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Johan Veenstra

De poppenaemen van 1997
Now al weer veur et veertiende jaor zetten we een overzicht in De Ovend van de
poppenaemen, die in et veurbi'je jaor et
meerst deur de oolden geven binnen.
Dc naemen Jan en Maria hebben et de
jaoren deur altied et beste daon. Jan blift
A in 1997 fier overaende, mar mit
Maria kwakkelt et de laeste peer jaor een
betien. In 1995 wun ze veur et laest, in
1996 kon ze et niet boiwarken en veurig
jaor weer niet.
Bi'j de jongen ston Jan in 1997 dus weer
bovenan, mar Robin komt, starker nog as
in 1996, geveerlik opzetten.
Bi'j de maegies stonnen in 1997 twie
naemen bovenan:
Esmée/Esmee/EsmeélEsmé (dat dus op
vier menieren schreven wodt) en
NaomifNaomie (op twie menieren).
In de laeste veertien jaor het Jan et bi'j
de jongen twaelf (!) keer wunnen. Bi'j
de maegies wun Maria et negen keer.
Krek as in veurige jaoren he'k de gegevens uut de kraanten, uut de diverse
rebrieken van de burgerlike staand van
de gemienten Oost- en West-Stellingwarf, Et Vene en Smallingerlaand.
In 1997 he'k mit mekeer 597 naemen
neteerd (53 minder as in 1996), 274 (70) jongesnaemen en 323 (+17) maegiesnaemen. Alle veumaemen, die een
kiend kreeg, bin mitteld.
De letters U en X leverden in 1997 hielendal gien naemen op, de letters I. 0. Q
en V gien j ongesnaemen.
Van de toppers bi'j de jongen kwammen
d'r viere in 1996 ok in de top veur: Jan,
Robin, Jacob en Cornelis.
Bi'j de maegies zatten tien naemen, die
in 1996 ok bi'j de toppers heurden:
Esmée/Esmeé/Esmee/Esmé, Maria, Iris,
Johanna, Anna, Anouk, Elisabeth!
Elizabeth, Lisa/Liza, Marije en Melissa.
En dan now de toppers van 1997. Tussen
haokies et tal keren, dat de desbetreffen-

de naerne in 1996 geven wodde as et doe
ok een topper was.
jongesnaemen:

Jan
Robin
Jeroen
Kevin
Sander
Jacob
Sebastiaan
Cornelis/Cornelus
Hendrikus/Henderikus
Jelle
Klaas
Martin
Niels
Pieter
Pascal
Patrick
RinsefRinze
Ruben

8(11)
7(6)
5
5
5

4(4)
4
3(6)
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3

maegiesnaemen:

Esmée/Esmee/Esmeé/Esrné
NaomilNaomie
Maria
Sanne
Iris
Johanna
Aafke
Anna
Anouk
Chantal
Daphne
Elisabeth/Elizabeth
Jeanine/Janine
Lisa/Liza
Lisanne
Louise
Maaike/Maayke
Marije
Melissa

8(5)

8
5(5)

4
4(6)
4(5)

3
3(6)
3(3)
3

3
3(3)
3
3(6)
3
3
3
3(3)
3(3)

Marten Bosma

Schaetsen mit de preens
Doe ik in 1986 an de Elfstedetocht mitdoen
zol, weren d'r veurof al hiel wat woorden
over zegd. Sommigen zeden dat ik een zunnebrille opzetten mos veur de koolde en
mien gezichte ok nog insmeren mos mit vet,
aanders zol ik bevriezen. Een aander zee dat
ik hielemaole kepot wezen zol, omdat ik mar
vier keer reden hadde. Al dat gepraot hebbe
ik non-sjalaant bi'j me daeleglieden laoten,
want ja, zo bin 1k now ienkeer. Hoe meer de
meensken tegen mi'j an zeuren, hoe dwasser
ik wor.
1k wete nog best, dat ik morgens in Wolvege
op et station ston en ik daor, zoas we ofpraot
hadden, mien breur trof. Et eerste wat hi'j
zee was: 'Heb ie gien vet op et gezichte?'
Waorop mien antwoord was: 'Moet dat dan?'
Nao nog inkelde wieze woorden kreeg hi'j
mi'j zoveer, dat ik wat vet bi'j him van et
heufd ofklauwde en et d'r bi'j mezels weer
opstreek. Hi'j hadde d'r wel zovule op, et
was krek een euliebolle.
Mien breur zol de tocht rieden mit mien zuster en zwaoger. 1k dee dat allienig, want ik
bin zoe'n iene die him mit et rieden muuilik
of aenlik hielemaole niet anpast bi'j een aander. Nee, as ik ies zie, dan wor ik hielemaole
wild en dan zie ik veerder weinig meer.
Doe we in Liwwadden ankwammen mit de
trein was et een ure of half achte. Goeie
vrede, wat was me dat daor een drokte, et
weren echt allemaole meensken! Now had ik
et gelok, dat kon doe nog, dat mien schoonzuster de veurige dag een startkaorte veur
mi'j regeld hadde. Ze hadde mi'j beld, dat ik
om kwat veur negen starten kon. Ze zol me
bi'j de Frieslaandhal wel treffen, mar mien ie
now, dat ik heur vienen kon? En zi'j mi'j ok
niet vanzels. Om kwat over negen leupen we
mekere tegen et lief. En ik as de donder naor
binnen.
Doe ik daor kwam was d'r haost gien meens
meer te bekennen, ze weren aenlik allemaole
al vot. 1k docht bi'j mezels: now maj' toch
echt wel opschieten, Marten, want d'r bin

verscheidene meensken veur jow votgaon.
Eerst mar es hadlopen, docht ik, en dan de
schaetsen mar vlogge onder en dan de gang
d'r mar flunk in, dit wodt een tocht van
bugen of basten!
Tot an Sneek gong ik d'r al verscheidenen
veurbi'j. In Sneek zag ik de eersten al koffiedrinken gaon. Et mos al vremd gaon as die
meensken mi'j weer inhaelen zollen. Wat
gaon zokke meensken toch mit een vremde
instelling an zoe'n tocht mitdoen. Dat ik die
dag op et ies niet te gaaste was, had ik wel
deur.
Jim weten vast ok nog wel, dat d'r in '86
vreselik yule kluunplakken weren. En wi'j'
wel geleuven, dat haost alle meensken de
schaetsen dwas zetten en mit yule inspanning
perbeerden te remmen as ze zoe'n kluunplak
zaggen. Dat vun ik mar een vremde gewoonte, want ze hadden eerst al mit yule inspanning gang perberen te kriegen. Daor heb ik
dus ok niet an mitdaon. Daor kuj' kracht mit
speren, vun ik, daoromme leut ik mi'j staorigan op 'e kluunplakken ansulen zonder te
remmen. Et voldee me veerder best op et ies,
et was mooi weer en ik praotte onderweg mit
yule meensken, een inkeling die ik kende,
mar et merendiel kende ik niet. Onderweg
kreeg ik van alles van vremde meensken, die
Friezen, die bin aenlik op zoe'n dag nog niet
zo reer!
In de buurt van Harlingen schaetste ik een
aentien op mit iene waor a'k van docht: ik
hebbe jow wel es eerder zien, mar plaetsen
kan ik jow niet. We praotten een schoffien.
Hi'j vreug wat ik dee, ik zee dat ik boer was,
en hi'j vreug a'k d'r zo wel een dag tussenuut kon en vri'j nemen kon. Mar op et !aeste
begon et me toch wat in te branen, want d'r
zat me te weinig schot in en ik zette opni'j
weer gang.
Volgens mien inschatting zat ik aorig op
schema, dat bleek ok al gauw, want om zeuyen ure was ik in Dokkum.
Van Dokkum naor Liwwadden was een vre-

Preens Willem-Alexander in 't midden en Marten Bosma
uterst rechts op 'efoto.

selik aende en dat kwam deur et slechte ies
en omdat et donker was. Doe heb ik wel es
docht: wat doe ik hier toch in de goeie
vrede?
Urn kwat over achte was ik d'r mit yule
piene en muuite. In de Frieslaandhal zag ik
allemao!e meensken op baanken liggen die
masseerd wodden, dat leek mi'j mar niks,
want ik vuulde mi'j weer zo smu as botter.
Tjitske, mien vrouw, zol mi'j mit heur breurtien ophaelen, dus leek et mi 'j mar beter heur
zuken te gaon.
Doe ik ze mittertied vun, was et eerste wat
heur breurtien zee: 'Marten, zuwwe
Liwwadden nog even ingaon, om een pilsien
te kopen?' En laot hi'j now ok degene wezen
die veurof zegd hadde, dat ik nao et rieden
van de tocht kepot wezen zol. Now gaf ik as
antwoord: Tat liekt mi'j now krek wat.'
Want kennen laoten zol ik mi'j netuurlik
nooit!
Et was naachs al half twieje west, doe we
thuus weren. En weej'm wat Tjitske heur

breurtien doe vreug?
'Marten, moet ik morgenvroeg ok even veur
jow melken?'
Waorop ik antwoordde: 'Och, dat doe ik zels
wel even, ik yule mi'j nog zo fit as wat!'
De aandere dag heb ik toch wel wat last van
de spieren had en doe was dat veur mi'j
anvaankelik et aende van de Elfstedetocht.
Et tegendiel bleek zoe'n aanderhalve maond
laeter, doe d'r iene tegen mi'j zee, dat ik in
de Panorama ston mit preens WillemAlexander op 'e foto! Ze hadden mi'j herkend an et eigenbreide mussien van Tjitske,
dat ik op hadde, dat et kon niet missen, want
Tr was d'r mar iene van, mar ok an mien
kroeme poties koj' et zien. En doe wodde
mi'j ok dudelik wie die man was, waor as ik
in de buurt van Harlingen mit opschaetst
hadde, waor ik van docht: ik hebbe jow wel
es eerder zien, mar plaetsen kan ik jow niet.
Dat was dus de preens west! En zo kwam d'r
wel een hiel vremd aende an mien
Elfstedetocht!

Krummelties
LAMERT EN LUTSKE IN El BRAOBAANS!
An et aende van et veurige jaor verscheen
bi'j uutgeveri'je Van de Berg in Enschede et
boek Brabantse Kèrst van Cor Swanenberg.
In dit boek staot ok een Braobaanse en
Nederlaanse vertaeling/bewarking van et verhael Henne-en-weer uut Lamert en Lutske
van Johan Veenstra.
Et gaot om een boek van 191 blz. mit alderhaande anekdotes, artikels, gedichten, lieden,
sprokies en verhaelen over Sunderklaos en
Kastfeest in Noord-Braobaant.
En Lamert en Lutske hieten in Braobaant
niet meer Lamert en Lutske, mar Sjèf en
Merie en et verhael hiet now Unne kaauwe
Kèrsmis/Een koude Kerstmis. (red.)
DE LICHTMIS
De gedichtecyclus De toren van De Lichtmis
uut de gelieknaemige bundel van Johan
Veenstra is opneumen in et boek Een rondje
Nieuwleusen. Een bescheiden rondgang door
de literatuur en geschiedenis van
Nieuwleusen. Et boek is schreven/saemensteld deur Gees Bartels-Martens en uutgeven
deur de lesselakedemie in Kaampen. (red.)
ALWEER EEN PRIES!
De fotopuzel in oonze boekekraante Twie
pond 'n stuver is wunnen deur de femilie
Wiegmink in Scharpenzeel. Zi'j hebben een
dinerbon wunnen, die ze besteden meugen in
et Japanse resteraant Tzong Don in
Oosterwoolde.
De femilie Wiegmink in Scharpenzeel? Is dat
gien bekende naeme?
Ja, want zi'j wunnen twie jaor leden ok al de
heufdpries, een reisien naor Panes! Wie heuren we daor over de duvel praoten?
Van hatte fielseteerd! (jv)

