gissen. 
Attie het heur niet in de winket zien taoten. 
Aovens komt ze ok niet te körfbaltrenen. 

Eredaegs gaot tegen de aovende bi'j Herre 
en Geeske de titlefoon. Herre zit d'r et 
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dichtste bi'j en nemt op. Veraldereerd geft 
hi'j een ogenblikkien laeter de hoorn an 
Geeske. Op heur vraogende blik schudde-
kopt hi'j. 
'1k hebbe et niet goed heurd.' 
Wit Geeske, wat kan 'k veurje doen?' 
Ze luustert. Herre zicht heur gezicht al rooier 
wodden. Dan legt ze de hoorn d'r weer op. 
'Dat was Gepke,' zegt ze lelk, 'Gepke van 
Gilles, och toe, le weten wel, de vroggere 
ponghoolder van et bestuur van de ooldhied-
kaemer.' 
'Gepke? Daor hebben we toch al jaoren gien 
omgang meer mit? Wat mos ze?' 
'Ze wol da'k de foto's, die as 1k neumen 
hebbe zaoterdagaovend, vernietigde. Ja, zo 
zee ze dat. Jow moe'n die foto's vernietigen, 
eers kom men d'r ongelokken van. Wat dat 
now weer te betekenen het. Veurda'k heur 
wat vraogen kon, hadde ze al weer oplegd. 
Wat verbeelt zoe'n lene heur wel, mi'j de 
waacht an te zeggen.' Gremietig lopt ze de 
kaemer uut. 
As ze een half uurtien laeter nog niet 
weeromme is, gaot Herre op onderzuuk uut. 
Hi'j vint heur aachter de komputer. Ze kikt op 
as hi'j et kaemertien in komt. 
'Moej' es even kieken,' zegt ze, 'ken ie hier 
lene van? Neffens mi'j bin et gien jongen uut 
et dörp.' 
'Hej' die foto's op 'e komputer zet? Daor hej' 
de pelisie niks van verteld.' Herre bekikt de 
prenties, mar kan d'r ok gien iene van thuus-
brengen. 
'Lichtkaans dat Riekie ze van de schoele 
kent. Waor is ze trouwens?' 
'Oh, die wol even naor een vrundinnegien. 
Ze zol om een uur of tiene thuus wezen. Wat 
donktjow, zuwwe nog even te kuieren? Et 
weer is now nog goed, mar de barometer 
opt hadde aachteruut, dat et zal wel gauw 
ommeslaon.' 
As ze van et kuiertien weerommekommen, 
tikt Mans op et raem. Hi'j stikt een koffiekop-
pien omhogens. Herre kikt Geeske even an. 
Die nikt. 

'Heb ie Riekie thuus zien kommen?' vragt 
Herre as ze krek op bedde liggen. 

'Ja, 1k hebbe nog even naor heur zwaaid, et 
was goed tien ure.' 
Geeske ligt de hiele naacht te woelen. Et zit 
heur dwas dat de mannen et huus weer te 
koop zetten willen. Et hetja gien zin. Ze kun 
toch niet an et verhuzen blieven? Nee, d'r 
moet wat eers gebeuren. Morgens het ze 
funk piene in et heufd. Herre zegt dat ze mar 
liggen blieven moet. Ze redden heur wel. As 
Riekie middags uut schoel komt, ligt Geeske 
nog op bedde. Ze kan heur d'r niet toe zetten 
en kom d'r uut. Riekie brengt heur een 
koppien thee en een beschuut. 
'Moet ik Ok nog wat veurje mitnemen uut de 
win kel? 1k hebbe Miene beloofd, da'k een 
peer bosschoppies veur heur haelen zal. De 
stienen bin deur de regen zo verschrikkelik 
glad, Miene dust d'r niet uut.' 
'Neem mar wat makkeliks mit. Bak eerpel-
ties, slaod en een biefstokkien of zoks. En 
hael mar zoe'n kaant en klaore pudding veur 
nao.' 
As Riekie een uurtien laeter weer thuuskomt, 
zit Geeske in de kaemer. 
'Het mem et al heurd? Attie ligt in et 
ziekenhuus.' 
'Attie in et ziekenhuus. Nee, daor ha'k nog 
niks van heurd. Wat het ze dan?' 
Riekie vertelt in geuren en kleuren dat ze bi'j 
slaachter Wost heurd het, dat Attie van de 
trappe valen is. 
'En mem. Ze zeggen dat ze ruzie hadden, 
Jetze en Attie, en dat Jetze heur doe drokt 
het.' 
Daor moe'k meer van weten, daenkt Geeske 
en ze belt Janke op. Die lat niks eers los, as 
dat Attie inderdaod valen is en in et zieken-
huus ligt. Van de aandere praoties wil ze 
glen zeggerwezen. 

De volgende zaoterdag blift et aorig rustig. 
De pelisie het woord hullen. Ur ridt riegel-
maotig een pelisieauto een rontien deur et 
dörp. Pattie meensken bin zuver wat 
teleursteld. Ze hadden op wat meer 
trammelant rekend. 
Jetze zit de hiele aovend al in de kroeg. Hi'j 
het de smoor in. Doeke het vandemiddag bi'j 
him west en him te kennen geven, dat de 
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as stevige 

perti'j gien pries stelt op zien kandidatuur 
veur de gemienteraod. 
Et vrommes aachter de tap flaaikt wat mit 
him omme. Hi'j knapt d'r zuver van op. Toch 
iene die him op weerde wet te schatten. Bi'j 
Attie het hi'j et veureerst bedurven. Ze het 
zegd dat ze doukies, as ze uut et ziekenhuus 
is, een schoffien naor heur mem gaot mit de 
kiender. Zogenaemd om an te starken, mar 
hi'j wet wel beter. Heur mem vint dat hi'j 
bliede wezen moet, dat Attie him niet 
angeven het. En dat ze zegd het, dat et echt 
een ongelok was. Dat was et netuurlik ok, hi'j 
hadde d'r geliek spiet van, doe hi'j heur 
onder an de trappe liggen zag. Mar et was 
ok wel heur eigen schuld west. Ze kon him 
pattietoeren et bloed onder de naegels vot 
haelen, mit heur gezeur. Nee, dan is dit 
vrommes hiel wat annemeliker. 

'Is Riekie d'r ok? Dirkje vaalt mitien mit de 
deure in huus. 
'Riekie? Die slapt nog, ja, wat wi'j', gisterao-
vend is et Iaete wodden. Die komt zundags 
niet veur twaelf ure et bedde uut.' 
'Dus ze is wel thuuskommen?' 
'Waoromme zol ze niet thuuskommen 
wezen? Mar kom d'r in. le hoeven niet in de 
deure staon te blieven. 1k hebbe de koffie 
bruun, drink ie een koppien mit?' 
Dirkje wil gien koffie, ze wil d'r niet inkom-
men ok. Ze is hielendal overstuur. Jantine is 
naachs niet thuuskommen. Op heur 
mobieltien kriegen ze gien geheur, dat 
springt mitien op de voice-mail. 

in de zwatte grand 

- 

'' 	Zien toeken' 

wi'jen as wild hâor 

2- 	in de westenwiend 

• 

JZien noeste 
V.  

leken as waekzeme ogen 
over et wiedse laand 

L. 
& Zien blaeden 

lispelen ondudelike woorden 

over ienzemhied 

Zien gedaachten 

miemeren zachies over 

oonze veuroolden 

Een grune diamaant 
'op een groot k/led van grös 

...een onvervangber baoken... 
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Sietske Bloemhoff 	 JIL% 
Et Kroontien 	PW 

