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Wat mooi daj'm d'r weer binnen. Hoe is 't mit jim? Wat is 't al weer een tied leden now, dawwe mekere hier
troffen hebben. Daj'm disse Ovend zels uut de brievebusse en et kevot haelen mossen, dat hadde toch
ems aanders moeten. Daj'm him zels eupenslaon mossen om op et eerste blad bi'j dit 'veuroffien' te
kommen. Hadde toch ems aanders moeten. Augustus veurig jaor was de laeste keer da'k et veuroffien
schrieven moch. En wat kan d'r in kotte tied toch wat veraanderen, hen! Doe hadden we nog een regering
en now niet meer. Now ja, een demissionaire. Mar de ni'je zit d'r an te kommen. D'r wodt temeensen hadde
an warkt wiels ik dit schrieve. Jim hebben vanzels votdaolik al deur da'k dit veuroffien schrieve nao de
Twiede Kaemerverkiezings, nao alle debatten. Debatten die 'k slim interesseerd volgd hebbe moe'k
zeggen. Ok as et gong over weerden en normen. Mar dat haj'm vanzels ok al deur, nao zoen vrundelik
begin. 1k hebbe trouwens wel wat een nuanceerde miening over weerden en normen. Veural as et gaot om
dat veurbeeld van et veur oolderen staon gaon moeten in de bus. Dat vien ik now krek een slecht
veurbeeld. Mar now zol et ok best es zo wezen kunnen dat dat komt omda'k daor een minne herinnering an hebbe.
Et was in de tied da'k nog elke dag mit de bus naor schoele in Ft Vene reisde. As schoelejongen zatten wi'j
vanzels altied bi'j mekeer. 1k zat die dag bij et raem, naost mi'j zat mien kammeraod. 1k daenk dawwe die
morgen etzelde deden as ere morgens. Slaoperig deur et besleugen raem van de bus naor buten perberen
te kieken. Besleugen raemen omreden de bus hatstikke vol was. Dat ze instapte is mi'j niet opvalen. Dat ze
et gangpad van de bus inleup naor aachteren toe is mi'j ok niet opvalen. En dat vien 'k a'k d'r now an
weerommedaenke nog de hieltied verschrikkelik stom. De bus moet toch henneweer schommeld hebben
as een zeeschip in een zwaore storm. Mar ik hebbe heur niet zien. Dat veraanderde pas doe mien
kammeraod staon gong en mit een vlaaikerige stemme zee: 'Gaon jow mar op mien plak zitten.' En dat dee
ze. En doe pas zag ik heur! Een verschrikkelike dikke todse van een vrommes! Ze paste heur onderlief, jim
begriepen, ik perbeer et netties te holen, in de ruumte tussen de baank waor ik zat en in de roggeleuning
van de baank veur oons. Daordeur blokkeerde ze mien ienigste vlochtweg, ik kon gien kaante meer op. In
een flits deurzag ik de situaosie. D'r was gien plak veur oons beidend! Veur heur alliend zol de baank al
vusen te krap wezen. 1k deurzag et, mar zi'j niet. Ze dri'jde heur lief in de goeie richting en plofte, as een
olifant op zoe'n cirkuskrukkien, daele op 'e zitting van oonze baank. Now ja, oonze baank. Et was heur
baank wodden. Even wa'k bange dat de schroeven waormit de stoel an de vloer van de bus vaastemaekt
was et an mien kaante begeven zol en ik as deur een katapult ofscheuten richting begagenet vliegen zol.
Mar dat kon niet. En dat hadde ok nooit kund. Om ofscheuten te wodden moej' de ruumte hebben en die
ha'k niet. 1k moet, wiels zi'j daeleplofte, nog et besef had hebben om op te schoeven naor et hoekien van
de baank. Een soort van overlevingsdrang, daenk'. 1k bin mi'j niet bewust da'k daor bi'j naodocht hebbe. En
daor zat ik. De aarmtakken klem tussen an de iene kaante mien lief en et raem en an de aandere kaante
mien lief en heur lief. Aosemhaelen kon nog amper, et bloed steeg mi'j naor et heufd. Et hatte klopte mi'j
aachter de ogen en waezig kon 'k nog krek zien hoe mien kammeraod in et gang pad ston te lachen.
Wanneer ze uutstapt is wee'k niet, mar et het zeker tot in de middag duurd veurda'k de bloedsomloop weer
een betien op 'e odder hadde. Dat now begriepen jim waoromme ik wat aanders ankieke tegen die
diskussie over weerden en normen. Lao'we mar gewoon doen blieven. Vrundelik wezen veur mekeer is
een groot ding mar et moet al et in redelike wezen. Dat daoromme mar een gewoon fesoenlik aende an dit
veuroffien. Een protte wille mit et lezen van de rest van disse Ovend.
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Rienk Klooster