HIEMKUNDE
In de interviews van Oene over hiemkunde is
een peer keer vermeld dat de lesbundel
Stellingwarverpoezie te koop wezen zol, o.e.
in de boekwinkels. Dat laeste is niet et geval,
mar veur belangstellenden is de bundel wel
te koop bi'j de Schrieversronte. Et gaot om
een eigen perduktie in een thermisch omsiag.
In de bundel is wark opneumen van H.J.
Bergveld, Henk Bloemhoff, Lodewiek
Hooghiemstra, Harmen Houtman, Jouk en
Johan Veenstra. Stellingwarver poezie telt 62
bladzieden en kost f 12,50. De kosten van et
versturen kommen daor overhenne. (sab)
OVERIESSEL
Et gaot goed mit et Nedersaksisch van
Overiessel. Per 1 jannewaori 1998 bin daor
twie streektaelfunktionaorissen benuumd:
iene veur Twente en iene veur et aandere pat
van Overiessel. Die veur West-Overiessel
komt an de oons we! bekende Iesse!akedemie
in Kaampen, naost de projektleider streektael
die daor al warkzem is. Bi'jkotten zal nog
een dadde streektaeldeskundige benuumd
wodden, die woordeboekwark en grammatika's schrieven veur zienlheur rekening nemt.
Naost de erkenning moe'n we zels ok mar es
flunk an et wark, zo ongeveer risseneerde
kultuurdippeteerde de heer J. Kristen lestdaegs op et 20-jaorig jubileum van de
lesselakedemie in Kaampen. Een stevige
fielsetaosie veur de Overiesselders mit disse
veuruutgaank! (hbl)
NI'JJAORSRECEPTIE
Zoe'n 180 meensken kwammen op 'e ni'jjaorsreceptie van de Stellingwarver
Schrieversronte bi'j Dragt in Wolvege of
Nao de euliekoeken wun veurzitter Klaas van
Weperen alleman et ni'jjaor of en konnen de
meensken genieten van een biezunder aorig
kulturee! pergramme.
Henk Kroese schreef et schetsien over

Geert van der Meulen (rechts) wodt deur veurzitter Klaas van Weperen in et zunnegien zet. Hielemaole links Geert zien vrouw Matly.
Haarm en Tine, dat speuld wodde deur
meensken van de zanggroep van Langedieke.
Die verzorgden zowel veur as nao et schoft
een pergramme mit lieties en schetsies.
Veerder wodde Geert van der Meulen even
deur de veurzitter in et zunnegien zet. Hi 'j
stopte nao 18 jaor mit zien wark veur de oe
zo aktieve publiciteitswarkgroep. Hi'j kreeg
een boek, zien vrouw bloemen!
Appie Stuiver uut Noordwoolde verzorgde
de daansmeziek an et aende van een slaegde
aovend. (jv)
TROUWFOTO' S
De Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf vreug
de redaktie van De Ovend om de volgende
oproep te plaetsen.
1. Wie het in et verleden trouwfoto's maeken
laoten in de meule, daor de Ooldhiedkaemer
in zit? Willen jim dat dan, in verbaand mit
een tentoonstelling die d'r anzit te kommen,
deurgeven an de Ooldhiedkaemer?

2. Wie wil oolde trouwfoto's beschikber stellen en/of oolde trouwkaorten, trouwboekies,
trouwkleren of aander spul, dat mit een trouweri'je te maeken het?
De Ooldhiedkaemer is eupen van deensdag
tim vri'jdag van 10-12 en 13-17 ure en op
zaoterdag van 14-17 ure. Et tillefoonnommer
is 0561-615700. (jv)
FRYSKE BOEKEWIKE
Tiedens de Friese Boekeweke is d'r op
maendag 2 meert een literaire aovend in de
biebeitheek van Oosterwoolde.
De Fries-Stellingwarver schriever/dichter
Benny Holtrop lest die aovend veur uut
eigen wark. Bi'j de Schrieversronte publiceerde Holtrop twie boeken: de dichtbundel
Van twie kaanten en de roman Gezichten
aachter matglas. Zien laeste Friestaelige
boek is de verhaelebundel De smaak fan narkoaze. De boeken van de schriever bin die
aovend te koop.

Et pergramme van Benny Holtrop wodt
ofwisseld mit lieties van de Harlinger zanger
Bauke van der Woude, die in et Fries en
Stadsfries zingt. Nog niet zo lange leden verscheen zien cd Bekionken leafde.
De literaire aovend van biebeitheek en
Fryske Krite begint om 19.45 ure. Et adres
van de biebeitheek is Grote Singel 12. De
toegangspries is f 5,00. (jv)
BEDAANKIEN
Beste meensken, geern wil ik bestuur, passeniel en alle leden van de Schrieversronte hiel
hattelik bedaanken veur heur anwezighied,
de toespraoken en de yule mooie kedo's die
ik bi'j mien ofscheid van de Schrieversronte
in december 1997 had hebbe: bloemstokken,
flessen wien, boeken, en een hiele protte
boeke- en CD-bonnen. Et is allegeer hiel
goed an mi'j besteed en ik zal d'r een
daankber gebruuk van maeken. le zollen
haost daenken gaon: dit bevaalt zó goed,
nog mar een keer zoe'n ofscheid! In elk
geval za'k de Schrieversronte en et
Stellingwarfs nooit vergeten, en ik hope
jim nog vaeke bi'j aktiviteiten van de
Schrieversronte tegen te kommen.
(Lodewiek)
EVENPIES BI'JPRAOTEN
Op vri'jdagaovend 30 jannewaori 1998
was bi'j Dragt in Wolvege de premiere
van et splinterni'je Stellingwarver kabberetpergramme Evenpies bi jpraoten.
Een rondedaansien in et laand van
Remco en Haansien.
Een uutverkocht huus kreeg een flitsend
pergramme veurschotteld, de vaort zat
d'r ommeraek in en d'r wodde prima
zongen en speuld. Prachtig was et lied
over Bello, ontroerend In oonze bejaordeflat en hilarisch Wij numen him Jack,
Zwanger Speciaol en Honderdjaor veuruut in de tied.
Et was in ien woord een geweldige
aovend! Veur et Stellingwarfs is disse
ni'je kabberetgroep een grote anweenst
en et is dan ok gien wonder, dat ze al
verscheiden anbiedings, om argens kom-

men te speulen, in de buse hebben. De
staonde ovaosie van et pebliek was dan
ok hielendal verdiend.
Grote ploemen op 'e hoeden van de
speulders: Alie de Moor, Evert de Boer,
Harry Posthuma, Henny Koops, Hillie de
Boer, Kees Gorter en Martha Kooistra.
En vanzels grote ploemen veur regisseur
Roel Oostra, Johan Kuipers, de man van
de meziek, en de meensken die heur
doende hullen hebben mit kleraosie,
requisieten, locht en geluud. Hulde!
Toegeliekertied zat oonze keuninginne,
veur heur 60-ste jaordag, mit heur kunde
in et Amsterdamse Meziektheater veur
een balletgala. Daor bet ze grif slim van
geneuten, mar ik bin d'r wisse van, as ze
honderdzestig stoelen bi'j Dragt risserveerd hadde, hadde ze een nog prachtiger aovend had! (jv)

Pieter Jonker

Reinder Homan meester-etser van oonze
netuur en oons laandschop
Veur de redaktie van De Ovend is et een biezunder genoegen de lezer naost een vraoggesprek mit de keunstener Reinder Roman, van
vroeger ofkomstig van De Smilde, een hiel
katern mit acht reprodukties van etsen van
Homan an te bieden. Zoks is alliend mar
meugelik deur de mitwarking van de keunstener en deur de inspannings van meesterdrokker Arie van Diemen uut Amsterdam.
Netuurlik gaot d'r niks boven et oorspronkelike wark, mar de redaktie het d'r alles an
daon om een zo goed meugelike weergaove
van et wark te bevodderen.
Et is een wat grauwe en deur een liehte mist
grieze novemberdag a'k mit de auto naor
Bakhuzen in Gaasterlaand tuffe. 1k hebbe last
van de zenen. Dat is een betien wonder, want
ik mag veur een vraoggesprek naor Reinder
Roman, de meester-etser. De meersten zollen
et een ere vienen of een aorig kiussien, mar
ik hebbe piene in de boek. Dat komt beslist
niet omreden ik Reinder Homan nog nooit
eerder troffen hebbe, of da'k me niet goed
veurbereid hebbe. Al tien jaor laank struun ik
op zien tentoonstellings omme. Et liefst bin
ik op zokke mementen allienig.
Zo now en dan gao ik naor een eupening van
zoe'n tentoonstelling en praote ik even mit
Reinder Homan. Altied in et Stellingwarfs.
Hi'j komt oorspronkelik van De Smilde, dat
zodoende. Et is een hiele toegaankelike en
aorige man. Aenlik een klein fesien om naor
him toe te meugen om es in zien atelier te
kieken, om es mit zien vrouw Sofie Hupkens
in de kunde te kommen, die daor in
Bakhuzen as beeldhouwster ok atelier hoolt.
En hIj moet daor zoe'n biezunder huus hebben. 1k bin ni'jsgierig genog. Waoromme dan
toch zoe'n piene in de boek? Hoe dichter a'k
bi'j Bakhuzen komme, hoe slimmer et wodt.
Mar dan wete ik inienend waor as et van
komt. Et het van doen mit mien grote warde-

ring veur et wark van Reinder Roman. Die
prachtige etsen, vaeke mit details uut oonze
netuur en oons laandschop. De bomen en de
boswallen. Een netuur en een laandschop die
ok de Stellingwarvers hiel vertrouwd binnen.
A'k naor et wark van Reinder Homan kieke,
dan wil ik et liefst alliend wezen. Zien wark
zorgt d'r veur da'k vrede hebben kan mit
dood en leven. Veural ok mit mien eigen
starfelikhied. In zien wark vuul ie ok de vergaankelikhied, die op een verstilde meniere
anwezig is. De prachtige etsen hebben altied
zoe'n indrok op mi'j maekt. Ze bin niet
alliend technisch hiel knap, mar ze hebben
een grote zeggingskracht. Ze konfronteren
oons mit de nietighied en de betrekkelikhied
van oons bestaon, en veur mi'j juust op een
meniere da'k vrede hebben kan mit mien
eigen dood. En zoe'n ontroering is me niet
eerder overvalen a'k naor uterings van beeldende keunst kieke.
En now onderwegens naor Bakhuzen wete ik
zeker, dat ik dat eerst mar es even an Reinder
Roman vertellen moete. Et feit da'k dommiet
tegenover de man zitte, die dat indrokwekkende wark maekt, dat zorgt veur mi'j veur
een flinke boekzeerte. Et blift een betien
wonder.
De ontvangst in et huus an de butenraand
van et dorp is hattelik. Et huus kent een
prachtige indieling. Beneden an weerskaanten van de woonkeuken liggen de beide atehers van Reinder Roman en Sofie Hupkens.
Op 'e bovenverdieping bin de aandere kaemers. We reizen naor boven om in de mooie
kaemer mit mekeer te praoten. De verrassing
angaonde et uutzicht is groot. Al et glas en
de vorm van de raemen in die kaemer geven
je et gevuul daj' haost midden in de laandschoppen van Reinder Roman zitten. Bi']
helder weer kuj' Urk liggen zien. Een blad
mit thee en lekkers zorgt d'r veur dat we de

kommende urenniks tekot kommen.
Dc lezer moet eerst mar even in de kunde
kommen mit wat feiten. Reinder Roman is
geboren op 12 december 1950 op 'e Smilde.
Van 1968-1975 volgde hi'j zien opleiding an
de Academie Minerva in Grunningen. In
1975 kreeg hi'j de 'Drempelprijs' van de
gemiente Grunningen. In et studiejaor 19751976 bezocht hi'j et grafiek-atelier van de
Jan van Eyck Academie in Mestricht. In
1985 en 1986 kreeg hi'j twie eervolle vermeldings bi'j Grafiek Biennales in Tapei en
in Laoren.
Naodat zien eerste vrouw wegraekt was,
maekte hi'j mit een beurs een studiereize
naor Amerike. Hi'j woonde doe nog in
Surhuzum. In 1990 kreeg hi'j de eerste pries
bi'j de Vierde Biënnale van de Nederlaanse
Grafische Keunst in et Singer Museum in
Laoren. De belangstelling veur disse twiejaorlikse tentoonstelling nemt een grote
vlocht. Een groot tal musea en bedrieven
kochten wark van him an (o.e. et Fries
Museum, et Drents Museum, Museum
Boymans van Beuningen, Gasunie in
Grunningen en de NAM in Assen). Sund
1977 is d'r een waslist van tentoonstellings
te numen. In tal van galeries en musea was
zien wark te zien op solo- en groepstentoonstellings. Zien wark is deur et hiele laand te
vienen bi'j een groot tal galeries, dat zien
wark op veurraod het.
In 1984 is d'r een groot boek verschenen
over en mit et wark van him onder de titel
Reinder Homan. Etsen. Et is een uutgifte van
Van Soeren en Co. uut Amsterdam. Jan Jaap
Heij van et Drents Museum het et boek van
een inleiding veurzien. In 1983 verscheen
een kleine Claes-Catalogus nr. 1. Reinder
Homan. Etsen. As introduktie in Amerike
verscheen in 1989 Reinder Homan Etching.
Et laestverschenen boekien is uut 1994 en
het as titel Reinder Homan en is verschenen
bi'j Drukkerij De Wieck (Dc Lieke) i.s.m.
Uutg. Holmsterland Grunningen.
Verschillende bibliofiele uutgiften wodden
van originele etsen van Roman veurzien.
Op 'e kop of tien jaor leden kochte ik veur et
eerst een drietal etsen van Reinder Homan.
Kollega Sietske Bloemhoff maekte me doe