Sund de zommer van 2005 schrift Stien van Anne (Christine Magour) van Wolvege verhaelties veur et 
peuterkraantien van peuterspeulzael 'I-let Blokje' in Wolvege. Naor die speulzael gaot de ooldste zeune 
van Christine en heur man, en zo kwam ze in de kunde mit et kraantien. Et verschient vier keer in etjaor 
en dejuf wol d'r aenlik wel hiel graeg es wat nije, herkenbere verhaelties in opnemen. 
Een peer weken !eden was Christine, tegere mit ere schrievers, te gaaste bij de !ekao!e omroep Odrie. 
Dat was vanwegens et verschienen van de bundel Studentehaever, waor zij ok in publiceerde. Christine 
las doe ok een peer van heurpeuterverhae!ties veur uut de serie Fratsen. Beha!ven dat ze dat hiel goed 
dee, bin die verhaelties, ok wat de inhoold angaot, slim de muuite weerd. De verhaelties bin inspireerd 
op de aeventuren van de beide katten van de schriefster. !k bin d'r wisse van dat de aeventuren van 
Frats en Freubel zeker bif de peuters, mar ok bi] de wat oo!dere kiender, goed ans!aon zul!en! !ene 
d'rvan kun jim hieronder now mitien !ezen gaon. 

Uut: FRATSEN van Stien van Anne: 

Had waeter 

He! Wie lopt daor over et raantien van et 
schut? Et is Frats, de katte. Hi'j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi'j op 'e 
poties daelekomt, heurt hi] iene roepen. 
'Hey Frats!' 
Dat is Freubel! Frats kikt om rn henne. 
'Miaauw... Waor bi'j', Freubel,' ropt Frats. 
'Hier beneden, in de sloot, koekedores!' 
Frats schrikt. In de sloot? Da's niet best. Hi'j 
draeft naor de kaante van et waeter en gaot op 
zuuk naor een takke waor as hi'j Freubel mit 
uut et waeter haelen kan. 
Votholen, Freubel! 1k kom je redden, mien 
vrund!' 
'Haha, doezerd!' ktinkt et aachter Frats. 
Frats dri'jt him omme. Daor staot Freubel. 
'Wawawa...,' staemert Frats. Hi'j kikt van zien 
vrund naor et waeter en weeromme. '1k dochte, 
laggen jow dan niet in et waeter?' 
'Nee, jong,' zegt Freubel. '1k lag niet in et 
waeter, ik ston dr ôp! Et is keihad. le kun dr 
overhenne lopen zonder daj' nat wodden. 
Allienig daorginder, waor as de enten 
zwem men, daor is et waeter nog zaachte.' 
'Ah ja,' zegt Frats, 'van had waeter he'k wet es 
heurd. Oat is ies. Dan is et buten zo koold, dat 

et waeter bevröst. Mar ie kun dr beter niet 
overhenne lopen, heur.' 
'Waoromme niet?' vragt Freubel. 
'Now,' zegt Frats, 'et taogien ies kan dunner 
wezen aj' daenken en dan kuj' dr deurhenne 
zakken. En dat is slim geveertik. Et waeter is 
zo atderheisetikste koold, dat et piene dot op je 
huud. En aj' onder et ies kommen, oh, Freubel, 
dan kuj' wet verdrinken! Niet meer doen heur!' 
'Own, dat wus ik niet', zegt Freubel een betien 
schrokken. En dan inienen: 'Auwauwauw! Dr 
bit me wat in de tijen! Auwauw!' 
'Daor hej' 't at,' zegt Frats. 'Dat bin voegelties.' 
'Mar ik zie hietemaote gien voegelties...' goett 
Freubet. 'Auwauwauw.' 
'Et bin ok gien echte voegetties,' tacht Frats. 'le 
hadden gien waarme sokken en haansken an 
en now bin jow poties krek zo koold as et ies. 
Dat prikt en dat hiet de voegetties in de 
vingers. Aj' in huus gaon won je poties wet 
weer waarm.' 
'Dan maek ik dak thuus korn,' zegt Freubel en 
vtigt vot. 'Tot kiek es!' 
'Tot kiek es, Freubel!' ropt Frats. Lekker waarm 
wodden, thuus. En niet meer op et ies, hen.' 
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi] 
opt, mit kteine stappies, over et hoolt vot. 
Waor zol hi'j hennegaon. Ok even waarm 
wodden? Tot kiek es, Frats! 
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Bert Schapeihouman 

Stellingwarvers in et butenlaand (2) 