De toren van Oold-Appelsche
vraogen opropt naor de oolde tieden:
wanneer is de eerste karke hier bouwd;
wanneer is de perochie van Appelsche sticht;
onder welke perochie heurde Appelsche
daorveur; waoromme is de karke krek op dit
stee bouwd; het de karke eerder argens
aanders staon? Et bin vraogen waor niet zo
makkelik antwoorden op te geven binnen.
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Karke en toren van Appelsche, in 1722 tekend
deur Jacobus Stellingwerf. Et or!gineel wodt
beweerd in etprentekammenet van et Fries
Museum in Liwwadden.
Et karkien van OoId-Appelsche het mi'j op de
en of aandere meniere altied boeid. Aihoewel
et kuftuur-historisch bekeken dan een amper
interessaant en niet monementaal bouwsel
wezen mag, et staot d'r schilderachtig en et
plakkien het een hiel biezundere sfeer: et
karkhof mit zien oolde grafstiender, de hoge
bomen d'r omhenne en niet te vergeten de
klokkestoel mit et Iiekhusien d'r naost. An de
westkaante van et karkhof kuj' nog zien waor
et pad leup naor de oolde weme.
Et is een historisch plakkien, dat liekewel ok

Hiel wat historici hebben over de karke van
OoId-Appelsche schreven: J.H. Popping 1,
A. Atgra 2, T.H. Oosterwijk 3, Gerke Mulder 4,
Sietske Bloemhoff 5, Otto de Vent 6 en Jan E.
Ennik 7. Een wusken penneteking van
Jacobus Stellingwerf uut 1722 geft een
- warschienlik niet al te krekte - indrok van de
middetleuwse karke mit zadeldaktoren die
Appelsche ooit riek was. Dat d'r een toren
veur de karke ston is op himzels al wat biezunders, want in de meerste Stellingwarver
dörpen hongen de klokken in een kokkestoeI.
Disse oolde karke is in 1903 vanwege
bouwvallighied ofbreuken en vervongen deur
et godshuus dat d'r now staot. Een stien in de
veurgevel dot an de ni'jbouw herinneren.
Omdat de fotograaf L. Madhuizen uut
Oosterwoolde evenpies veur de ofbraoke nog
vier foto's van et karkien neumen het: twieje
van de buterkaante en twieje van de binnerkaante, hebben we nog een aorig goeie
indrok van hoe de situaosie doe was. Ennik
komt an de haand van die ofbeeldings tot een
historisch-bouwkundige beschouwing van dit
dudelik gothische bouwwark. Op grond van
disse stielkenmarken komt hi'j tot een
datering van de bouwtied in et begin van de
veertiende ieuw en daenkt dat de karke
Iaeter, warschientik naodat de toren ofbreuken was, naor et westen toe mit ien travee
uutbreided is. De mure en de dakbedekking
bin daor dudelik eers as van de rest van et
gebouw. Tot zoveer wat de karke angaot.
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Et karkien van OoId-AppelsChe in 1903. De foto's bin v/ak veur de ofbraoke maekt deur de
fotograafL. Madhuizen uut Oosterwoo/de.