attent op een anbod van et tiedschrift
Grasduinen. 1k bin heur daor nog daankber
veur, al kende ik et wark van Homan a! wel.
Laeter kreeg ik bi'j een biezundere gelegenhied nog een ets anbeuden deur vrunden.
Eerst praoten Reinder Homan en ik flog even
over gemienschoppelike kunde.
Wonderbaorlik dat we beide verscheiden
meensken goed kend hebben en kennen, daor
awwe mekeer aenlik nooit troffen hebben: de
dichter en publicist Jan Kooistra van De
Lieke, drokker Piet Hartog uut Zeuvenhuzen,
de verzaemeler van kleingrafiek en De
Ploeg-kenner Piet Hiemstra uut Grunningen,
galeriehoolster Hennie van Voorn uut Yde,
graficus Wim Zwiers (vroeger direkteur
Academic Minerva Grunningen) uut
Amsterdam, uutgever Lykele Jansma uut
Butenpost en et nichien van Nico Bulder in
Hoogezaand.
1k hadde nog wat kleingrafiek veur Reinder
Homan mitneumen: prenties van Dirk van
Odder, Peter Lazarov en Nico Bulder. Et dot
blieken dat hi'j meer wardering het veur de
hooltsneden van Nico Bulder, die vaeke veur
boekillestraosies bruukt bimien as veur zien
hooltgravures en etsen. Neffens Homan hebben die kleine hooltsneden een boers kerakter, dat hiel goed bi'j et Grunnings en de
Grunningers past. Homan: 'Daor sprekt yule
meer et gevuul uut. Daor leit ok de verbunnenhied van Bulder. 1k vien dat et starkste
wark. In et aandere wark lat Bulder meer et
verstaand spreken.'
Staorigan wodt et tied dat we mit et vraoggesprek van wal stikken. Reinder Roman is
helder en eupen in zien antwoorden. Hi'j het
dudelike opvattings, dri'jt d'r niet ommetoe
en is een goed verteller. Hi'j gaot d'r ok echt
veur zitten. In et gesprek is hi'j spontaon. Op
zien tied hebben we wille en kuwwe lachen.
Dit gesprek moet tot twie verschillende
publikaosies leiden: dit verhael in De Ovend
van feberwaori 1998 en een verhael in et
zommernommer 1998 van et tiedschrift
Exlibriswereld. Driemaande4fks tzjdschrfl
van de Nederlandse Vereniging voor Exlibris
en andere Kleingrafiek.

De eerste vraoge, die 1k veurlegge, gaot over
et feit dat Reinder Homan al hiel jong de
aovend-opleiding an de Academie Minerva
volgen gong.
Wus ie al hieljong daj' disse kaante uut wollen? Wa] 'je aijong bewust van ie telent? Of
lcwaj' uut een artistiek nust?
Nee, ik kwam hielendal niet uut een keunstzinnig milieu. Mien vader was baankdirekteur op 'e Smilde. 1k was wel wat doende
mit tekenen, mar mien grote impuls was ok
doe al de netuur. 1k dochte: ik wor een schilderende boswaachter of een tekener/schilder.
die een protte in de bos is. In de zestiger j aoren zat ik netuurlik een betien in de roege
jaoren. Et tekenen vun ik wel aorig, mar ik
was d'r doe niet de hiele dag mit doende. 1k
wete da'k slim an mien onothaankelikhied
hong. Dat laeste in kombinaosie mit et
bescheiden tekentelent dreef me toch wel een
betien in de richting van de Academic. 1k
was een op-en-top dorpsjonge, altied in et
veld te vienen, 1k hadde gien flauw benul
van et stads- en studenteleven. 1k wodde
ofwezen veur de dagopleiding en zodoende
kwam ik op 'e aovendopleiding.
Dat hadden ze dus in Grunningen niet goed
inschat, neme 1k an.
Aachterof bin ik d'r niet rouwig om west,
mar op dat mement wa'k wel lelk. Overdag
hadden ze et slim drok mit de demokraotiseringsgolf en et votwarken van de direkteur
Wim Zwiers. Dc jongen die op 'e dagopleiding zatten weren deurgaons oolder en vol..
wassener. Nao een jaor aovendschoele moch
ik wel naor de dagopleiding, mar ik dochte
bi'j mezels: et voldot me zo ok wel goed.
Overdag wat an et wark, dan blieve ik mit
beide bienen in de maotschoppi'je staon. Et
was veur jezels ok goed om te weten wat een
arbeider an de lopende baand uut et stee zetten mos. 1k hechtte an mien eigen zelsstanigbled. 1k hebbe nooit in de kontraprestaosie
(BKR) zeten, nooit een uutkering had, ik
hebbe altied in eigen onderhoold veurzien
kund.
Wat veur richting dedenjow op die aovend-

opleiding?
Grafiek, tekenen en schilderen. Nao vier jaor
aovendschoele ha'k toch nog et gevuul da'k
wat tekot kwam. 1k gaf wat les en veerder
leefde ik van de wiend. Doe bin 'k overstapt
naor de dagopleiding. In et vierde jaor dee 1k
nog een aorige ervering op. 1k mos doe in
een kemmissie zitten om ni'je studenten toe
te laoten. En doe zag ik, dat as ik daor mit
mien wark van mien begintied tussen zeten
hadde, da'k mezels ofwiezen zol veur de
dagopleiding. 1k was bliede dat ik tiedens de
opleiding grote stappen veuruut zet hebbe in
de ontwikkeling van mien wark.
Lag dat an de docenten?
Ja, ok wel, mar veural et yak kreeg me te
pakken. Et is simpeiweg hadde an et wark
wezen. Dc huud d'r op. Dc techniek rieken
de docenten wel an, mar die techniek is in
principe hiel simpel. Mit naeme de lijnets,
mar et inbieten laoten van de plaete, dat kuj'
hiel geraffineerd doen. Hoe vaeke plaets ie
een plaete in een zoer en hoe lange. Al die
variaosies kuj' zels uutperberen.
Is et zo dat elke graficus ok een betien zien
eigen meniere van warken ontwikkelt, dat elk
een betien zien eigen beroepsgeheimen het.
deur de experimenten die hi f daon het mit
de techniek?
Ja, d'r bin wel meensken die een hide geraffineerde en gekompliceerde techniek ontwikkelen en alles mit mekaander kombineren.
Dat is niet de weg daor as ik langes gao. 1k
zuuk meer de zuverhied van de techniek. 1k
heb gien geheimen. 1k vien dat onzin. 1k vien
dat ok niet goed. Meensken kun van mekeer
leren. Dc ets-techniek moet ok deurgeven
wodden an jongere generaosies. Et verschil
in et haandschrift van de iene keunstener vergeleken mit dat van een aandere komt niet
deur de techniek, dat zit in de benaodering
en de keuze van de thema's en onderwarpen.
Et temperement en et kerakter van de keunstener bin yule bepaolender as de techniek
van een keunstener. Et is somstieden ok een
kwessie van et macken van een beweging op
een bepaolde meniere. Kick, mar hoe ver-

schillende grafici blaeden an bomen maeken.
De keunstener hi'j is en hi'j dot. Hi'j gaot an
de slag zonder bi'jgedaachten.
Wanneer en waoromme hej' uuteindelik de
keuze maekt tussen schilderen en grafiek?
Tot en mit mien eind-examen heb ik beide
daon: en schilderen en etsen.
Bif' nog an et schilderen?
Nee, et schilderen was een bi'jwaegen wodden. 1k miende da'k twie telenten hadde, die
beide heur gerak hebben mossen. 1k vuulde
een plicht om beide te ontwikkelen. Nao een
schoft drok doende west te hebben mit etsen,
vuulde ik me verplicht om dan weer mit
schilderen doende te gaon, wiels ik liever
deurgong mit etsen. Et schilderen he'k doe
rusten laoten en ik dochte bi'j mezels: a'k et
weer es oppakken wit, dan kan dat. De kaans
dat zoks gebeurt, wodt netuurlik de hieltied
kleiner.
Mar wat dreefjow dan zo in de richting van
et etsen?
Et lineaire spul, dat trok me an en et warken
mit die verschitlende 'bijtingen'. Et laandschop neudigt as et waore uut om in disse
techniek te warken, mit naeme om ruumtelikhied te kreëren. De strenge zwat-wit
wereld sprak me wet an, mar ok de grieze
kleuren (tonen) passen me percies. Een aander element is daj' in een oplaoge warken
gaon. Aentik kuj' dan veur meerdere meensken wat maeken, dat ok nog betaetber is. Et
is veur iederiene beschikber en dat vien ik
toch we! betangriek. Mar et is wet zo, dat ik
me in et veurste ptak in et yak thuus yule en
dat aandere, dat is een hiele plezierige bi'jkomstighied. Mit een etsplaete bin ik wet een
maond doende en aj' dan mar iene drok hebben zo!len, dan zoj' dus in een hiete aandere
prieskiasse kommen. En dan kan atliend mar
een maotschoppelike bovenlaoge jow wark
kopen. Niet da'k daor wat op tegen hebbe,
mar ik zol et jammer vienen dat de rest daor
dan niet an toekommen kunnen zol.
Alderdeegst een bi'jstaansmoeder kan wark

van mi'j kopen, al zal ze daor dan veur speren moeten. 1k wil niet de grote socialist uuthangen, mar ik vien et wet plezierig. Doe we
hier een posien woonden heb ik een tentoonstelling van mien wark bier in et dorpshuus
in Bakhuzen had en nao ofloop was d'r een
hiete protte wark verkocht. Krek an meensken, die nooit in een gaterie kommen. Now
dat geft me een prone voldoening.
Van jongsof an is de netuur, et butenleven,
van grote betekenis veurjow west. Is dat echt
slim bepaolend veurjow wark west?
Doe ik op de legere schoele zat, was ik in
mien vri'je tied altied in et vri'je veld te vienen, tegere mit een kammeraod. Echte streupers. Honderden eier zocht en niet altiend
kiewiete-eier. 1k moet me d'r nog veur
schaemen, mar )a, zo was dat doe. Dc beste
boswaachters bin vroeger vaeke ok streuper
west. En tiedens die streuptochten deur de
netuur leer ie de netuur kennen en ok warderen. De netuur is altied et meerst wezentike
west in mien bestaon doe. As opgruuiend
kiend staoj' hiel onbevangen in die wereld.
Laeter, naodaj' de seksualiteit ontdekt hebben, komt d'r een soort ofstaand tussen jow
en de netuur. An dan toe was de netuur et
atlesoverheersende, de ontdekking van aandere behoeften dot een breuke ontstaon, diej'
nooit meer hielendal overbroggen kunnen.
En kuj' mit een zekere weemoed an jow
jeugd weerommedaenken.
As keunstener doe ik aenlik aanders niks as
die wereld van vroeger opni'j oproepen. Et
gaot d'r omme dat ik niet percies atderhaande bloempies en plaanties kopieer, mar dat ik
een beleving weergeve. Niet een inteltektuele
en technische benaodering, mar ik laote
alliend mien gevuu! spreken. 1k wit d'r emotioneel mit verbunnen wezen. Dat is mien
driefvere. 1k bin veur een studiereize mit een
beurs naor Amerike west. Alles was daor
meugelik. 1k kon daor b.g. mit een vliegtuug
over de Grand Canyon vliegen. Op elk vliegveld ston een auto veur me klaor. Prachtige
tied, prachtige !aandschoppen zien. En doe ik
thuuskwam dochte ik: now za'k toch es een
riegel mooie prenten maeken, mar et is mar

bi'j twieje bleven. Et iene is een rotslaandschop, daor technisch ok niks an mekeert,
mar waor heb ik et over? Een prachtig laand,
mar kenne ik et ok? le kun je d'r alliend mar
mit verbunnen vulen, aj' daor alle seizoenen
mitmaekt hebben, aj' d'r langdurig woond en
warkt hebben. De emotionele verbunnenhied
ontbrak. Et warkte dus niet.

le lieken me nogal een enthousiast en hatstochtelik levend meenske, drok en dynamisch. As ie now in de netuur kommen,
brengt die jow dan rust of is die krek lieke
hatstochtelik en dynamisch? Et kontrast liekt
me wat groot.
Beide komt veur. Et iene is de netuur en et
aandere bi'j' zels. le nemen j eigen
gemoedsstemming onbewust ok mit.
Waoromme kies ie soms veur een stokkien
dood hoolt en wat blaeden, bi'j wieze van
spreken. le kun dezelde netuur op verschillende menieren erveren, daor komt et aenlik
op an. Een protte hangt van jow eigen stemming of Soms is de verstilling van en et
ommedaenken veur iene takke.