In disse twiede oflevering kom ik eerst nog evenpies weeromme op Murray Johnston. Murray 
Johnston het d'r veur zorgd dat 1k in die tied altied goed in de kleren zat. Hi'j was iene van 
oonze beste vrunden, die uterst zorgzem was over oons welwezen en oonze integraosie in de 
Kannedese saemenleving. Gedurende de Twiede Wereldoorlog was hi'j officier in et Kanne-
dese leger, dat in Italië, Frankriek en laeter ok in Nederlaand vochten het en et noorden van 
Nederlaand hulpen het te bevri'jden. Hi] was slim gezien en de oold-militairen dreugen him as 
et waore op 'e schoolders. 
Mar goed, 1k hul de eerste oflevering op mit te vertellen dat 1k bi'j de femilie De Jong een aorig 
maegien kennen leerde... 
Bi'j de femilie De Jong, bi'j wie 1k in de kost was, wodde een aoventien geven daor zoe'n 
twintig Nederlaanders bi] mekeer kwammen. Daor ontmoette ik Janny Horlings mit heur 
kammeraodske Nellie. Zi'j weren ok in meie 1953 in Toronto ankommen, mar dan mit et 
vliegtuug. Janny warkte doe eerst bi'j een femilie White. Die meensken hadden een grote 
iezerwinkel, en een soort kwekeri'je van verschillende plaanten en bomen. Daornaost hadden 
ze een grote ofdieling waor alderhaande hooltsoorten verkocht wodden. Een heit en een 
zeune gongen over et bed rief. Don, de zeune, hadde ok in Nederlaand vochten en het, vuuftig 
jaor nao de bevri'jding, de parade leided in Apeldoorn. Hi'j was iene van de eersten die 
Westerbork ontzet hebben, en dat gut ok veur Liwwadden. Hi'j is, waj' numen, een 'gedeco-
reerde officier'. Hi'j was een soldaot, die in et veurjaor van 1945 bi] de femilie Horlings in 
Stadskenaal goed verzorgd wodde. Zo raekte Janny mit him in de kunde en kon daorom 
laeter bi'j zien femilie een kaemer huren. Ze warkte tiedelik op heur kantoor in Noord Oshawa. 
Op den duur bevul heur de kaemer niet zo goed meer, en verhuusde ze naor de femilie 
MacDonald. Daor hadde ze twie kaemers en kon lopende naor heur kantoor in Oshawa, ze 
veraanderde doe ok van betrekking. Ze wodde boekhooldster en tillefoniste in de grote 
meubelzaeke 'Adams Furniture', en die was vlakbi'j mien kantoor. 
We gongen twie aovens in de weke tegere naor Engelse les veur 'zaekelike korrespondeen-
sie'. We raekten in die tied al goed bevrund. In diezelde tied kocht ik ok mien eerste (twiede-
haans) auto, een Chevrolet. 1k had daegeliks nao mien wark een ure rieles, en had dan ok al 
aorig gauw mien riebewies. Dus nam 1k Janny mit uut rieden in de glooiende omgeving van 
Oshawa, naor Whitby, Bowmanville, Newcastle, Lake Ontario. We geneuten van oonze 
vri'jhied. Dit speu Ide allemaol zoe'n betien in de meimaond van 1954 en op 5 december van 
datzelde jaor hebben we oons verloofd. Mar niet veurdat 1k schriftelik toestemming vraogd 
had an heur oolden in Stadskenaal. 
Et was die winter slim koold, mit aorig wat ies en sni'j. Bi'j de femilie MacDonald wodde ik 
altied hattelik ontvongen. MacDonald zels was omroeper bi'j de radio in Oshawa en ok officier 
van et Leger des Hells. Zien vrouw Doreen zat d'r bi'j Janny aachteran dat ik mit heur trouwen 
gong. Dat was allegere buten mien weten omme. Ur was trouwens eerder ok nog een 
aandere Nederlaander in et spel west, die ok wel wat in Janny zag en mit heur op stap wol. Ze 
woonde doe nog bi'j de femilie White. Him heb ik doe opwaacht en him ongenaodig de 
waorhied zegd. Hi'j dreup gauw of, en hi'j bleef ok laeter altied uut mien omgeving. Et was 
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doe liekewel zo dat d'r aorig wat jonge, ongetrouwde mannen ankwammen in Ontario. As d'r 
dan weer een niie (vrouwelike) emigrant opdaegen kwam, dan wodde et manvolk zuver 
agressief naor mekeer toe, zo ok doe Janny kwam. Ze kochten klelnigheden bi'j de femilie 
White, alliend mar om mit heur in de kunde te kommen. 
Doe wodde Janny ziek. 1k heurde dat en zocht heur op. 1k hadde ontdekt dat et die dag heur 
jaordag was en brocht heur bloemen. En doe moch 1k d'r in kommen, en kiek, zo is et 
begonnen... Toch stopte ik disse periode ok een hoop tied in een studie boekholen en 
ekonemie, en dee examen veur accountant in Ontario. 
Janny en ik trouwden op 22 jannewaori 1955 in de kristelik geriffermeerde karke in Bowman-
yule. Et was die dag glashelder weer en ommeraek koold. De plechtighied wodde in et Engels 
geven deur een Friese predikaant, hi'j hadde liekewel nogal wat muuite mit et Engels. D'r 
weren goed 90 gaasten, waorvan de helte Kannedezen weren. Daornao hullen we de brulloft 
en kregen geweldige kedo's, veural van mien Kannedese warkgevers Parkhill & Yanch. Zo 
kregen we een ni'je, mederne vriezer, die ze netties in oons ni'je, huurde bovenhuus plaet-
sten, en een ni'je wasmesiene mit dreuger. Ft was warkelik butengewoon. Ft wodde een 
geweldig feest, en nao et feest gongen we mit de auto naor een verwaarmd motel in Scarbo-
rough, dichtebi'j Toronto. 
De volgende dag gongen we naor femilie van Janny in de Holland Marsh. George Horlings 
was mit zien oolden al in 1924 bi'j Kitchener ankommen. Daor gongen ze boerken en 
verbouwden bieten, mar ze gongen falliet. Doe dee de Kannedese regering heur liekewel et 
anbod dat ze laand kriegen konnen in de Marsh(poolder) en $ 200,00 in etjaor. Die kaans 
wodde mit beide hanen angrepen, en zo ontston wat ze de Holland Marsh numen gongen. 
Nao drie jaor hadde warken kon de femilie et laand heur eigendom numen en wodde d'r volop 
gruunte verbouwd. George was beheurlik veuruutstrevend en gong mit een voile waegen 
naor Loblaws in Toronto en verkocht daor mitien al zien vasse gruunte. Laeter richtte hi'j mit 
zien bruurs en zwaoger een vennootschop op. Ze kochten en verkochten alle soorten 
gruunten, en hadden o.e. een eigen verpakkingsfebriek, waor de gruunten, behalven verpakt 
ok wasken wodden. De grote trucks, vol mit gruunten, vertrokken op den duur deur et hiele 
oosten van Kannede. D'r warkten doe 300 meensken veur heur, en George Horlings wodde 
miljonair. 
We wodden hattelik bi'j heur ontvongen in een prachtig roem en medern huus, mit twie mooie 
auto's. George zien vrouw kwam van oorsprong ok uut Nederlaand. We hebben daor doe een 
machtig mooie weke deurbrocht. We ontmoetten ok de veerdere femilie van George en Lida 
en wodden as preenses en preens rondreden, overal naor toe. We kregen iedere dag volop 
en heerlik eten, alderdeegst drie keer in een duur restauraant. We weren warkelik overrom-
peld. George vreug an mi'j wat as mien toekomstplannen weren en 1k vertelde him dat ik 
aenlik mien eigen boekhooldkantoor beginnen wol. Hi'j zee vot-en-daolik dat as ik geld neudig 
had, ik mar naor de Royalbaank in Oshawa gaon mos, en op zien geraansie daor $ 4000,00 
lienen kon, mits ik elke maond wat weeromme betaelen zol. Dat was een geweldig anbod. 
Doe Janny en ik tegere in oons appattement wonen gongen, zatten we eerst wat bezorgd te 
cieferen. Wi'j hadden een schuld van $ 2000,00, daor weren dan wel alle kosten van de 
brulloft bi'j inbegrepen. Dus zee Janny: An et wark!' 
Morgens brocht ik eerst Janny naor heur wark en gong dan naor mienend. Middags atten we 
oons broggien in de kantine van Adams Furniture. 1k zocht een aandere baene, en hadde 
mitien wark as prokkereur en boekhoolder bi'j Dixon's verwaarming & eulie. 1k kreeg de 
leiding over zes vrouwluden en hadde et knap drok. Veur dit bedrief reden 22 trucks, mar ik 
zag al gauw dat drieje d'rvan hiel veul geld kosten per mijl. Dixon zels zorgde d'r veur dat d'r 
drie ni'je trucks anschaft wodden, een geweldige verbetering en kostenbespering. 
Ok Janny veraanderde van warkgever, zi'j wodde boekhooldster en kantoorbeheerder in een 
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aandere meubelzaeke. Die zaeke was in hanen van meensken die oorspronkelik uut Kiev in 
de Oekraine kwam men. We konnen bi'j heur meubels veur inkoopspries kriegen, et weren 
geweldige meensken. 
In 1956 verhuusden we naor een groter bovenhuus, mit een grote tuun d'r bi'j en een eigen 
gerage. Et benedenhuus was onbewoond, en bleef dat ok, omdat de oolden van de eigener 
daor wegraekt weren. De elgeners weren joodse meensken en zi'j bin hiel goed veur oons 
west. 
Janny raekte in verwachting, en in de meimaond van 1956 wodde oonze eerste zeune 
geboren in et ziekenhuus in Oshawa. In die tied begon ik ok veur mezels en kreeg ik mien 
eerste klaanten. Dat weren boeren uut Frieslaand die emigreerd weren naor Kannede. Ze 
hadden al zoe'n drie jaor een elgen boerderi'je, mar nog nooit belastinggegevens over heur 
inkommen invuld. 1k hadde ok een kursus belastingzaeken aachter de rogge, en gong mitien 
aovens an de slag. Op zaoterdag gong 1k naor de boeren in de omgeving en al gauw had ik 
doe zoe'n vuuf boekhoold- en belastingklaanten. 1k gong ok de belastingzaeken veur een 
Nederlaanse kraante uut Toronto doen. Alles bi'j mekere hak een aorige bi'jverdienste, mar ik 
stopte d'r te yule tied in, en vuulde me lange niet gezond. 
En doe gong Janny - oonze Fred was doe goed drie maonden - mit him naor heur oolden. 1k 
brocht heur mit een bezwaord hatte naor et vliegveld van Toronto veur een vlocht mit de KLM 
naor Amsterdam-Schiphol. We hadden dat now ienkeer ofpraot, en alles was al betaeld. 1k 
zag d'r as een barg tegenop dat ze vier weken naor Nederlaand gongen. Mar ik zee dat mar 
niet, want Janny verheugde heur d'r slim op. Ze was, doe ze zes maonden in verwachting 
was, stopt mit warken. Et was doe altied zo vreselik gezellig as 1k thuuskwam van mien wark. 
Dan atten we mit 'n beidend en we weren hiel gelokkig. 
Twie weken naodat Janny vot was, wodde 1k inienen slim ziek. 1k vuulde me de Iaeste zes 
maonden al lange niet goed, en Janny had al zegd, da'k uut mien aosem reuk. 1k wodde naor 
huus toe brocht en doe bleek dat ik een hiele zwaore maegbloeding hadde. Et bovenhuus zat 
onder et bloed en ik kreup naor de tillefoon en belde een kennis op, die mi'j wel es hulp mit de 
boekhoolderi'je. Hij brocht mi'j weer op bedde, mar de volgende dag gong ik naor et zieken-
huus. 1k hadde zowat 90 percent van al mien bloed verleuren, 1k was stienkoold en et vuulde 
as weugen mien schoenen wel honderd pond. Bi'j et räntgenapperaot zakte 1k in mekaander 
en raekte bewusteloos. Nao twie of drie daegen kwam ik eindelik bi'j kennis. 1k mos doe 
zeuventien weken in et ziekenhuus blieven. Janny kon niet mitien weerommekommen, want 
bi'j et Suezkenaal was de krisis uutbreuken. Goeie vrunden van oons uut Rijnsburg in 
Hollaand kwammen elke dag op vesite, et passeniel in et ziekenhuus miende al dat Patricia 
mien vrouw was. 
Op een middag kwam Janny inienen glimlachende, mar bezorgd binnen, krek doe ik uut et 
raem lag te steren en naor de locht en de bomen keek. 1k was doe zo geweldig bliede, ik 
leefde nog, ik wol leven. Mien opperaosie was muuilik west en ieder keer wodde d'r veur mien 
leven vreesd. 1k hadde intied vier bloedtraansfusies had, d'r weren Nederlaanders west die 
daorveur vri'jwillig bloed ofstaon hadden. Et bleek da'k maegkanker hadde en 1k verleur 90 
percent van mien maege. 1k kreeg laeter zes keer op een dag een kleine maoltied, want ik 
was zomar vol. Over de jaoren henne knapte dat liekewel weer hielemaol op. 1k bin doe op 
andringen van mien geweldige dokter wel mitien opholen mit roken. 1k heb sund die tied nooit 
meer een sigereffe anraekt. Gelokkig rookt d'r gieniene in oonze femilie, ok oonze twie 
zeunen en die heur kiender niet. Janny het nooit rookt. Now wodt d'r in mien huus absoluut 
niet rookt, alderdeegst op et arf niet. 
1k moch nao mien ziekenhuusperiode eerst niet warken en was elf maonden thuus. We weren 
aarm en vrunden zorgden veur eten en hulpen mit oonze hure te betaelen. De eigener gaf 
oons twie maond vri'je hure. 1k mos deur mien kwaole mien baene bi'j Dixons opgeven en we 
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kregen een kleine uutkering via et arbeidsburo. 
Doe ik weer een stok beter was gongen we d'r tegere op uut en bezochten boekhooidklaan-
ten, en ik hadde zo weer hanen vol wark. 1k kon al gauw twie part-time boekhoolders in dienst 
nemen, zeis warkte ik eerst vier uur op een dag. Wat laeter wodden dat d'r zesse en nao zes 
maonden warkte ik voile daegen. We geneuten weer van et leven en et gong goed mit oons. 
Ft wark kwam overal weg. In Oshawa hebben we in die tied de Credit-Union (een soort 
kredietbaank) opricht, mien haandtekenirig staot nog op de oprichtingspepieren. Ok die leup 
geweldig en bestaot vandaege-de-dag nog. Oonze Union is laeter wel saemengaon mit de 
Credit-Union van Toronto en tegere doen ze now daegeliks miljoenen traansakties. Wi 
verstrekten eerst klelne lienings, laeter veul grotere. We hebben zo tientallen Nederlaanders 
helpen kund naor een zelsstanig bestaon. Et gong daorbi'j om win keliers, tebaksboeren, een 
febriek die begon mit cementblokken, geld veur een auto en nuum mar op. Nooit hebben we 
doe Ok mar een cent verspeuld. 
We kochten een ni'j huus, dat Janny vunnen had. De helte d'rvan richtte ik in as kantoor, in de 
ere helte woonden we. We hadden drie slaopkaemers en een prachtige, mederne keuken mit 
een mooi uutzicht op een kabbelende beek. 1k belde George Horlings op en vreug as zien 
anbod veur een liening nog geldig was, en drie daegen laeter stapte ik de Royal baank uut mit 
$ 4.000,00. 1k kocht kantoormeubeis en alles wa'k veerder neudig had en had binnen zes 
maonden vuuf full-time mitwarkers. Zels gong ik now en dan drie daegen vot mit de auto en 
reisde de boeren bi'j langes, zoe'n drie of vier op een dag. 1k bleef dan bi'j een boer slaopen 
en gong de volgende dag weer veerder. Nao drie daegen kwam 1k mit een voile kofferbak mit 
boekhooldings weer thuus. Janny dee de baankzaeken veur mij en de betaelings. Et kon 
gewoon niet op. D'r weren liekewel ok een peer jeloerse Hollaanders, die zeden, now, ie doen 
et mar goed mit dat mooie huus. Zokken gongen vanzels naor een aander mit heur boeken. 
Mar dat gaf niet, want 1k had meer as genoeg wark. 
De volgende keer vertel ik over mien belevenissen mit o.e. tebaksboeren en draanksmokkel. 