Wat beslist ondudelik is, is de geschiedenis
van de toren van Oold-Appelsche. Neffens
Popping is de karke in 1781 veur een pat
vannijs opbouwd en is de toren er denkelijk
afgenomen'.8 Et is spietig dat die auteur de
bron waor as hi'j dit gegeven an ontliend het,
dr niet bi'j nuumt. Oosterwijk, Algra, Bloemhoff, De Vent en Ennik baseren heur direkt of
indirekt weer op Popping, alhoewel Ennik him
ofvragt of dit gegeven wet klopt, omdat Van
der Aa beweert dat de karke in 1839 een
zadeldaktoren had.9 Mulder komt niet
veerder as de bewering 'de toren reeds lang
voor 1900 was afgebroken'.10
De vraoge die mit et verdwienen van de toren
saemenhangt, is: sund wanneer het OoldAppelsche dan een klokkestoel? Sietske
Bloemhoff geft toe dat ze et niet wet. Oosterwijk, Algra en De Vent holen et op 1781. Mar
De Vent het, ofgaonde op de berichten van de
schoelemeester P. Uri, toch weer twiefels. Et
zol ok 1899 wezen kunnen. Niet yule
dudelikhied dus.
Omdat et mi'j Ok niet dudelik was hoe et krek
zat mit de toren van Oold-Appelsche, bin ik op
onderzuuk uutgaon.
Etjaortal 1781 leek mi'j wat uut de locht grepen, omdat in de Tegenwoordige Staat van
Frieslaand 11 uut 1787 staot, dat Appelsche
'heeft eene kerk met een stompen toren'. Now
kuj' niet altied uutgaon van de betrouwberhied
van de beschrievings in dit verzaemelwark,
mar hier het de schriever et bi'j et rechte
aende. Want dr is nog een belangrieke bron,
en wet de beschrievings van Appelsche van
P. Uri uut 1844 in de Provinciale Friesche
Courant.12 Disse onderwiezer uut Appelsche
klaegt dr over dat de karke op zoe'n verkeerd
plak staot. Krek as zien dörpsgenoten had hi'j
graeg had dat die bi'j de pasteri'je (an de
Boerestreek) staon had. En daorbi'j is et
karkien vusen te klein veur de gemiente en at
hiel cold. Hi'j meldet:
'De toren is van latere tijd, van 1789. Het
oude klokhuis is toen daarin geplaatst. Was
het er maar weder uit! Want toren noch klok
kunnen het luiden der klok verdragen; daarom

wordt er steeds gebeld met de klepel. De
kerkvoogden zullen weldoen, wanneer zij de
klok weder in een klokhuis op het kerkhof
plaatsen; maar meer nog zouden ze ten
genoege der ingezetenen handelen, wanneer
ze konden goedvinden om geen cent meer
aan het oude Kerkgebouw ten koste te leggen,
wanneer ze konden besluiten om mede te
werken, ten einde de kerkverplaatsing, hoe
eerder zo beter, te doen plaats gnijpen'.
In een aandere oflevering vertelt Uri, dat hi'j
op de Bosbarg staot en bi'j helder weer verschillende dorpstorens onderscheiden kan. En
dan schrift hi'j: 'Maar wat spitsje is dat van dat
kerkje daar?... Ach, het is onze eenzaam
staande en zo ongelegene dorpskerk!'
Uut disse beschrievings bin een peer dingen
op te maeken. Appelsche had in 1844 een
spitse toren, warschienlik uut 1789 en waor
(zoas gebrukelik) een klokkestoel in ston,
waor de klokke in hong. Dit bouwsel was d'r
zo min an toe, dat et niet vertrouwd was om
de klokke normaal te luden. Et ligt veur de
haand om te veronderstellen dat et spitse
torentien bouwd is as vervanger van de oolde
zadeldaktoren waor Stellingwerf nog een
tekening van maekt het.
Hoe dat spitse torentien uut de beschrieving
van Uri dr uutzag, dat weten we vanzels niet,
mar hi'j ston niet krek zoas de oolde toren an
de westkaante tegen de karke an, mar was in
de karke inbouwd. Dat kuj' bi'jglieks zien an
de kontoeren van et gebouw op de kadastrale
kaorte van Appelsche uut 1832. Mar dr bin
nog meer gegevens.
In et archief van netaoris Klaas Tadema uut
Oosterwoolde kwam ik een akte tegen van 20
september 1845 over bestek en veurweerden
veur een ripperaosie en verbouwing van de
karke.13 Et gaot over et opknappen van de
vloeren onder de zitplakken 'vanaf de pilaren
des torens'. Hier kuj' at weer uut opmaeken
dat et een inbouwde toren west het, konstreweerd boven et veurpertaol en dat hi'j an de
noordoost- en zuudoostkaante rustte op de
beide pilaren die in et bestek nuumd wodden.