Toch moej' oge hebben veur et biezundere in
de netuur. En da 's niet zo makkelik in een
tied van Internet, et zappen langs dattig tillevisiezenders, et in defile staon en etjachten
en jaegen.
Ja, ik zuuk die verstilling in de netuur toch
vaeke wel. 1k besef hiel goed dat we een
klein stokkien binnen in de kringloop. Bi'j
pattie meensken ropt mien wark religieuze
gevulens op. Somstieden bin ik van binnen
hielendal niet verstild. Soms bin 1k tachtig
uren in de weke in de baene, want veur een
pat bin ik ok nog huusman. Et is haost in
tegenspraoke mit wat ik suggereer in mien
wark, want bi'j aovende en bi'j naacht en
ontiede perbeer ik soms een peer uurties bi'j
mekaander te sprokkelen om rustig mit mien
wark doende te wezen. In een hiel drokke
tied, tussen twie verhuzings, de geboorte van
oonze ooldste dochter Sara, en de bouw van
een ni'j huus deur, heb 1k wark maekt, daor
a'k nog van daenke, dat is Gods onmeugelik
dat ik dat doe maekt hebbe. Mar ik hebbe dat

toch wild. 1k wil glen oppervlakkige dingen.
1k wil mit intensiteit een simpele takke maeken kunnen. De netuur het daor recht op.

Jow wark moch en mag op eenflinke belangstelling rekenen. Juust in een tied dat et nonfiguratieve en et experimentele een yule grotere wardering kreeg. Jow mossen aenlik
tegen de stroom inroeien de laeste Iwintig
jaor. Hoe verklaorenjow dat?
Och ja, doe ik op 'e middelbere schoele zat,
zat ik ok wel wat in zoe'n experimenteerfase
van zelsverwarking mit wat surrealistische
elementen. Mar doe ik de netuur en et laandschop as uutganspunt nam, ontdekte ik dat de
netuur zo eindeloos yule meer varieerd was
as al et aandere wat 1k bedocht. 1k hebbe
glen anvechting had om me over te geven an
medernismen. Et is veur mi'j gien vraoge
west. As kwaojonge wa'k in et veld en daor
heb 1k mien liefde bekend om et mar es even
mooi romantisch te zeggen. Mit de kritiek op
mien wark vul et ok altied wel mit.
Meensken kun vienen: 'Och, dit is mien
wereld niet, et is weinig verni'jend b.g.: mar
ze zien meerstal wel dat et in zien soorte niet
slecht is. 1k hebbe me daor nooit drok omme
maekt. Dat is niet uut eigenwiezighied da'k
dat zegge, mar et speult veur mi'j niet. 1k
wete ze!s waor a'k mit doende wezen moete.
As meensken niks mit mien wark hebben,
dan kan ik daor niet mit zitten. Zo simpel is
et. 1k kan niet aanders. Veur zinnige kritiek
stao ik netuurlik eupen en die komt een
inkelde keer wel es van een ko!lega of liefhebber.

Is et niet een muuilik beroep om keunstener
te wezen? le moe 'nje eigen pr-man wezen, ie
moe 'n de verkoper vanje eigen wark wezen,
ie moe 'n een goeie boekhoolder wezen. Al
die drokte van tentoonstellings en opdrachten. Et geziever en gezeur van al die meensken.
Och, et heurt d'r allegere een betien bi'j, mar
de grootste hekel he'k an et boekholen, dat
mag een aander wel veur mi'j doen. Een
betien koopman speulen vien ik nog wel
aorig. Tachtig percent van mien vri'je wark

wodt in galerienen verkocht. daor hek dus
niet yule drokte mit. Dat moet ok mar mooi
zo blieven.
Wat me opvalen is, is dat in jow eigen huus
gien wark van jowzels an de waand hangt.
Waoromme?
Ja, dat is mit zin. 1k hole d'r niet van dat ik
meensken verplichte drekt bi'j binnenkomst
al wat aorigs over mien wark te zeggen. D'r
bin kollega's, daor begint et al bi'j de hal en
de gang en alderdeegst op et husien kuj' heur
wark nog hangen zien. Butendat is et zo daj'
altied aenlik al mit jow wark doende binnen
en aj' et ok nog in al jow privé-vertrekken
hangen hebben, dan begin ie elke keer misschien weer over een prente nao te daenken.
1k wil daor ok wel es even los wezen van
mien wark.
Wat kuwwe in de toekomst van Reinder
Homan verwaachten? Slaoj' nog es een hiele
aandere richting in? Grote doeken van zes
bi / zeuven meter schilderen bi jglieks?
A'k tied van leven kriege, daenk ik dat ik op
'e zelde meniere deurgao. 1k verwaachte gien
grote veraanderings. Mar ie weten et nooit.
Et is prachtig mooi dat d'r belangstelling is
veur et wark, da'k now maeke, mar in et
veurste plak doe ik et veur mezels, al is de
aai over de bolle deur et pebliek wel hiel piezierig. D'r bin wel es mementen daj' bange
binnen dat d'r niet genoeg uutdaeging meer
in je thematiek zit, mar dat het meerst mit je
koncentraosie te maeken. Aj' globaal kieken,
dan is de hide wereld gries. Mar ik heb et
gevuul da'k nog lang niet uutkeken bin, en
da'k mien leven laank nog wel veuruut kan.
He]' ok nog verlet van een grote wardering:
een dikke pries of een Reinder Homan-museUm?
1k bin een redelik nochteren boerejonge bleyen. Die Grafiekpries in 1990 b.g. was
netuurlik mooi. An de aandere kaante zie ik
daor ok de betrekkelikhied van. Had de jury
een aandere saemenstelling had, dan wa' k
lichtkaans niet iens bi'j de eerste twintig

west. Och, ik zol et zo ok niet weten mit wat
veur pries a'k bliede wezen zol. 1k wete ems
iens niet wat veur priezen d'r op dit terrein
binnen. As mien wark meensken raekt, dan
het et funktioneerd zoas et bedoeld is. Daor
gaot et me in wezen omme. Dat vien ik
weerdevoller as een pries. De blievende
belangstelling van de meensken veur mien
wark dot me et meerste. En och, as d'r nog
es Grote Dingen gebeuren, dan za'k daor
beslist plezier an beleven, mar daor jaeg ik
niet bewust aachteran.
Is d'r wark van kollega in binnen- en
butenlaand, dat as ie warderen?
Ja, ik verzaemel zels ok wel grafiek, mar dan
meerst van ooldere daotum. Van hedendaegse Nederlaanse grafici heb ik onder eren wardering veur et wark van Dirk van Gelder,
Hans Blanken, Joop Vegter, Theo Damen en
Simon Dijkstra. Uut et laeste van de 19e
ieuw en uut begin 20e ieuw bin veur mi'j
Arend Hendriks, Theo van Hoytema,
Gerhard Haverkamp, Ap Sok en Wim
Noordhoek b.g. grafici van naeme. 1k hebbe
netuurlik ok interesse veur wark uut de 17e
ieuw: naost Rembrandt, Hercules Seghers en
Ruysdael en onbekenden as Claes van
Beresteijn, Andriaan Verboom, Barholomeus
Breenbergh en Johannes Brosterhuysen. En
in et butenlaand zatten ok interessaante keunsteners as Rudoiphe Bresdin, Herviers,
Auguste Lepere, Edgar Chahine, Meryon
(Frankriek), Anders Zorn (Noorwegen),
Seymour Haden (Ingelaand) en Kathe
Kolwitz (Duutslaand) om mar es wat te
numen. Et is altied wat geveerlik aj' naemen
numen, ie slaon altied aandere goeie keunsteners over. Daor doej' dan meensken mit
tekot.
Experimenteer ie ok mit kleur in je etsen? Et
liekt d'r op daj' wat minder ets-aquatinten
maeken as vroeger.
Ja, lestdaegs he'k nog es kleur bruukt, mar
daor bin 'k ok weer van ofstapt. Et voegde
niks wezenliks toe. 1k wark hiel graeg mit de
lijnets. De poere lijn, dat is et aenlik wel
veur mi'j, mar soms vragt een prente om

ondersteuning in toon en dan is de aquatint
een ideaole techniek.
Wark ie an iene etsplaete toegelieke, of bi /'
mit meerdere prenten toegelieke an de gang?
Is et warken mit die zoeren niet ongezond,
die op die plaeten inbieten moeten?
A'k optimaol doende bin, dan wark ik an
meerdere plaeten en prenten toegelieke. Dan
laoj' ok gien tied onbenut. Mit die zoeren
vaalt et wat toe. le hangen d'r niet mit de
neuze boven en ik bruke hiele zwakke zoeren
en ik hebbe een glasplaete op 'e bak liggen.
Schilderen is yule ongezonder, want dan zit
ie de hieltied in de terpentinelocht.
Beweer iejow etsplaeten nao et ofdrokken?
Vroeger niet, as de oplaoge drokt was, dan
gooide ik de plaete vot. Dat doe ik now niet
meer. Soms pak ik nog wel es een oolde
plaete en gao daor opni'j mit an et wark en
dat kan dan nog een hiele aandere prente
opleveren. lien jaor laeter kuj' toch nog een
twiede staot maeken. Soms zie ik laeter pas
hoe aj' et ien of aander misschien toch beter
doen kund hadden.
Asjow etsen ofdroki wodden in boeken, tiedschriften en kraanten, kuj' dan leven mit de
Icwaliteit van die ofdrokken? Et haelt et toch
vaeke niet bi j et origineel?
le kun etjezels hiel muuilik maeken. Dan is
d'r gien inkelde goeie drokker. In een reproduktie verlies ie now ienkeer een stokkien
van de kwaliteit. Dat moej' aksepteren. As et
niet goed gaot, dan hg ik daor niet echt wakker van. 1k perbere et drokwark wel altied zo
goed meugelik te begeleiden.
Warkenjow ok in opdracht?
Ja, de helte van mien perduktie maek ik in
opdracht. Et gaot dan vaeke om komplete
oplaogen veur bedrieven en instellings.
Et gaot om opdrachten mit een grote maote
van vri'jhied, meerstal wodt de invulling an
mi'jzels overlaoten. Et liefst wark ik mit zink
omreden et zink een wat waarmere 'bijting'

geft as keuper.
Alliend as een grotere oplaoge vraogd wodt,
zeg boven de twiehonderd, dan wodt d'r keuper bruukt, dat eerst verstaeld wodt.
Nog even weeromme naorje vri fe wark.
Netuur en laandschop won niet vaeke veurzien van levendige wezens uut die netuur.
Ze bin d'r wel es, mar dan op 'e aachtergrond. In warkelikhied bin ze vaeke ok mar
hiel vlochtig even anwezig. 1k hole trouwens
niet van et anekdotische. Somstieden hej'
wat neudig om de kompesisie slutend te
maeken om b.g. een lege locht bi'j de prente
te betrekken kan een haandvol voegels of
insekten wonderen doen, mar zi'j blieven
ondergeschikt an et gehiel. Vaeke plaetsen
keunsteners meenskefeguren in heur wark
om et invuulber te maeken, mar veur mi 'j
staon die meensken de warkehike netuurbeleving in de weg.
Hoe kiek ie tegen de toekomst van dat laandschop an, datjow zo nao an et hatte leit? Bin
d'r niet al te yule boswallen vernield? Is et
niet roeien tegen de stroom in? Bi j' wat dat
angaot de laeste lwintigjaor niet somberder
wodden?
Netuurhik sluut ie jezels wel es veur bepaolde
dingen of Aj' d'r over naodaenken woj' d'r
niet echt Ileurig van. D'r is wel meer andacht
veur et milieu, mar niet veur de netuur. Wi'j
bin een onderdiel van de netuur en veur die
netuur moe'n we echt respekt hebben en we
moe'n van dat respekt uut haandelen.
Bi'jglieks gien bomen ommezaegen of laand
egaliseren as et niet echt neudig is. Ur is wel
meer ommedaenken, mar is et altied echt, dat
is veur mi'j de vraoge. Et gaot mi'j d'r niet
omme om de boeren te pesten. 1k kan me
vaeke hiel goed verplaetsen in boerestaandpunten. 1k hope dat ik mit mien wark wel een.
hiel klein stientien bi'jdrege in et respekt
veur de netuur, die op zien tied toch slim
kwetsber is.
De tied vligt veurbi'j. Veural awwe ok nog in
et atelier van Reinder Homan ommestrunen.
We zuken tegere de prenten uut, die as in De