Krummeltien 
Kursus Stellingwarfs 

Op zaoterdag 11 meert wodde de kursus Stellingwarfs veur beginners ofsleu-
ten in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Van de zestien kursisten 
die an et aende van veurig jaor mit de kursus begonnen, hebben elf an et 
examen mitdaon. An et aende van de dag konnen ze allegere et diplome in 
ontvangst nemen. De elf kursisten die slaegd binnen, bin: Jannie Betten 
(Wolvege), Piet Bos (Drachten), Greet Broersen-van Wijnbergen (Noord-
woolde), Pietje Bruggink-Oosterkamp (Stienwiek), Gerrit Hof (Wolvege), Hennie 
Hof-Sinnema (Wolvege), Hennie Hof-Trompetter (Wolvege), Sientje Hogeling-
ten Berge (Hooltwoolde), Dirk Otto Krikken (De Blesse), Jan Schonewille (De 
Fochtel) en Ypkje van der Vegt-Keuning (Hooltpae). Et examen ston onder 
toezicht van et Nedersaksisch Instituut van de Rieks Universiteit van Grunnin-
gen. Van de kursisten die niet an et examen mitdeden, hebben heur all weer 
goenend opgeven veur een ni'je kursus. Die kursus begint in et naojaor van 
2006. De kursusleiding beston dit keer uut Grietje Bosma-Dijkstra, Henk 
Bloemhoff, Pieter Jonker en Geert Lantinga. 
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Hans v.d. Berg 

Da't vien ik now een mool boek! 