De karke van OoId-Appelsche mit daorveur nog et oolde karkepad naor de weme.
De foto he'k in dejaoren zestig neumen.

De pilaren zullen warschienlik staon hebben
op de ofscheiding tussen et pertaol en de
karkeruumte, de zudelike naost de aachterste
baank veur de vrouwluden en de noordelike
naost de aachterste baank veur de manluden.
Bi'j diezelde verbouwing in 1845 is Ok de
zuudingaank rekonstreweerd. De ronde boge
boven de deure is d'r doe inmaekt. De muren
bin doe an de buterkaante bi'jhulpen en an de
binnerkaante opni'j bepleisterd en witkalkt; et
hooltwark is opni'j in de grune varve zet. Et is
liekewel opvalend, dat d'r doe niks an de
toren daon is. Et zol wezen kunnen dat de
beparkte middels van de karkvoogdij et
grondig opknappen van de toren niet
toelaoten hebben.
In datzelde notariële arch ief kwam ik een
akte tegen van 4 oktober 1858, waor as de
karkvoogden Leffert Lammerts Oosterloo en
Arend Jans Prakken de peblieke verkoop in
regelen van een perti'j ofbraoke: oold hoolt,
stien, kiezel, Ieien, iezer en lood 'liggende op
het kerkhof te Oud-Appelsche'. Alhoewel et

niet mit zovule woorden in de akte nuumd
wodt, leek et mi'j toe dat et hier dudelik gong
om sloopmateriaol van de karketoren. Die
veronderstelling bleek waor te wezen. In de
jaorrekening van de karkvoogdij van Appelsche 14 vun ik bi'j de ontvangsten disse post:
'Ontvangen van notaris Tadema de opbrengst
van de door de verkochte afbraak van de
toren te Appelscha eene som van een
honderd achtenveertig gulden en negen en
dertig cents'.
1k daenke dat an de haand van de gegevens
in disse bronnen de meerste vraogen over de
toren van OoId-Appelsche oplost binnen. Et
Iiekt mi'j warschienlik, dat votdaolik naodat dit
bouwwark ofbreuken is d'r een klokkestoel op
et karkhof verrezen is, waor de klokke een
plakkien in kregen het.
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W. de Jong

Ethunebed
Doe 'k vandemorgen een stap butendeure
zette, sneuf 1k de Iocht in van een mooie
feberwaoridag, lene van de drie zommerse
daegen waor wi'j neffens mien heit recht op
hebben. De locht die aj' insnoeven maektje
licht in et heufd, krek as daj' lene mit suker op
hebben. De bienen kom men mar krek an de
grond en le zweven een betien.
1k zette of mit de schaopen. De laene uut en
bi'j de schaopedrift mos ik een betien links
anholen. Et aachteraende van de drift was
nogal wat sompig, dat 1k gong langs de raand
van de es. De hond leup tussen de es en de
schaopen in. As de schaopen van de
opkommende rogge vreten zollen, was ik nog
niet klaor mit de boeren. Die deden clan net as
ze hielemaole gien rogge kriegen zollen.
Zo kwam men we clan uut op et kaele veld. Al
in de veerte had ik op et hunebed, zoas wi'j
dat nuumden, wat schiemeren zien, dat 1k
besleut daor mar es op an te gaon, ni'jsgierig
as ik now ienkeer bin. En ja heur, daor zat een
mannegien, een vremd mannegien. Niet zo
groot, ja nog kleinder as ikke en clan bi'j' niet
groot. Een vremde tipmusse op, en een leren
bloesien en een broek mit twie flappen an.
Veur en aachter iene. 1k zee him goeiedag en
hi'j zee etzelde. 1k bleef staon om een
praotien mit him te maeken. Zo zee 1k:
Ok veer van huus.'
'Nee,' zee hi'j, 'ik wone hiere.'
Woon ie hiere,' zee 1k.
'Ja,' antwoordde hij en wiesde onder de
dekstien. 'Heb ie mi'j clan nooit snorken
heurd? Mien vrouw het mi'j indertied verlaoten
omda'k zo snorkte.'
1k ston perpleks. 1k was van plan west om d'r
ok bi'j zitten te gaon, mar ik bleef now mar
staon, dat leek mi'j wel zo verstaandig.
1k bekeek et mannegien nog es goed. Hi'j
hadde een lange witte baord, haost an de
ti'jen toe. De kiender zollen him veur een