Ovend bruukt wodden meugen. 1k kriege flog
wat kleingrafiek van de haand van Wim
Zwiers mit veur mien verzaemeling en nog
een peer unieke etsen van Barbara van
Houten en een ets van Albin Brunovsky, een
Slowaakse keunstener, die deur mi'j slim
wardeerd wodt. 1k kope nog een prachtige
ets van Reinder Homan. We raeken mar niet
uutpraot. Een lange middag van vief uren is
veur oons netuurlik vusen te kot. Daor moet
al es een vervoig op kommen. Schitterend
wark van een meraokels gaastvri'je en aorige
Reinder Homan. Vrouw Hof zol wel zeggen:
weer een dag mit een goolden raantien.
Kotte infermaosie

Wark van Reinder Homan is in et noorden
van oons laand onder eren op veurraod bi'j
de volgende galeries: Galerie Brink 7 Yde,
Roos van Tudor Franeker, De Estrik
Surhuustervene, Atelier op zoolder op 'e
Smilde, Gazendam en Kees Beikes in
Grunningen, de Keunstuutlienen in
Liwwadden, Assen en Zwolle. Tot et laeste
van april is d'r wark tentoonsteld in Hotel
Jans in Ries en van 30 augustus tot 8 oktober
dit jaor in Galerie Mebius in Noordhorn.

Reinder Homan/'Nevel'
1993, lijnets, 250 x 295, op7. 50.

Reinder Homan/'Zonflig bos'
1996, lUnets, 138 x 176, op1. 125.

Reinder Homan/'Jonge elk'
1986, lUnets, 268 x 334, op1. 50.

Reinder Hornan/ 'Herfst IF
1982, ets/aquatint, 200 x 395, opl. 50.

Reinder Homan/'Paardebloernen'
1994, li/nets, 280 x 496, opl. 50.

Reinder Homan/'Twente'
1996, l/nets, 96 x 296, op1. 100.

Reinder Homan/'Salomonszegel'
1988, lijnets, 138 x 122, op1. 105.

Reinder Homan/'De brug'
(opdr. Gem. Zwolle), 1993, lUnets,
250 x 298, op1. 60.

Sietske Bloemhoff

Et vuurhokke
In de serie over boerderi jen in Stellingwarf wol ik et dit keer over et vuurhokke hebben. Bij de meerste boerderi yen hier bi j omme was d'r ommes wel iene te vienen.
In de lesbundel Boerderi'jen in Stellingwarf, die bedoeld is veur et yak hiemkunde op
de basisschoelen in de beide Stellingwarver gemienten, wodt ok ommedaenken geven
an de omgeving van de boerderi jen. Et vuurhokke is daor een onderdiel van.
Omreden veul gegevens en verhaelen die in de ni je bundel kommen ok interessaant
leken veurjim, is indertied mit disse serie in De Ovend begonnen. De lesbundel is
mit een peer maonden klaor en gaot dan naor de schoelen. As d'r onderjim goenend
binnen die de bundel graeg in heur bezit hebben willen, dan kun die die op et kantoor van de Schrieversronte kopen. Jim moe 'n dan even naor Saskia Douma of mi j
vraogen. De bundel, daorflink watfoto 'S in kommen te staon, zal zoe 'n 150 bladzieden dikke wodden (op A-4fermaot). Et gaot om een eigen perduktie die in een thermisch omsiag bundeld is. Boerderi'jen in Stellingwarf kostf 15,--, de kosten van et
versturen niet mitrekend.
De gegevens die ik in dit stokkien verwarkt heb, kommen bi j een tal infermaanten
van et Stellingwarfs Woordeboek en uut et woordeboekmateriaol zels weg. 1k heb ze
liekewel anvuld mit eigen waornemings. In boeken over boerderi jen is, veur zoveer
1k die d'r op naozocht heb, weinig over et vuurhokke te vienen. Asjim as lezers van
dit blad nog opmarkings en/of anvullings hebben dan zol ik die vanzels graeg van
jim heuren. Jim kun mi j de eerste drie daegen van de warkweke berieken op et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (0516-451108). Op de ere
daegen of aovens kan dat thuus in Oosterwoolde (0516-516031). Al vast daank in et
veuren.
Bi'j de meerste boerderi'jen in de
Stellingwarven zaj' vroeger wel een vuurhokke. Et woordeboek het opgiften uut Bdie,
Dho, Diz, Mun, Nbk, Np, Nt, Nw, Ubk, 01Ni, Up, Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol, j. Et vuurhokke dat ok wel stookhokke (ZW, Bu, Db, Dho,
Diz, Np, Nw, OR, 01-Ni, Up, Spa, Ste,
Wol), vuurhutte (verspr. OS, Up. Pe-Dbl) of
stookhutte (verspreid) nuumd wodt, was
meerstal te vienen tegenover de zieddeure
van de boerderi'je. Aachter die zieddeure
haj' meerstal de kaarnhoeke.
Et vuurhokke is in oonze streken vaeks niet
groter as zoe'n aanderhalf bi'j twie meter.
Een inkelde keer weren ze alderdeegst nog
kleiner. Daornaost kwammen ok wel groteren veur, en ie zaggen ok dubbeide stookhokken. Die weren vanzels nog weer groter.
Et vuurhokke is van stien bouwd en et het,
veur zoveer a'k naogaon heb, een zadeldak
daor pannen op liggen. An de kaante van de
hcerderi'ie zit haost altied een deure. Vaeks

is d'r in de beide ziedmuren een raempien te
vienen, mar soms zit d'r mar in ien mure een
raempien. Tegen de deure over zit een schostien. Et kwam hiel inkeid ok wel es veur dat
de meensken een overlopien van et huus naor
et stookhokke maekten. Dat overiopien was
overdekt, en op die meniere bleef ie mooi
dreuge as et regende en ie mossen naor et
hokke, zo verteiden oonze woordeboekmitwarksters van Steggerde.
Et dubbelde stookhokke kon wel twie bi'j
drie meter wezen. Een veurbeeid daorvan
ston indertied in Tronde. Dat stookhokke
beston uut twie dielen, et veurste en et aachterste. Et had daorom ok twie deuren. De
deure van et veurste stookhokke zat tegenover de zieddeure van de boerderi'je, de
deure van et aachterste hokke zat in de kotste
mure. Dat hokke had ien klein raempien
naost de deure van et veurste hokke, wiels et
veurste hokke twie raemen in de kotste mure
van dat hokke had.

Een dubbel vuurhokke bi j een boerderije op Riesberkaampen hi] Buil.
DL FUINKTIE
Et vuurhokke wodde vroeger veural bruukt
om d'r et eten in te koken. Om die reden
ston d'r dan ok een kookkachel in. Vroeger
haj' in de boerderi'je zels gien keuken. In de
winter wodde d'r wel in huus eten, mar zommerdag as et koold was atten de meensken
die een wat groter vuurhokke hadden daor in.
Zo hul ie j et huus ok mooi schone! In et
hokke daor oonze woordeboekmitwarksters
van Steggerde mi'j over vertelden ston ok
een komfoor om et eten op waarm te holen
en een doofpot. Behalven et koken van et
eten, wodde de was ok vaeke in et vuurhokke daon. Daornaost wodden in et stookhokke
in Steggerde de sprikken kothakt. Dat kothakken dat bi'j mien Builiger infermaanten
buten gebeurde en daor pr!kkehakken nuumd
wodde, gebeurde op et sprikkeblok, een

dikke blokke hoolt. Naost et sprikkeblok lag
et snumes om mit te kothakken. Dc sprikken
weren neudig om et vuur mit te stoken daor
et eten op kookt wodde. le vunnen de meensken, mit naeme zommers, haost nog meer in
de hutte as in et huus, mar vanzels niet elke
menuut... Zo is et in Steggerde wel es
gebeurd dat as de meensken de eerpels opeten zollen, die al op weren. En et is alderdeegst es iene overkommen dat hi'j in plak
van eerpels honnekeutels in de panne vun.
Oonze woordeboekmitwarkster Vrouw
Mulder-Prakken, die in Tronde opgruuide,
vertelde over et dubbele stookhokke bi'j heur
thuus et volgende.
'Zommers, as et koold was, zatten we in et
veurste stookhokke te eten. As et waarm
weer was atten we in de kaarnhoeke. Alliend
in de winter as de kachel in huus an was,
atten we 'veur', zoas we zeden. Mar hasems,
zolange de kachel in huus niet an was, atten
we in et stookhokke, en we koffiedronken d'r
ok. Et was een groot stookhokke, want d'r
ston een ronde taofel in, daor we mit zes
man ommehenne zatten. In dat veurste pat
ston vanzels ok de kookkachel. In de midden
van et hokke zat de schostien, en an de aandere kaante (et aachterste stookhokke) haj'
een kachel daor twie stookpotten op konnen.
lene om et varkenvoer en iene om de was op
te koken. Dat koken van de was gebeurde
bi'j oons in een kookpot die vanbinnen wit
gimmeleerd was.'
Doe d'r in de loop van de tied keukens in de
boerderi'jen kwammen en et vuurhokke ok
niet meer as woonruumte dienst dee, gongen
de meensken de hutte veur ere zaeken bruken. Hier bi'j omme kwam d'r doe vaeke de
stookpot in te staon om varkenvoer in klaor
te maeken. Veurtied gebeurde dat bi'j de
meensken die mar een ienvooldig vuurhokke
hadden, butendeure. Dat voer was een mingsel van eerappels, waai en waeter. De eerpels
wodden eerst in de stookpot kookt.
BI'J ET VUURHOKKE
An de buterkaante van et vuurhokke hong an
ien van de muren wel es een linnenrak. Et
hong liekewel ok vaeke an huus onder de
geute of de daoke, dan bleef et dreuge. Dat

rak was d'r veur om de was an te dreugen of
om bi'jglieks kieren of dekens te lochten.
Now kwam de was overdag wel an de liende,
mar as et niet dreuge was kwam et aovens op
et rak. Dat rak kwam dan binnen in et vuurhokke, of in de kaarnhoeke. Et linnenrak
wodde van hoolt maekt en mit pen-en-gatverbienings in mekaander zet. As et rak k!aor
was wodde et wit varfd, mar de onderkaante
van de vier poten kregen een rood of blauw
kleurtien, krek as alle uutaenden van de
lange horizontale latten. D'r weren d'r die
twie rakken hadden; iene veur et linnen en
iene veur et donkere goed. Doe ok et linnenrak ofschaft wodde, hebben nog hiel wat
kiender heur daor daenk' slim mit vermaekt
deur et as 'tente' te bruken bi'j et speulen...
An de aandere kaante van de stookhutte zaj'
wel es een potrak, dat ok wel pannerak
nuumd wodde. Dat rak ston tegen de mure,
en daor wodden de potten en pannen ommekeerd oplegd om ze nao et schonemaeken te
dreugen. Mar et kwam ok vaeke veur dat et
potrak veerder naor aachteren ston, los van
de mure. Zoe'n potrak was maekt van vier
paolen die mit twie lange latten an mekeer
verbunnen weren. De aachterste twie paolen
stonnen hoger as de twie veursten. Op die
wieze konnen de pannen schuin tegen de
hogere aachterkaante 'leunen'.
Et schonemaeken gebeurde op et buunstap.
Et buunstap was van hoolten plaanken
maekt, mar ok wel es van spoorbielzen. Dat
stap was soms naost et vuurhokke, mar d'r
A wel es een aentien of Et kwam ok veur
dat et buunstap bi'j een briede sloot, of
alderdeegst een vaort maekt was. Op et stap,
zoas et ok wel nuumd wodde, koj' de potten
en de pannen bunen. Bi'j, of op et buunstap
haj' een pompe. Om de pollen en pannen
goed schone te kriegen, bruukte de boerinne
een buunder, wit zaand (as middel om te
schoeren) en waeter. De me!kbussen wodden
A op die wieze schonemaekt en op een rak
zet om te dreugen. Dat rak wodde et busserak nuumd. In Steggerde ston et rak !iekewel
tegen de koemure van de boerderi'je ze!s. Et
waeter dat bi'j et bunen bruukt was, !eup via
een ofvoergeutien dat vaeke et geutsgat of
geutgat nuumd wodde naor een sloot.
In de buurt van et vuurhokke koj' vaeke ok,