'Hans, zee Koosje van de redaktie lessend 
deur de tillefoon, 'willen jow wel een stokkien 
maeken over jow mooiste boek? 
Einliks zee ze Hänschlein en gaf 1k Kösch-
lein antwoord, omdat wi'j mekaander al een 
hiele prottejaoren zo numen. Waoromme? 
Zeg et mar en butendat hoeft ok alles niet 
een waoromme te hebben. 
Hoe clan ok: 1k zee da'k zoen  stokkien wel 
schrieven wol en 1k docht ok votdaolik wel te 
weten over welk boek as et clan gaon zol. 

Dat dócht 1k, mar wat is now einliks je 
mooiste boek? 

Is dat Kiekeboe Eend, wat as 1k vandemid-
dag an kleinzeune Jasper van krek ien jaor 
oold veurleesde? Hi'j is al slop van de lach 
as hi'j et boekien zicht! 
Of is et lene van de boeken uut de Kame-
leon-serie die 1k van mien moeke kreeg doe 
'k ziek was in de polioperiode in de buurte 
van 1956. Wat zal zi'j et doe benauwd had 
hebben! 1k wete nog hiel goed, dat 1k dat as 
joongien van een jaor of tiene (en noolt ziek) 
ok was! En in die tied was een boek buten 
jaordaegen en Sunderklaos omme een hiele 
luxe! 
Misschien kieze 1k toch wel veur et moole 
boek vol mit vassies en gedichies dat thuus 
ok op de plaanke staot. 1k viene dat aorig, 
dat soorte lektuur, mar et hiel biezundere is 
dat in dit boek een emosioneel stokkien 
schreven staot deur lene van mien alder-
naoste kollega's nao een periode van veur 
heur hiele dikke ellende. 
Zol et de serie 08/15 wezen van Hans 
Hellmut Kirst of aandere boeken van disse 
schriever? 1k hebbe, daenk 1k, zien komplete 
oeuvre. Haost al zien boeken gaon over de 
Twiede Wereldoorlog en de naosleep 

daorvan. Een periode, die mi'j allemachtig 
interesseert, omdat 1k noolt begriepen zal 
hoe de meenshied zo diepe zinken kund het. 
Et laeste jaor hebben wi'j in Auschwitz-
Birkenau (Polen) en Mauthausen (Oosten-
riek) west. Hiel yule uren hebben wi'j daor 
ommeslenterd, zwiegend. Want van 
praoteri'je bi'j' daor rap genezen, dat wil daor 
niet. Of 1k et now begriepe? Nee, mar ik 
hebbe et wel zien: plakken waor miljoenen 
meensken vermoord wodden omdat ze jood, 
homo, zegeuner of wat clan ok weren. Kirst 
beschrift in zien boeken veural kerakters van 
meensken en wat as diktatoriale en militaire 
systemen daormit doen kunnen. 

Et zal jim dudelik wezen: et kiezen van jow 
'mooiste boek' is zo lenvooldig nog niet. En 
doe jow et mi'j vreugen, Köschlein, klonk et 
zo simpel... 
Wat mi'j intussen ok dudelik wodden is, is 
dat mien hierboven 'selekteerde boeken' 
allemaole een veur mi'j emosionele weerde 
hebben: van kleinzeunties tot de oorlog an 
toe, hiele verschillende gevulens dus. 1k 
hadde mi'j dat nooit zo realiseerd, mar et 
bliekt wel zo te wezen! 

En tóch blleve 1k veur de keuze van mien 
mooiste boek bi'j de inval die 'k al bi'j et 
tillefoontien van Koosje kreeg. Ok dat boek 
het een veur mi'j emosionele weerde, ok hier 
wo'n kerakters en gevulens hiel knap ir,  
beschreven. Mar dr komt nog wat bi'j: et 
speult in een bepaolde streek van oons 
laand (1k komme daor nog op weeromme) en 
zoks kán ok hiel aorig wezen. 
Temeensen, aj' et niet overdrieven gaon, as 
't glen chauvinisme wodt. En zo bin dr nog 
wel een stokmennig vaalkoelen te bedaen-
ken. 
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De emosionete weerde veur mien keuze is 
opa Van den Berg! Zoks vereist een 
verktaoring 
Now, wi'j woonden in Noordwootde. Op zien 
zaachtst zegd is daor hietemaote niks mis mit. 
Opa en oons gezinnegien (oonze ootden, 
mien zussien en ikke) teefden in ien huus mit 
opa. teder zetsstaandig, dat wet. teder 
kookte zien eigen pottien, oonze ootden 
hadden een textielwinket en wi'j as kteinkien-
der vunnen et machtig mooi dat Opa altied in 
de buurte was. (Hi'j teup naemetik nao een 
breuken heupe verrekte mm). Zoemers 
hadde opa attied wet een peer stuvers in de 
buse veur een ijsko! 
Opa was best een hiet strenge, hiet serieuze 
man. Niet de man van etke dag witte om et 
daegetiks bestaon. (Oonze femilie is hadde 
verwaeterd ... ). Opa hut een protte van tezen. 
(Misschien vaatt et toch nog mit mit de 
verwaetering). 
Now, ik wete nog as de dag van gister, ok at 
zal et vuuftig jaor leden gebeurd wezen, 1k 
wete nog as de dag van gister dat Opa een 
boek las waorvan hi'j zat te goeten van et 
lachen. Zoks heurde ok at hietemaote niet bi'j 
mien opa! Opa, wat tezen jow daor toch?', 
zee ik doe in et Nedertaans, mar omdat dit 
een verhaettien veur De Ovend is... Jim 
snappen wet, da'k aanders mien traktement 
niet beure! 
En mien opa, Grunninger van geboorte, 
vertetde mi'j tussen de tachbuien deur dat hi'j 
Beekman en Beekman an 't lezen was. As ik 
taeter groot was mos 1k dat ok doen, want 
joongien, wat is dat een mooi boek! Dat ha'k 
at docht, dus! 
Now, een peer jaor taeter, wak de trotse 
bezitter van Beekman en Beekman en zat ik 
d'r krek zo hadde om te tachen as doedertie-
den mien opa! 
Beekman en Beekman is schreven deur 
Toon Kortooms uut Deurne in de Brabantse 
Peet. De liefde veur de Peel zat bi'j him krek 
tieke diepe as bi'jgtieks now bi'j Jacques 
Poets, de zanger van Rowwen Hèze. In die 
zien teksten kuj' heuren wat Toon Kortooms 
an et pepier toevertrouwd het. 
Is et een titerair hoogstaond boek? Niet, dat 