keboolter holen hebben.
1k zee: '1k heb jow hier nog nooit zien.'
'Ja,' zee hi'j, 'dat kan wel kloppen. 1k kom d'r
allienig mar uut bi'j zok weer as vandaege en
clan zit 1k wat op de stiender van et mooie
weer te genieten.'
'le kommen hier toch niet weg,' vreug ik.
'Jaowel, heur,' antwoordde hi'j, 1k hebbe hier
al hiel lange woond.'
1k kende him niet en vreug wat veerder.
Waor heb ie clan warkt?'
'Och,' zee hi'j, '1k heb nog an de piramiden
warkt. 1k zie an jow gezicht dat je dat wat
vremd veurkomt, mar in mien jonge tied was d'r
hier niet veul te doen en clan moej' d'r op uut.'
'Mar,' zee ik, 'de piramiden bin toch in
legypte?'
'Ja,' antwoordde hi'j, 'somstieden moej' veer
van huus.'
'Mar hoe kwam ie van hier hielemaole naor
Iegypte?"gong ik veerder.
'Now,' zee hi'j, 'dat was niet zo slim as ie
daenken. De legypteners bin gek op barnstiender, ie weten wel, van die stokkies
lochtigbrune stiender waor wel es vliegies en
zo in zitten. Die stiender haelen ze uut de
Oostzee mit boties die roeld wodden en ie
konnen je verhuren as roeier, henne krek
liekegoed as weeromme.'
'Mar,' bedocht 1k, 'clan moej' wel hiel oold
wezen.'
Now bin ik oolderling in de karke en die ston
inienen in mi'j op. Dat heb ik soms. Ja, niet zo
vaeke heur, mar as et zo is, clan bin 'k d'r Ok
niet of te brengen. Dus ik vreug:
Heb le clan wel es van Abraham heurd, die is
daor Ok west?'
Dat moej' toch wel vraogen aj' oolderling
binnen.
Hi'j keek mi'j an as dat hi'j et in Keulen
donderen heurde en schudde et heufd. Doe
vul et mi'j in dat de dominee wel es zegd

hadde dat Josua ok een oolde naeme was.
Datikzee:
'Misschien wel van Josua?'
Hi'] keek mi] weer an, docht es nao en zee:
'Die naeme komt mi'j bekend veur, die kwam
wel veur bi'j dat yolk in et laand van Gosen.
Daor weren ze doende mit ticheiwark, geleuf ik.'
1k zee: 'In et laand van Gosen van Terwissche, mar die is toch naor Et Vene verhuusd
en daor pottebakker wodden?'
Hi'] keek me nog es an en legde uut: '1k
bedoele uut et voetenaende.'
1k zee: 'Op et voetenaende van Appelsche
kenne ik gien Gosen.'
Hi'j zee: 'le moe'n niet zo klein daenken, 1k
doele op et voetenaende van legypte. Bi'j
oons op et wark haj' wel meer van dat yolk. le
hadden daor een Moses, die was de baos
over et bouwwark en maekte de mooiste
dingen. Hi'] staemerde een betien, mar
veerder was et een beste kerel. Zien breur
kon meraokels beeldhouwen en ze hadden ok
nog een zuster en die kon hiel goed zingen.'
'Mirjam,' reup ik uut.
Hi'] keek mij an en vreug: 'Heb ie die dan ok
kend?'
1k zee: 'Nee, dat niet, mar ik weet d'r wel wat
van.'
Al lange bliede da'k him ok een ni'jgien
vertellen kon, zee ik: 'Die Moses is mit et hiele
yolk vot gaon de woestijn in en het daor
veertig jaor ommezwurven en is doe zomar
wegraekt.'
'Now,' zee hi'], 'dat is dan nao mien tied west.
1k bin naor huus gaon doe Haarm Jan van
Sent en Hillegien daor kwam en de bosschop
van thuus mitbrocht da'k op et stee van mien
oolden kommen kon. Dat leut ik mi] glen twie
keer zeggen. Dus ik weer al roeiende op huus
an. Et verwondert mi'j niet dat hi'] et niet
anger uutholen kon daor. Die farao waorveur
wi'j warkten had rere idenen en dat daor
reboelie van kommen zol was te veurzien.'
De hond begon te blaffen, dat ik mos naor
mien schaopen toe. 1k keek omme en doe 'k
weer naor et mannegien kieken zol was hi'] vot.
Et was wel hiel vremd. 1k zol et mi'j toch niet
verbeeld hebben?