soms onder een ofdakkien, een bultien wit
zaand vienen. Dat zaand wodde behalven bi'j
et schoeren van de pollen en bussen o.e.
bruukt om de patties bi'j huus mit te stri'jen.
Veur de zundag veegde de boerinne de smalle patties eerst an mit de bessem en dan
stri'jde ze die mit wit zaand. Mar ok de patties die wat brieder weren wodden veegde ze
an. Dan harkte ze et pad an weerskaanten mit
de tuunharke an en stri'jde as laeste et middelste diel mit wit zaand. Nao et voeren van
de koenen morgens wodde de gaank aachter
de koenen langes ok mit wit zaand stri'jd.
Aovens wodde d'r dan nao et voeren nog
even bi'jstri'jd.
Et zaand bruukte de boerinne ok om et straotien tussen de buterdeure en et vuurhokke
mit in te dweilen. Dat indweilen hul in dat
d'r mit hu!pe van een dweil en waeter wit
zaand in de naoden tussen de stienen kwam.
Et was as verfraaiing bedoeld, en et leek
mooi schone. Nao et stalschoonmaeken in et
veurjaor wodde de stienen gaank aachter de
koenen langes ok op die wieze indweild.
WAOR El VUURHOKKE VEURKWAM
Een boel vuurhokken bin d'r al lange niet
meer, mar hier en daor ziej' ze nog wel. Ze
wo'n now niet meer bruukt om in te koken
en te wasken, mar bi'jglieks wel as fietsehokke of as schuurtien veur et tuunark. Et
vuurhokke kwam niet alliend veur in de
Stellingwarven, mar ok in de rest van
Frieslaand, in Grunningen, Drenthe,
Overiessel en Gelder!aand. Ze wo'n in ere
streken liekewel vaeke bakhuzen nuumd, en
zul!en misschien ok ere funktie's had hebben
as hier bi'j omme.
In oonze regio bin de vuurhokken niet slim
groot. In ere streken bin ze soms een stok
groter en bin ze wel es ommebouwd tot kleine vekaansiehusies.

Piet Oosting

Post uut de Charente
Da's mienen

La Côte is iene van die yule kleine gehuchies
die as deur een reuzehaand zi'jd, her en der
op de heuvels liggen van de plattelaansgemiente St. Quentin de Chalais. I t Dorpien St.
Quentin ligt op zoe'n aanderhalve kilemeter
ofstaand en is mit zien honderdvuuftig inwoners et heufdplak van de commune.Vanof de
lekale deurgaonde weg lopt d'r een weggien
mit 'n bochte scharp omhogens langs de helling van de heuvel en hoolt op bi'j een pleintien aachter oons huus, waor een enorme
kestanjeboom staot.
Rondom dit pleintien, waor oons huus mit de
rogge naor toe staot, wonen nog drie aandere
gezinnen, waoronder zoas zegd de burgemeester, die van zien yak aenliks psychiater
is. Dan 'n jonger echtpeer mit twie schoelegaonde kiender, waor de man van bi'j
Peugeot warkt en de vrouw in dieltied heipt
op de Maine. Veerder nog een oolder echtpeer, dat een betien medel staon kan veur et
type meensken hier in disse omgeving. Want
aj' maendagsmorgens in Chalais over de
mark lopen, dan ziej' honderden van die
meenskies. In Nederlaand was ik mit mien
ien meter drienenzeuventig mar 'n klein
kereltien, hier stik ik een kop boven de
massa uut. Wat op himzels a! 'n hiele appatte
ervering is. De meensken bin vrundelik en
behulpzem, al gaot et vaeke wat omslaachtiger en langzemer as wi'j et wend weren. In
de begintied doe we nog in de 'gite' bi'j
Brossac zatten en et me allemaole lange niet
naor I t zin gong, zee iene die ok een peer
keer in Nederlaand en Duutslaand west was
tegen mi'j, dat wi'j noorderlingen vusen te
vierkaant daenken, we mossen viogge leren
meer rond te daenken. En as jow hier een tietien binnen, kommen jow tot de konklusie
dat de man geliek hadde. Dus oefenen wi'j
daegeliks in rond daenken. Waj' veurnaemelik in de winkels neudig hebben.
Vanof La Côte hej' een fantastisch uutzicht

over de omgeving. In de veerte tekenen de
donkere beboste hellings van de Dordogne
him of. Bi'j helder weer, en dat is I t meerstal
wel, kun jow vanof oons terras een waetertoren zien, die achttien kilemeter veerderop
staot. Et laandschop is agrarisch mit hier en
daor een bossien op een heuveltien. De hieltied weer wisselende kleuren, deur aachterienvolgens de tarwe, et koolzaod, de zunnebloemen en dan de mais, mit daor tussendeur de ommeploegde velden, blieven It
hiele jaor deur een prachtig ofwisselend
schouwspul opleveren dat nooit verveelt.
Wienbouw is niet et belangriekste hier in
disse streek, en toch zitten we hier mar dattig
kilemeter van St. Emilion of, et bekendste
wiendorpien uut et Bordeauxgebied. En
Cognac ligt nog glen zestig kilemeter vot.
Dus ok wat dat angaot, niks te klaegen.
Fraansen bin slim beleefd en vaeke ok wat
op ofstaand, mar op een goeie dag vragt
mien oolde buurman, mit wie ik een wientien
zit te drinken onder de grote boom, hoe aenliks mien petit-nom is, mien veurnaeme. Dus
vertelle ik him dat wi'j Piet en Willie binnen,
dat komt him zo ongelokkig uut de strotte,
dat ik vertaele et veur him in Pierre en Vylie
en dat ligt him beter. Sund die tied bin et
Joel en Mattei, Serge en Rosalyn, Marcel en
Laure en Pierre en Vylie. Zo wo'n we opneumen in de kleine gemienschop en dielen in It
vervoig lief en leed, veural mit Marcel en
Laure, die as ooldere meensken krek as wi'j
de hiele dag te plak binnen, as de aanderen
allemaole naor heur wark binnen.
Dat oons huus mit de rogge naor I t pleintien
staot, en die rogge is iene grote bliende
mure, komt omdat et vroeger aenliks de stallen weren van I t oolde leegstaonde huus
waor wi'j tegenan wonen, en dat an de weg
staot. We hebben d'r drekt et zicht niet op
deur de vier meter hoge koniferehege die d'r
tussenin gruuid is. Oonze veurgangers hebben die stallen zo kocht en d'r een hatstikke
mooi huus van maekt. I t Huus is zels 'n

Oons huus!
betien bekend hier in de omgeving.
'Ah, jim wonen in la belle maison van de
Michels.'
Ja, daor wonen wi'j now. We wo'n dudelik
beschouwd as bofkonten. Now kon monsieur
Michel d'r wel 'n peer centimes tegenan
gooien, want zien vader is groot-fabrikaant
van wien en bronwaeter in Angoulème. We
hebben 't dan ok te daanken an 't feit dat
moeke Michel niet aorden kon op 't plattelaand en naor de stad terogge wol, dat we dit
huus veur een veur oonze begrippen lege
pries overnemen kund hebben, de Fraansen
vunnen et te duur.
Op een dag lopen we in Chalais en zien we
tot oonze verbaozing dat 't oolde huus naost
oons te koop staot. Veur honderdtwintigduzend francs, zoe'n veertigduzend gulden.
Laeter praot ik daor mit Marcel over.
Tat huus staot ok te koop,' zeg ik tegen
him.
Hi'j grinnikt wat geheimzinnig en zegt: 'Tja,
dat he'k ok zien.'
'Mar,' vien ik, 'dat is toch vusen te yule,

honderdtwintigduzend veur zoe'n oold krot,
dat al dattig jaor verweerloosd leeg staot.'
'Och,' zegt Marcel, 'kan wezen, kan wezen.
Ic weten mar nooit.'
'Nee,' zeg ik, 'dat is waor, van wie is dat
oolde ding aenliks?'
'Da's mienen,' zegt Marcel mit kwaolik verburgen lol.
In de loop van de tied kommen we d'r aachter dat zoe'n betien de hiele omgeving hier
van Marcel is. Hi'j het zestig bunder laand,
een peer bossen, en drie huzen. 't lene waor
hi'j in woont en de twie aandere leegstaonde
huzen op La Côte. Toch is Marcel zien hiele
leven laank vrachtwaegensjefeur bi'j een
slaachteri'je west. En Laure dee een boerespullegien mit zeuven koenen en drie varkens. Want eerst doe de laandbouwmechanisaosie goed op gang kwam, nao de oorlog,
doe had hi'j wat an zien grond. Hi'j verhuurt
et allemaole an de plaetselike boeren. Zien
vader hadde die grond ok al en toch weren
ze altied zo aarm as een luus.
Wi'j kun hiel best mit Marcel en Laure. Hi'j

Gezicht op La Côte. Links Joel zien huus, in 't midden oons huus en rechts aachter
de hede et oolde huus van Marcel.
het 'n peer are gruuntetuun naost zien huus,
waor hi'j genoeg in plaant om een weeshuus
van te beveurraoden. Daor eten we dan ok
mit mekeer van op La Côte. En daor is
Marcel berewies op. Et komt wel goed van
passe ok, want gruunte is duur in Frankriek.
Om len veurbeeld te geven, een kilo grune
boonties komt jow grif op vuuftien francs,
vuuf gulden. Jo1, Serge en ik hebben veur
de aorighied ok wel een hoekien gruuntetuun, en daor komt ok wel wat of, mar 't
grootste pat van oonze voedselveurziening
komt bi'j Marcel weg, en daor geniet hi'j
zichtber van.
As ik op een dag van een aende kuieren terogge komme, staot Marcel me min of meer
op te waachten. Hi'j troont mi'j mit naor
zien gerage en wiest op een oolde kaaste die
daor staot.
'Zol die nog wat weerd wezen?' vragt hi'j.
We hebben et naemelik al een peer keer had
over al die antieke meubels die jow hier op

rommelmarken en antiekbeurzen tegenkommen. Tegen groffe priezen weliswaor. 1k
moet even slokken.
'Ja, Marcel,' zeg ik, 'hi'j zol best wat weerd
west hebben, as ik niet juust daor bet-overgrootvader hooltworm an zien aachteraachterkleinzeune de lekkerste happies hoolt
anwiezen zien hadde.'
Daor staot me daor een achttiende ieuwse
onvervaiste Charentaise neutehoolten vaiseher, en et is echt meer gat as kaaste.
'Hi'j is antiek hen,' zegt Marcel hoopvol.
Hi'j wet dat ik zokke dingen zuke en
opknappe. Mar dit is waj' numen een uutdaeging. 1k kan 't veur Marcel en veur de kaaste
niet over de lippen kriegen om te zeggen:
'Maek d'r mar braandhoolt van.'
'Die knappen we tegere op,' zeg ik, en
Marcel zegt et me bliede nao.
We bin now haost 'n jaor veerder. De laeden
en 't boverste stok waor de bodden in staon
moeten, bin onderhaand in een akseptaobele

staot. De onderkaaste wodt wat veur disse
winter. De deurties en de ziedkaanten bin
nog te bruken, et boverbiad, de poten en de
aachterkaante moe'n waorschienlik hidemaole verni'jd wodden. Now het Marcel in
zien twie oolde huzen en zien schure staepels
hoolt liggen, dat is 't grootste perbleem niet.
As we daor ok wat moois mit doen kunnen,
daor bin 'k nog niet zo wisse van. Vervelen
zuwwe oons in elk geval weer niet, want
behalven de kaaste komt Marcel now mit et
iene kannegien nao et aandere eulielaampien
op de proppen, allemaole antiek spul. En as
't dan weer maekt en poetst is en ik 't bi'j
heur terogge brenge, staon die oolde meenskies krek zo te glimmen as et oolde keuper.
Allienig daoromme is 't al de muuite weerd
om te doen. En hopelik genieten jim d'r een
betien van mit, want d'r is nog een protte te
vertellen, mar dat is veur een volgende keer.