1k daor now atte verstaand van hebbe, mar ik 
wete wet hiet zeker dat dat niet zo is! Mar 
daoromme kan een boek hiet best 'jow 
mooiste boek' wezen. 
Hiel kot wat over de inhoold van et uut twie 
dielen bestaonde boek. Et eerste diel speutt 
him of in Deurne. In et mutdersgezin 
Beekman komt een twieting op de weretd. 
Twie mannegies, Hein en Mathieu, die 
vanzets Matje nuumd wodt. Kiek, daor hej' 
dus Beekman en Beekman at. We maeken 
de eerste jaoren van beide man negies mit: 
twie gewoepste keretties vol mit streken, mar 
gien echt gemiene dingen! 
Toon Kortooms, een meester in et daelezet-
ten van kerakters, tat de rieke boerefemilie 
Van Ham as buren van de Beekmannen 
fungeren. Die hebben een zeune, Hendrik, 
een peer jaor ootder as de twieting. Hendrik 
is een beer van een vent, het altemachtig 
rood haor en is, 't is zunde da'k et zeggen 
moet, verrekte dom. Zien ootden bin van 
Friese ofkomst, dat zat veur een Peellaander 
de verklaoring wet wezen... 
Mit Hendrik hebben de beide mannen een 
haat - Iiefde verholing. De gekste dingen 
wo'n uuthaetd en meerstal is Hendrik de 
ktos! 
We maeken de schoeletied van Hein en 
Matje mit en et dot btieken dat ze hiet goed 
teren kunnen. Zo goed, dat ze nao vertoop 
van tied Hendrik inhaeten. Mar dat gaf niks, 
zee de meester. De iene zot him taeter mit 
de hanen goed redden kunnen, de beide 
aanderen mit de begage in heur koppies. As 
ze mar gelokkig wodden zotten, vun de 
meester. Een verstaandige kerel, donkt mi'j 
zo! 
An 't aende van et eerste diet is Hendrik 
boereknecht bi'j zien vader, en verzaemeten 
Hein en Matje moed om nao de zoemerve-
kaanse of te reizen naor Weert. Dat tigt in 
Limburg, niet in de Peet, mar wet mit een 
internaot waor as je van attes teerd wodt. 
In et twiede diet maeken we een hiete protte 
mit van et leven in dat Weertse internaot. We 
maeken kennis mit een soorte van terers en 
netuurtik wo'n die deur Toon Kortooms, 
wat et kerakter angaot, hiet scharp an 't 
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pepier toevertrouwd. Bi'j lerers is dat ok 
vaeke zo muuilik niet... 
De twieling slat al rap vrundschop mit Bert 
van Rooy: zittenbliever en ofkomstig van 
Helmond, wat, hiel belangriek, ok in de Peel 
ligt. De Peel moet nogal es verdedigd 
wodden tegen studenten uut et westen mar 
ok tegen de lerer Duuts (Lorelei') die et lef 
het in de klasse te zeggen dat de Peel saai 
en vlak is! Had hi'j beter niet doen kund! 
Hem, Matje en Bert haelen vanzels de 
gekste dingen uut, mar de twieling is 
verstaandig genoeg om te weten, dat dr ok 
wat gebeuren moet. Ze speulen et clan ok 
klaor een klasse over te slaon. 
Gelokkig wodt Hendrik van Ham niet uut et 
oge verleuren. Hendrik rookt al en het 
werempel al verkering mit Hanneke van de 
Kanaaldiek. Een geweldig gebeuren is et 
bezuuk van Hendrik an Weert. Hielemaole 
naor Weert, zoe'n aende was hi'j nog noolt 
van huus west! 
Dan gaot Toon Kortooms de tied in zien 
verhael vlechten. We belanen in et laeste 
pat van de dattigerjaoren: oorlogsdrieging, 
mobilisaosie... 
Hendrik moet in dienst en dat gebeurt mit 
een protte bombarie. We maeken kennis mit 
aandere soldaoten en mit officieren. En ok 
dat bin veur Toon Kortooms daankbere 
types! 
Hein en Matje gaon naor de Ekenomische 
Hogeschoele in Tilburg. Ze kriegen dr een 
nije vrund bi'j: Frits Beenhakkers, zeune van 
een schatrieke industrieel. Frits Beenhak-
kers, et toonbeeld van de iewige student mit 
de busen vol geld, de kop vol grappen, mar 
in wezen een traogisch feguur. 
Nao de suksesvol ofsleuten studie waacht 
ok de gebroeders et leger, waorvan ok nog 
altied Hendrik van Ham diel uutmaekt. 
Hendrik van Ham, die et werempel al tot 
korperaol-ordonans schopt het! 
En clan wodt et de tiende meie 1940. De 
Duutsers valen oons laand binnen. De 
twieling en Hendrik maeken diel uut van de 
verdedigingslinie aan de Maas bi'j Venlo. 
Vier daegen laeter is et, zoas we weten, over 
en uut. Nao een posien moe'n alle jongke- 

rels heur melden veur arbeid in Duutslaand. 
Oonze Peelmannen verrekken zoks, vanzels 
en duken onder in een woonbotien, verstopt 
in et net argens diepe in de Peel. Laeter 
voegt de iewige student Frits Beenhakkers 
him bi'j et drietal. 
Et wodt vanzels een hiel ienzeme tied veur 
disse levenslustige jongkerels. Je vertonen 
koj' je niet uut aangst oppakt te wodden. 
Hendrik zien 'meidje' Hanneke brocht bi'j 
naacht en ontiede mit riegelmaot eteri'je. 
Laeter gongen ze dr ok zels op uut naor een 
gezin wat temeensen nog een klein betien in 
de buurte van et botien woonde. Bi'j disse 
bezukies dee Hem, behalve eten, ok zien 
laetere vrouw op. 
Et aende van de oorlog komt, de mannen 
kun weer doen en laoten wat ze willen. Toon 
Kortooms lat oons nog de trouwerije van 
Hendrik en Hanneke mitmaeken. 'lederiene' 
is daor anwezig: Bert van Rooy uut Hel-
mond, Frits Beenhakkers uut Hilvarenbeek, 
een peer officieren uut et leger. Mar ok de 
oolde moeke van Marinus, Hendrik zien 
grote dienstkammeraod. Marinus is in de 
meidaegen van 1940 sneuveld. 
Hendrik wodt boer en glen knecht meer, 
Matje gaot naor een dik betaelde baene in 
Zuud-Amerika, Frits Beenhakkers nemt zien 
studie weer op... 
'Want ziet,' zo slat Toon Kortooms of, 'want 
ziet, de tijd heeft niet stilgestaan...' 

In zien veurwoortien melt de Peelse 
schriever onder aandere, dat de feguren in 
et boek niet echt bestaon (hebben), mar: 

'Als ge mij vraagt, of de gebroeders 
Beekman en Hendrik van Ham en Bert van 
Rooy in werkelijkheid leven, clan zeg 1k: zij 
leven overal ter wereld. En men zou de 
oorlog en het oorlogstuig gerust van de hand 
mogen doen, als driekwart van de mensheid 
uit Beekmannen bestond en de rest uit 
Hendrikken'. 
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W.H. de Vries - historikus '40-'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 56 - 

Een tietien leden kregen we bezuuk van de 
heer F. Waslander uut ZwolIe. Hi'j hadde een 
dokement bij him uut de oorlog, dat destieds 
deur zien vader as een soort dagboek in de 
Noordoostpoolder op pepier zet wodde. Zien 
vader Klaas was glen Stellingwarver, mar mit 
him ondergongen tientallen Stellingwarvers 
etzelde lot. Ze ondervunnen in die tied 
dingen die echt in de mentaliteit van de 
Duutsers pasten. We doelen hier op de 
razzia in de N.O.P. op 17 november 1944. 
Netuurlik wussen de Duutsers at lange dat de 
N.O.P. vol zat mit meensken, die in anmar-
king kwammen veur de arbeidsinzet in 
Duutslaand, mar et wark in de poolder was in 
heur ogen ok belangriek vanwegens de 
perduktie. Mar doe in de loop van 1944 de 
situaosie veur heur de hieltied slechter 
wodde en de puunhopen in Duutslaand at 
mar groter wodden, verleuren ze heur 
interesse in de poolder. Ze besleuten een 
razzia in de poolder te holen en al die 
jongkerels (lees onderdukers) naor Duuts-
laand te sturen. 

Klaas Waslander was hiel wat jaoren 
warkzem bi'j een wegenbouwmaotschoppi]e 
en die hadde wark deur hiel oons laand. As 
walsmassienist woonde hi'j mit zien gezin in 
een woonwaegen en reisde zo mit et wark 
mit. lnfeberwaori 1941 kwammenzevanuut 
Dwingel en verhuusden naor Ooldemark, om 
de reden dat hi'j van de annemer wark kreeg 
in de N.O.P. De woonwaegen wodde op et 
markplein onder de bomen naost de schoele 
daelezet en percies tegenover de won ing van 
zien maot Spiekman, die mit him in de 
poolder warkte. Van hieruut gong Waslander 
alle warkdaegen mit de fiets naor de poolder, 
tegere mit zien kammeraod, veur de an leg 
van wegen. Ze maekten clan gebruuk van de 

weg over Ossenziet en kwammen zo bi'j de 
oolde zeediek tussen De Kuunder en 
Blankenham uut. Op die driesprong was 
destieds ok een Iochtwachtpost van de 
Duutsers veur de LUftwaffe. Zo ok dus op 17 
november 1944. Klaas Waslander vertelt in 
zien dagboek: 

'Vanmorgen fietsten buurman Spiekman en 
1k, zoas gewoonlik, naor oons wark in de 
Noordoostpoolder. Doe wi'j liekewel bi'j de 
Duutse lochtpost weren, bleek de poolder 
ofsleuten te wezen, deur grune pelisie en 
S.S. soldaoten. Wij weren al ongeveer 
honderd meter op de diek, doe ze oons 
weerommereupen en vreugen, waor wi 
henne moesten. Doe we zeden dat wi'j naor 
oons wark in de poolder moesten, zeden ze 
dat wi'j die dag van de poolder vri'j hadden, 
mar heur helpen moesten. We moesten clan 
bij die aandere meensken staon gaon die bi'j 
een huus stonnen. De koolde gong oons over 
de rogge, want doe wussen wi'j wel genoeg, 
dit was een razzia. Daornao bin wi'j over 
Blankenham en de Oostvaort naor kaamp 
Luttelgeest brocht, oonze fietsen bleven 
aachter. In dat kaamp bin we veureerst 
onderbrocht en daor hadde ok een schifting 
plak, veur warkinzet in Duutslaand en veur in 
Nederlaand. 1k kwam bi] de ploeg veur 
Duutslaand terechte. In de naomiddag gong 
ik onder toezicht mien fiets weer opzuken, 
omdat ok mien brood nog in de tasse zat, 
mar alles was vot. Dr was gien fiets meer te 
zien. Laeter bleek dat de goeie fietsen op 
auto's laeden weren en die weren we dus 
kwiet. Ok mien eten en een stel regenpiepen 
kon ik wel vergeten. 

18 november, een dag Iaeter 
Vandaege bin d'r nogal wat naemen 
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Klaas Waslander mit zien zwaore mater/aol in de 
oorlogsjaoren in de Noordoostpoolder. 

opreu pen, zoas die van een trekkersjefeur, 
peerdeknechten, baggermassienisten en 
gao mar deur. Die mochten wel weer naor 
huus toe gaon. De eredaegs moesten ze 
weer an et wark in de poolder. Ok dragline-
massienisten konnen heur opgeven veur de 
Org. Todt veur wark bi'j Zevenaar. (De 
orgenisaosie Todt was een Duutse rieksin-
stelling die grote warken uutvoerde. Ze 
bouwden o.e. bunkers en zo.) Now hadde 1k 
mi'j daor ok wel veur opgeven kund, mar 
Zevenaar lag geveerlik dichte bi'j et front. 
Daor vuulde ik niks veur, want bi'j Arnhem 
wodde ommeraek vochten. Veerder 
mochten meensken boven de veertig jaor ok 
naor huus toe gaon. 

19 november, zundagmiddag twaelf ure 
We bin op mars gaon as gevangenen mit 
ongeveer 1000 man naor Vollenhove, deur 
de poolder, zodat we zo ongeveer om vuuf 
ure te plak weren. Wi'j bin mit zoe'n 250 man 
in een schoele onderbrocht. De manluden 
die hier uut de buurt kommen, kriegen een 
hoop bezuuk van heur vrouw of aandere 
fern ilieleden en die meugen dan een pakkien 
of eten veur heur ofgeven. Mit hulpe van et 
Rooie Kruus kriegen wi'j hier eten genoeg. 
D'r wodt hier deur de burgers hiel yule veur 
oons veur mekeer brocht. 1k heb deur 
bemiddeling van een zuster van et Roole 
Kruus nog een veurschot van 25 gulden 
kregen van de uutvoerder V. Berhem. Now 
kan ik mezels redden, want 1k had van huus 
ok glen centen bi'j mi'j. 

21 november 
D'r bin meensken vlocht, dat now bin d'r 
vuuftien jongen tegen de mure zet veur de 
koegel, om te veurkommen dat zoks weer 
gebeuren zal. Ok van oonze kaemer bin 
daor drie man bi'j. Doe de jongen van de 
kaemer haeld binnen scheut oons et 
gernoed vol. Gelokkig is et goed oflopen, 
want ze bin weer weerornme. lene van de 
vuuftien hadde d'r Ok nog een betien de gek 
mit, want hi'j zee: 'Wegens een tekot an 
koegels gaot et niet deur.' Mar een aander 
goelde de hiele tied. Nog een aander hadde 

een zenuwinzinking. Twie van de mannen 
die vlocht binnen zatten op een zoolder en 
die kwarnmen weer naor beneden, want die 
kwammen ornme van de dust. Die bin flink 
ofraanseld, mar veerder is et gelokkig goed 
oflopen. Veerder gaot et niet best, want alle 
daegen bin d'r meensken die difterie blieken 
te hebben. 

23 november 
Alles moest antreden veur de ofmars naor 
Meppel, behalven die difterie hebben. Veur 
de ofmars kregen we voldoende eten mit. In 
Zwatsluus kregen goenend nog appels, 
peren en koffie, en et brood wodde boven 
uut de raemen oons toesmeten. De hiele 
dag was et vies weer, dat wi'j kwammen 
deurnat in Meppel an. De meersten hadden 
dikke blaoren onder de voeten, mar daor 
hadde ik glen last van. De ofstaand van 
Vollenhove naor Meppel is om-en-de-bi'j 24 
km. Ok hier zitten we weer in een schoele. 
Et is de Nederlandse Hervormde M.U.L.O. 
We liggen in 't stro en vlak bi'j et stesjon. 
Deur een vrouw wo'n de blaoren onderha-
nen neumen. 

24 november 
Dr kornt een hiele hoop bezuuk en d'r wodt 
een boel schreven. Een vrouw nernt Ok een 
brief van mi'j mit veur mien vrouw. Et eten is 
hier niet zo goed as in Vollenhove, mar we 
redden et wel. 
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De poolderllgt dreuge en de ofwaetering wodt in odder maekt. 

25 november 
Om negen ure wodde mi'j deur buren, in 
antwoord op mien brief, al een koffer mit 
onderkleren brocht en 1k hebbe gauw 
verschoning antrokken. Et aandere wodde 
weer mit naor huus neumen. Dezelde dag 
nog moesten we de trein in en reden over 
Assen en Grunningen naor Haren/Ems in 
Duutslaand. 

22 december (zowat een maond laeter) 
In de bioskoop van Haren weren zoe'n 270 
man onderbrocht, mar die bin op een 
aovend mit de trein naor et noorden 
vertrokken, en volgens de lagerleider bin die 
bij boeren onderbrocht. Volgens him gaon 
wi'j daor ok henne. De winter is invalen en 
dat het tot gevolg dat we niet meer warken 
kunnen, mar now is et eerpelpoffen op de 
kachel ok verleden tied. 

26 november 
Tegen de middag was de trein op et stesjon 
Haren/Ems in Duutslaand. Daor kwammen 
wi'j onder bevel van een soort laandwacht 
en de Org. Todt. Ok weren daor pelisies uut 
Rotterdam en onder heur leiding gongen we 
naor een kattelieke schoele. Wi'j bin doe 
onderbrocht in een turnzael en in de 
bi'jgebouwgies van die schoele. 