Klaas Knillis Hofstra

ni'jjaor 1998
flog twie jaor
tot de ni'je ieuw
mar
dan gaon we
dan zullen we
dan...
mar nog twie jaor
zuwwe in die tied nog
zuwwe in die twie jaor nog
lao'we in die twie jaor
ja
lao'we dat doen

W.H. de Vries
historikus '401'45

De oorlog in de Stellingwarven - I I Misschien hadde as titel veur disse oflevering: 'et geheim van Spange tiedens de
Twiede Wereldoorlog' toepasseliker west,
want we kun gerust stellen, dat de meerste
meensken in de Stellingwarven nooit weten
hebben en ok nooit docht hebben wat daor in
de Westhoek gaonde was.
Et is alderdeegst zo, dat de Stellingwarvers
deur mekeer neumen nooit weten hebben dat
d'r ooit tussen de bebouwde koem van
Spange en de Gracht een hoolten loods staon
het die niet een klein betien, mar zels een
hieleboel mit de oorlog te maeken hadde.
Al eerder hebben we bepraot, dat de Duutse
febrieken, en veural de waopenfebrieken, in
Duutslaand een chronisch gebrek an warkyolk hadden. Dit wodde in 't eerste plak veroorzaekt deurdat de legers an de fronten
(veural Ruslaand) onnoemelik yule meensken
opslokten. Duzenden Duutsers wodden uut
de febrieken haeld en naor de fronten stuurd.
De eupenvalen plakken mossen weer anvuld
wodden mit meensken uut de bezette lanen,
die et dwangbevel veur de verplichte warkeri'je thuusstuurd kregen. Ok de febrieken
hier, zels die veur de eteri'je warkten, wodden uutkamd.
Degene die mit hulpe van de ondergroonse
een goed schoelpiak vienen kon deuk onder,
mar niet iederiene hadde die gelegenhied en
dat hadde tot gevoig dat d'r een hiele hoop
manluden naor Duutslaand gongen, een
ongewisse tied mit ok nog de wetenschop,
dat de bikkeri'je over et algemien niet was
om over naor huus te schrieven.
N.S. station van Deventer

Zo ok een ploegien jongknaopen, dat in de
zoemer van 1943 op et station van Deventer
klaor ston om mit de trein naor et opgeven
warkplak in Duutslaand te gaon. Ze hadden
allemaole et bevel kregen, naodat ze goed-

keurd weren, dat ze naor Berlien mossen.
Op et Perron in Deventer wodden ze anspreuken deur een man, die hielemaole niet zee
wie hi'j was en allienig mar vreug, as ze allemaole veurmaolige warkkrachten weren van
de Lindhorst Vleiswerenfebriek in De Wilp
bi'j Twello. Doe ze zeden, dat ze allemaole
op die febriek warkt hadden, wodde deur de
man vraogd, waoromme ze dan mit zoe'n
ploeg op et Perron stonnen en wat ze zollen.
Nao wat schruten stille wezen, (ie konnen
ommes gien meens vertrouwen in die tied)
wodde him dudelik maekt, dat ze naor
Duutslaand mossen en dat ze aenlik hielendal
niet naor Berlien wollen.
Dat de man volledig mit de staand van zaeken op 'e hoogte was en ok bi'j de febriek
heurde, wussen ze doe nog niet. Tot heur verbiestering heurden ze de man zeggen: Tat is
dan dikke in odder, de reize naor Berlien in
Duutslaand gaot niet deur en jim nemen niet
die trein, mar de trein die dommiet an de
aandere kaant van et Perron komt. En jim
stappen mit mekaander in Zwolle over en in
Wolvege d'r uut.
De man, die ze absoluut niet kenden, praotte
zo overtugend, dat de hide ploeg zonder
mekeren in de trein naor et noorden stapte en
in Zwolle op 'e trein naor Wolvege.
naor Spange

Terogge gaonde naor de veurbereidings veur
disse hiele euperaosie, moe'n we weten, dat
de febriek in De Wilp een stellegien direkteuren hadde, dat niks van de Duutsers en heur
haandlangers hebben mos. Uut disse overtuging hadde de direktie een plan in mekeer
dri'jd waor een hiele hoop risiko's in zatten,
mar zien geliekese niet kende. Ze weren n.l.
tot de konklusie kommen, dat zolange as zi'j
d'r wat an doen konnen, gieniene van heur
passeniel naor Duutslaand gaon zol, om daor

Een trouweri /e in de oorlog.
in de waopenfebrieken of wat dan ok warken
te gaon.
Via een relaosie in Wolvege kregen ze de
gelegenhied om een stok onlaand te kopen in
wat doe nog een grote wildernis was tussen
et dorp Spange en de Gracht. In dit doe nog
sompige terrein, waor mar iene huusholing
woonde, wodde een berak bouwd, mit alles
d'r op en d'r an, dus mit keuken en slaopplakken en een husien. Hier konnen ongeveer 20 a 25 meensken onderdak vienen en
ie konnen d'r kommen langs een hiel klein
laandweggien vanof de Gracht.
Doe et groepien jongkerels in Wolvege
ankwam was et al donker en hebben ze overnaacht op wat stro in de doe nog bestaonde
fietseloods die d'r now niet meer staot.
Eredaegs wodden ze mit een veewaegen van
Dragt naor Spange brocht. Hier hebben ze
veur een redelik loon en de kost en onderdak
laand anmaekt en mit hulpe van de direkteu-

ren in De Wilp en de ondergroonse kregen ze
waeterdichte pepieren mit alle Duutse stempels en niet van echt te onderscheiden. Ze
hebben ok nooit gedonder had bi'j Duutse
kontroles, want om de zovule tied mochten
ze ok nog wel es een weekaende naor huus.
Drekt naost de berak ston de ienigste woning
in de omgeving en daor woonde de femilie
De Weerd.
Disse huusholing hadde kontakten mit de
ondergroonse en via die ondergroonse weren
bi'j disse meensken twie onderdukers over
de vloer kommen, een moeder en een zeune
(een joongien van zeuven jaor), van Joodse
komof. Twie aandere kiender, een joongien
en een maegien weren op aandere plakken in
Frieslaand onderbrocht. Moeder en zeune in
Spange weren de vrouw en zeune van opperrabijn Abraham Levison uut Liwwadden, die
in Amsterdam oppakt wodde en nooit weerommekwam.

21 augustus 1944

Sigeretten en tebak weren niet meer te
kriegen. De verstokte roker verbouwde

zels tebak.
Moeder Levison wodde nooit buten zien en
zunderde heur van de wereld of, verteerd
deur aangst om et lot van heur man en heur
beide aandere kiender, die ze nooit zien kon.
Et joongien, Salomon (een naeme die hi'j
nooit numen moch) zwurf, as d'r gien onraod
was, deur de wildernis en hi'j hiette now:
Flip Kind, zeune van et echtpeer Kind/v.d.
Vegt, van de Lendediek bi'j Spange. Op et
gemientehuus beston disse femilie hielemaole niet en gelokkig is alles goed gaon.
Flipje (Salomon) sleut al gauw kammeraodschop mit de buren uut de berak van
Linthorst, mar zien echte kammeraodschop
beweerde hi'j veur de kok uut de berak, een
zekere Uden, en zo gongen de oorlogsmaonden veurbi'j in de verlaoten wereld aachter
Spange en zo wodde et augustus 1944.

Flipje was yule bi'j de kok in de keuken te
vienen, zo ok op disse dag en hi'j vertelde de
kok, dat hi'j morgen (de 22e) jaorig was en 8
jaor wodden zol. Dat hi'j die dag op een hiel
aander plak wezen zol, kon hi'j doe nog niet
weten. Hi'j hul een ongelokkien en strukelde
in de keuken en dit hadde tot gevoig, dat een
grote panne mit kokende melk van de taofel
ommevul en hi'j kreeg de kokende melk
over him herme. Zien bienen en et onderlichem weren hielemaole verbraand en hi'j
vergong van de piene.
De ondergroonse wodde inschaekeld en die
zorgde veur een taxi en een wiekverpleegster
gong mit en ok iene van de ondergroonse
(Jan Visser). In et ziekenhuus hadden ze
drekt deur (doe ze him onderzochten) dat et
een Joods joongien was, mar iederiene
zweeg. Hi'j wodde inschreven as Flip Kind
en wodde onderbrocht op 'e ofdieling
besmettelike ziekten, omdat hi'j daor veilig
was veur zien vi'janen. lene zuster was slim
mit zien lot begaon en zat een boel an zien
bedde. An de zusters, die een praotien mit
him maekten, bet hi'j nooit verteld, dat hi'j
uut Spange kwam en hi'j bet ok nooit zien
waore naeme nuumd.
Alles is gelokkig goed gaon en die iene zuster, die een hiele hoop an zien bedde zeten
hadde, kreeg een schoffien nao de oorlog een
kaortien over de post mit de ondertekening:
Flipje Kind/Salomon Levison.

Theo van de B/es

zeg et mit klompen
in de kiasse
as kiend slim
kot
veur de kop
kwaodachtige
klompsokken schoeren
de vloeren
op 'e gang staon
kiassen vol
kietterkiompen now stille
in klompebakken
zien kiompen
vliegen
deur de locht
trefzeker op j an
en moet hi'j nao ni'je wandaod
op 'e vlocht
rap van de voeten
weg is kiompernan
kiompen in de karke
kiompen in de sni'j
onhaandig bi'j et eierzuken
onmisber in 'n vechtperti'j

et is de kiompe
uut en an
ók wat gienien'
bedaenken kan:
hi'j kan niet zingen
en maekt 'n mal geluud
en vligt
de kiasse al weer uut
wi,j
makke schaopen
blaeten deur
en meester
slat
de maot'
vertwiefeld
en liekwit
en aachter
et raempien
daansen ritmisch
twie muzikaole
kiompen mit

Dii gedicht maekt diel uut van een riegel van lwaelf, die instuurd binnen veur De Oolde Pook-pries.