27 november 
Tot de kastdaegen was et elke dag antreden 
veur de arbeidsinzet. We moesten loopgre-
yen maeken onder leiding van die laand-
wacht en die pelisies. Et wark scheut niet op, 
want gieniene hadde daor nocht an. Wi'j 
hebben Ok nog een tietien mit een man of 
achte bi'j et stesjon warkt en in een grote 
eerpelloods. Daor hebben wi'j hiel wat 
eerdappels aachterover drokt om ze op de 
kachel te poffen. Et eten was hier niet best. 
De gruunte was te eten, mar de eerdappels 
koj' wel votgooien. Now en dan weren d'r 
weer een peer die vlochten gongen, mar in 
de meerste gevallen bin ze weer pakt. De 
greensbewaeking was hiel streng. 

24 december 
Vandaege kregen we een oons suker, wat 
smeerkeze en een flink stok wost extra. Wat 
een verrassing! 

26 december 
Zundag was hier een karkedienst, gister was 
et kastmis en vanaovend hadden we zingen 
en veurdrachten. Al mit al wat ofleiding en 
we kwam men laete onder de wolle. Dit was 
allemaole op touw zet deur twie domenees 
uut Urk die Ok in de poolder oppakt weren. 
D'r bin hier trouwens Ok een peer jongkerels 
die ongeneeslik ziek binnen, en die gaon 
naor huus. Et wassen van kleren gaot niet 
meer, vanwegens de yost en daordeur zitten 
dr al goenend in et ongedierte. Et eten is 
hier slecht en dr is vuul te weinig. De 
pelisies uut Rotterdam bin lopende votgaon, 
want die mochten naor huus. 

28 december 
Vanaovend moesten we bepakt antreden en 
naor et stesjon lo pen veur vertrek. Op et 
perron wodde nog soep uutdield. Ok wodde 
oons zegd dat we twie weken naor Olden-
burg moesten in een deurgangslager en dat 
we clan naor huus mochten. Eerst mar es 
ofwaachten, et zol niet de eerste keer wezen 
dat ze oons veurliegen. 

29 december 
Ze hebben oons vannaacht in Oldenburg in 
een kezerne drokt veur opleiding tot soldaot.' 

In de volgende Ovend gaon we wieder mit 
Klaas zien verhael. 
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Op 13apr11 verschient in dorpshuus Et 
Legien op 'e Fochtel et eerste boek van Jan 
Schonewille. In de ni'je roman vertelt de 
schriever over de Iiefde van et Fochteler 
maegien Maaike mit een bewoner van et 
joodse warkkaamp IJbenheer. De eerste twie 
exemplaoren van et boek 
won deur Jan Schone-
wille uutrikt an wethoolder 
Pieter Bouma van Oost-
Stellingwarf en an Marjan 
van den Berg, de partner 
van Jan. 
Jan Schonewille (1953) 
studeerde theologie an de 
Theologische Universiteit 
van Kaampen. In 1980 
wodde hi'j predikaant van 
de geriffermeerde karke in 
Ni'jsliek, in kombinaosie 
mit toerissingswark in de 
reglo Beilen. In 1985 
wodde hi'j benuumd as 
predikaant veur missio-
naire toerissinge in de 
S.O.W.-karken in 
Frieslaand. In 1992 startte 
hi'j 'Onder de Linde', een 
centrum veur bezinning, opvang en vorming, 
in een verbouwde boereplaetse an de 
Vogelrijd op 'e Fochtel. Sund veurjaor 2000 
was hi'j bestuurslid van de Stichting Joodse 
Warkkaampen in Frieslaand en Drenthe. Die 
stichting leut onder meer monementen 
daelezetten bi'j de oolde warkkaampen en 
gaf een boek uut over die warkkaam pen. 
Jan Schonewille besch rift in zien boek de 

prille Iiefde die et Fochteler maegien Maaike 
ondergaot mit de uut Den Haag ofkomstige 
Jacob. Jacob Levi is deur de Duutsers, 
tegere mit veul meer joodse jongen en 
mannen, onderbrocht in kaamp IJbenheer. 
Mit een maot van him haelt Jacob gruunten 

veur de bewoners van 
et kaamp bi'j de 
boerefemilie Van den 
Berg, waor hi'j zo in de 
kunde komt mit 
Maaike. Alles Iiekt 
goed te gaon, totdat 
op 2 oktober 1942 de 
bewoners van et 
kaamp ofvoerd 
wodden naor Wester-
bork, en van daoruut 
naor konsentraosie-
kaampen in Polen. 
De roman is op een 
viotte, mar ok gevulige 
wieze schreven en kent 
een hiel verrassend 
aende. 
Ok al het de van 
oorsprong Drentse Jan 
Schonewille de kursus 

Stellingwarfs volgd, zien eerste boek het hi'j 
veur de zekerh led toch nog vertaelen Iaoten. 
Die vertaeling wodde op vakkundige wieze 
daon deur schriever Boele Land uut Jelsum, 
van vroeger ofkomstig uut Ni'jberkoop. Et 
omslagontwarp is van Albertha Bloemhoff 
uut Oosterwoolde. Maaike telt 80 bladzieden 
en kost € 8,00. 

31 



Sietske Bloemhoff 

Oolde boereschure 

'Rnwc~,4 

atteg 

In et decembernom-
mer van De Ovend 
van veu rig jaor vreug 	 - 

ik as d'r onderjim 
nog goenend weren 
die meer wusten te 	I 
vertellen over 
vri'jstaonde boere-
schuren. Et gong 
daorbi'j om et type 
boereschure dat op 	 p/, 
de foto te zien was. 
Niet lange daornao kreeg ik infermaosie 
daorover van de heer Jannes Stoker uut 
Oosterwoolde. Ok van dit plak of wil ik him 
daorveur nog es hattelik daanken!

j Stoker schreef me dat hi percies zoe'n 
schure kend had. Die schure ston indertied 
bi'j et oolde stegien van Roelf Duursma an 
de westkaante van Oosterwoolde, niet zo 
hiel veer van de huusartsenpraktiek De 
Boekhorst. 

'Doe wi'j kiender 
weren,' vertelt Stoker, 
'kwammen wi'j vaeke 

1 	in die schure, die hier 
'€d_ 	bi'j omme altied de 

J
bijschurenuumd 
wodde. De schure 
was veural bedoeld 
veur hujopsiag, mar 
Ok veur wat kleinvee, 

rond. 	 en d'r zateen 
peerdestal in.' 

Stoker hadde Ok een schets van de 
plattegrond van de bi'jschure mit opstuurd, 
zodatjim percies zien kunnen hoe de 
indieling was. 
'Meerstal,' vertelt Stoker veerder, 'koj' zokke 
schuren vienen bi'j boerderi'jgies mit een 
stok of zes koenen. Die boerderi'jgies weren 
vaeks te klein om genoeg huj in op te 
bargen.' 

Krummeltien 

Van verschillende kaanten is d'r oons verteld dat d'r op de webstee, angaonde 
et pat over de aktuete infermaosie rond oonze uutgiften, nog altied staot, dat 
die liest in 2004 anpast wodden zal. Et is onderhaand 2006, en d'r bin een 
hieleboel ni'je uutgiften verschenen, en d'r kommen d'r nog hiel yule meer bi'j 
Ok, waor drok an warkt wodt. Zó drok, dat oons et anpassen van die liest even 
ontscheuten wezen moet. Oonze oplettende lezers hebben vanzels geliek, mar 
kiek mar es gauw op www.stellingwarfs.nI, d'r is wat an daon! 
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