Henk Bioemhoff

Gminmatika veur elkeniene (7)
WIé zee-d-ie ok al weer dat ie lestdaegs zaggen? Dit zinnegien, of zinnegies die d'r slim
op lieken, staon de !aeste jaoren nogal in de
belangstelling. le vienen ze dan ok riegelmaotig in taelkundige studieboeken en zo
wat henne. Niet uut et Stellingwarfs, mar wel
uut et Neder!aans, Engels en uut aandere,
algemienere taelen as et Stellingwarfs. Al
moet ik d'r vot-en-daolik bi'j zeggen dat verschillende, veural butenlaanse onderzukers
zok soorte van zinnegies uut streektaelen van
veerder vot d'r ok wel bi'j haelen. En de
laeste jaoren kieken ze in Nederlaand wat dit
soorte zinnen angaot ok al weer meer naor
streektaelen.
En toch is et mar zoe'n gewoon, ienvooldig
zinnegien, zoj' zo zeggen. Elkeniene kan 'm
zomar spontaan en viot maeken, en al liekegoed begriepen. Wat kan d'r dan mit te redden wezen? Wat is d'r zo eigenaorig an?
Lao'we es kieken. Aj' et zinnegien opdielen
willen, dan vuul ie al gauw an dat et aen!ik
niet om iene zin mar om twie zinnen gaot.
De zinnen zee-d-ie ok al weer en daj' lestdaegs zaggen. Mar... waor heurt dat woord
wie feitelik bi'j? In et zinnegien daj' lestdaegs zaggen wodt niet hadop uutdrokt 'wie'
of 'wat' zien wodde. Mar zokszowat heurt
d'r aenlik wel bi'j, zo vuu!t iederiene et an.
le zien j altied een persoon, een beest, een
ding. Zaggen, zo zeggen we dan, het een 'lijdend voorwerp' neudig. Feitelik heurt dus
wie bi'j zaggen, dus in et zinnegien dat ie
lestdaegs (iene: wie?) zaggen. Et biezundere
is, zo zeggen we in de taelkunde, dat wie hie!emao!e naor veuren scheuven is in de zin

Wie zee-d-ie ok al weer dat ie lestdaegs zaggen?
Zoks bliekt zomar gewoon te kunnen. Et risseltaot van die verschoeving wodt wel op 'e
volgende meniere angeven:

Wie, zee-d-ie ok al weer dat Ic lestdaegs t,
zaggen?
De i onder an de riegel, bi'j wie en bi'j t dus,
zegt dat et om ien en deze!de persoon gaot.
De t van t, staot veur 'trace', dat is Engels
veur 'spoor'. We zeggen dat wie verscheuven
is en as 't waore een spoor naolat op et plak
van t. lederiene wetja dat dat wie aen!ik bi'j
zaggen heurt, in et zinnegien dat ie lestdaegs
zaggen, zoas we ni'jsies al opmurken.
Now, dat is dan mooi, zoj' zeggen, en wat
dan nog? Ft biezundere is dat zokke verschoevings niet alle kaanten op kunnen.
Inderdaod, zuj' zeggen, de woorden staon
mar niet zomar kriskras deur mekeer, dat is
bekend, daor bin regels veur. En die zul!en
wel op ien of aandere meniere in de grammatika zitten. Inderdaod, zo is et mar krek, mar
dan nog. Ok bi'j mooie regels, zoas die verschoeving van ni'jsies, duken d'r appattigheden op. Kiek wat dat angaot eerst mar es
naor disse zin:

le zeden dat ie lessend zien heit en die zien
buurman zien hadden.
Aj' daor een vraogende zin van maeken
omdaj' bi'jglieks die zien buurman niet goed
verstonnen, dan zo1 et zó wodden:

Wie nog meer zee-d-ie dat ie lessend zien
heit en zien hadden?
Mar dat is een onbegriepelike, foute zin, en
dat is eigenaorig. Want et verschoeven gaot
toch ongeveer zoas in et eerdere zinnegien,
daor alles wel goed in gong en doodnormaal
leek te wezen. Et risseltaot van disse ni'je
verschoeving zol dus krek zo goed wezen
moeten as daor straks, en zó zoj' dat dus mit
et bruken van i en t angeven kunnen:

Wie nog meer1 zee-d-ie dat ie lessend zien

Mar die zin zal gieniene spontaan zeggen en
zo is d'r dus een perbleem. Waoromme kan
de verschoeving in et eerste geval wel en in
de twiede zin niet? Now, we daenken dat de
meugelikheden veur de verschoevingsregels
vaasteliggen op de volgende meniere:

Phrase). Aj' wie nog meer naor veuren verschoeven, moet dat dus in ien keer naor et
plak tussen dat en S2• Dus over de greens NP[
en in dezelde sprong ok over s2[. Daor hej' et
a!! Daor ligt et an dat de zin verkeerd is.
Bliekber bin S en NP twie blokkerende
greenzen en daor kun verschoevings in gien
inkelde tael zomar in ien keer overhenne.

1. Verschoevingsregels kommen in alle taelen veur, dus zeg mar in de unieke tael van
de diersoorte die de meenske is.
2. Zokke regels hebben mar een beparkt tal
meugelikheden. Die wo'n bepaold deur bepaolde greenzen in zinnen, wiels elke verschoeving mar over ien zoe'n greens toegelieke mag. Zoks ligt per tael in et 'taelvennogen' van elk meenske vaaste.
3. Per tael kan et soorte greens daor et om
gaot, verschillen. 1k kom daor aanst nog op
weeromme.

Now moe'n we netuurlik weten wélke greenzen per tael zoe'n blokkerende rolle speulen.
Dat kan per tael nogal verschillen, zo het
blieken daon. Et is dus van belang om in
zovule meugelik taelen nao te gaon wat de
meugelikheden binnen. Die verklaoren dan
de verschillen in verschoevingsmeugelikheden tussen alle taelen en streektaelen in de
wereld. En, misschien nog wel belangrieker,
ok kan dan de hieltied dudeliker wodden hoe
meensken de grammatika op dit soort punten, 'aangeboren' en a!, in et heufd hebben.

In wat ik bi'j 2) angaf zit de sleutel om et
verschil tussen de beide veurbeeldzinnegies
te begriepen.

Ok et Stellingwarfs het zien biezunderheden
die van dat een rolle speulen kunnen. In et
aldereerste plak moe'n netuurlik de verschiensels in et Stellingwarfs in kaorte brocht
wodden. Om mar wat te numen. In taelkundeboeken van de laeste tied is vaeke an de
odder et Nederlaanse zinnegien Bananen ben
ik niet do! op. Dat is veur de meerste
Nederlaanstaeligen een verkeerde zin. Een
verklaoring kan wezen dat bananen over
twie blokkerende greenzen toegelieke henne
moet en dat zol dan dus niet kunnen, vgl.

heit en 1, zien hadden?

Zie mar es:

Wie, s1[zeedie ok al weer dat s2[ie lestdaegs
zaggen?

I,

en

Re nog meer, s1[zee-die dats2[ie lessend
NP[zien heit en t]NP zien hadden?
Et punt is dat in de eerste zin wie verscheuyen wodden kan van et plak van t uut naor
viak veur S2, dus bi'j dat, en vervolgens naor
viak veur S. de greens van de eerste zin (S
komt van et Engelse sentence = zin en et
haokien dudet dus de greens van een zin an).
Dat de sprong eerst naor dat gaot en niet in
ien keer hielemaole naor veuren is annemelik, omdat wie ok an et begin van ien S staon
kunnen zol, zoas dus in bi'jv. Wie zag ie lest-

daegs.
Mar now die twiede zin! Waoromme kan die
niet! De groep woorden En die zien buurman
zit mit zien heit in ien 'zelfstandig-naamwoordgroep' (NP staot veur et Engelse Noun

Bananen, 5[ben niet dol 11 fop tJ.
staot veur de greens van een
Et teken
veurzetselgroep (PP = Engels Prepositional
Phrase), dat is dus in disse zin op bananen.
PP en S bin de blokkerende greenzen en daor
kan niet in ien keer overhenne scheuven
wodden, dat dit past mooi bi'j de eerdere zin
daor een verschoeving niet kon.
Mar dan! In et Stellingwarfs kuj' rustig zeggen Benanen1 5[bin 'k gek pp[Op tj. Wat in et
Nederlaans in dit geval niet kan, kan in et
Stellingwarfs we! (en in et Fries en ere
streektaelen ok). Wat now? Dit verschil kun
we verklaoren deur te zeggen dat de greens

PP in et Stellingwarfs niet blokkerend is, in
et Nederlaans wel. Daor zit dan et verschil
in. En daor dot uut blieken dat et dudelik
neudig is om nao te gaon wat zok soorte van
meugelikheden binnen in oonze tael. Want et
zinnegien Benanen bin 'k gek op is niet et
ienigste biezundere geval! Zie mar es:
Hi j is daor de maeker van
kuj' ommezetten tot:
Waor is hi/ de maeker van?
Mar in et Nederlaans kan dan:
Waarvan is hU de maker?
Die meugelikhied van waorvan in zien gehiel
veurop het et Stellingwarfs niet of mar kwaouk, zoks is in ieder geval slim ongebrukelik.
Mar dat is wonder, want ie kun in et
Stellingwarfs ja zeggen:

hier om een dudelik verschil mit et
Nederlaans, in die tael kan zoks niet. Mar in
et woordeboekmateriaol van et Drents woordeboek kwam ik et wel weer vaeke tegen,
naor mien indrok nog yule vaeker as in et
Stellingwarfs.
Uut de veurbeeldzinnen en et verhael daor
ommehenne dot wel blieken, dat de grammatika van et Stellingwarfs op dit soorte van
punten sekuur beschreven wodden moet. De
petronen daor de zinnen heur in veurdoen,
verschillen nogal van die in aandere taelen,
wa'k trouwens ok al es eerder zien laoten
hebbe in disse rebriek. 1k doel dan mit
naeme op 'e de warkwoordsvo!godder.
Trouwens, krek zoas uut et woordeboekwark
blieken dot, het et Stellingwarfs ok in de
grammatika last van slietaosie. Fen goeie
beschrieving is ok om die reden neudig, nog
los van et feit dat zoks veur et !eren zien nut
hebben moet, en dat nog es !os van alle
weerdevolle inzichten die zoks veur de taelkunde ze!s opleveren kan.

Welkefoto bin ie de maeker van?
liekegoed as
Van welkefoto bin ie de maeker?
Wat bin in et Stellingwarfs now aenlik al zok
soorte meugelikheden en hoe wo'n die
inparkt? Om oons bi'j de veurbeelden te
holen: wanneer en hoe kommen vraogende
woorden/woordgroepen aenlik veurop in et
Stellingwarfs? Dat bin raodsels die veerder
oplost wodden moeten deur taelkundige studie van et Stellingwarfs.
Nog een aander versehiensel dat bi'j dit soort
kwesties gauw in et oge vaalt, is dat et
Stellingwarfs bi'j verschoevings een 'dubbel
veurzetsel' kriegen kan, in zinnen zoas:
In die kraante1 he 'k et niet t, ALL staon zien.
Niet iederiene zal et in et Stellingwarfs altied
op die meniere zeggen, mar toch duken
zokke zinnen riegelmaotig op, ok in de veurbeeldzinnen die de meensken opgavven veur
et Projeki Stellingwarfs Woordeboek. Et gaot

Toch een betien !astig, dat 'Grammatika veur
e!keniene' disse keer? Daoromme misschien
toch niet hielemao!e 'veur iederiene'?
Verwonder j d'r dan in elk geval over, hoe
toch ieder alderhaande regels in zien heufd
het en d'r in zien daegelikse taelgebruuk feil!oos goeie zinnen mit maekt!

Veurbij, v eurb i 'j, v eurg o e d veurb i 'j

Even meer as honderd jaor leden, in
1896, wodde in Munnikeburen een hotterfebriek opricht: de Coop.
Stoonizuivelfabriek 'De Voiharding'. Op
'e kop of vierenzeuventig jaor zol de
febriek et voiholen, tot 1970.
In 1896 verwarkte de febriek de melk
van 270 koenen. Direkteur was M.
Feitsma en et bestuur van de febriek beston uut U.J. Koopmans (veurzitter) en
H. Snijder (siktaoris).
In de zoemer van 1894 kwammen de
boeren uut Munnikeburen bi'j mekaander om nao te gaon as d'r belang bi'j een
botterfebriek was. Dat gong dus an en
veur f 4.297,-- wodde et wark gund an
A. Mulder en De Leeuw in Echten.
Bottermaeker wodde S. Bantema veur
een weekloon van f 7,--, de masienist R.
Eenling kreeg een gulden minder in de

weke. D'r kwammen twie melkschippers: W. de Boer veur f 3,33 en A.
Koopmans veur f 3,-- in de weke, wiels
S. Kok de melk ophaelen zol, as et waeter dichte lag, veur f 2,-- in de weke!
In 1897 kwam d'r een kezemaekeri'je
bi'j. Kosten f 1.500,--.
Op 19 meie 1921 wodde feestelik et 25
jaorig bestaon van de febriek vierd.
De Stellingwarfeupende et versiag zo:
Het isfeest in Langelille. De gouden
zonnestralen geven kleur enfleur aan het
landschap, dat zich uitstrekt uren ver De
vogels kwinkeleeren in de hooge blauwe
luchten. Zomer regeert! (jv)

D'r was es een man in Brocope
die zee elke morgen: '1k hope,
da'k vandaege-de-dag
een miljoen winnen mag!
En a'k dan naor de Veurschotbaank lope!'

Bi'j de Koperetieve Veurschotbaank
kun jow speren tegen ongeriemd!
goele veurweerden.
Vraog meer infermaosie
bi'jglieks over speren bi'j:
De Koperetieve Veurschotbaank
Till. (0516) 45 35 00 of (0561) 43 28 25