A]' now nog es bi'j et hunebed kommen,
stiengraf zeggen ze vandaege-de-dag ok wel,
dan moe]' mar es goed luusteren a]' ok et
snorken heuren kunnen. le moe'n je oor
midden op de grote stien leggen en hiel goed
en lange luusteren. A]' hiele goeie oren
hebben en goed geleuvig binnen net as ikke,
dan zuj' vast wel wat heuren.
As 1k et zels wel es perbeerd hebbe? Nee
jong, deur de jaoren henne bin mien oren d'r
niet beter op wodden, aanders ha'k et vast
wel heurd. Hi'] praote aanders goed Stellingwaifs, dat die tael moet dan ok hiel oold
wezen.

Jan Veldhuizen

Post
Doe 1k vanmorgen es kieken gong wat de
postbode bi'j mi'j in de brievebusse stopt had,
wa'k vlot uutkeken. Alliend een stet kevotten
mit acceptgirokaorten d'r in. le weten wet, van
die brieven waorin om een bi'jdrege veur et
len of aandere goeie doel vraogd wodt.
Gemiddeld kriej' vuuf tot tien van die brieven
in de weke. Aj' ze altemaole een tientien
geven, hej' zels niks meer te eten en te
drinken. Dan hej' an et aende van et geld nog
een hiele protte maond over. En dat kan nooit
de bedoeling wezen. Moej' weer een aksie
veurjezels beginnen.
Goed, de postbode had d'r dus weer een stel
bi'j mi'j in de busse gooid. 1k keek zo es van
wie ze atlemaole kwam men. De gewone
ofzenders. Karkelike insteltingen, de Hatstichting, et Keuninginne Withelminafoons en zo
nog een peer. D'r zat iene bi'j die 'k niet
kende. Zeker een ni'je, docht ik. CJIB ston d'r
op et kevot.
1k docht: CJIB? Nooit van heurd. 1k was
ni'jsgierig en ik maekte et kevot eupen.
Vremd, ik zag dat op de girokaorte ok at een
bedrag invuld was. 1k docht: Verrek, vulten die
instellings vandaege-an-de-dag zets et
bedrag at in wat ze graeg van je hebben
wilten? Zeker ni'j. 1k zag dat et bedrag dat
invuld was niet bepaold kienderachtig was.
Achtentwintig Euro.
Achtentwintig Euro??!!!
Da's dik zestig gulden!!!
Weren die lui now hietemaole staepelgek
wodden? Hoe dusten ze. Zestig gulden. Asof
et niks was. Asof een pond brood een cent
kost!!
1k zee tegen mien vrouw: Moej' now es
kieken. Ze vutlen tegenwoordig et bedrag ok
at in. Te gek veur woorden.'
Ze kwam d'r ok ni'jsgierig bi'j staon en keek es
naor et kevot. 1k maekte mi'j kwaod en besleut
om niks an die club te geven. Ja, ik was gek.

Dit was toch de bloody limit. Zestig gulden.
Ja, ze bekieken et mar.
1k was hatstikke ontdaon. Toch es kieken wetke imbeciete instelling zokke girokaorten dust
te versturen. Achtentwintig Euro nota bene.
CJIB, et zee me niks.
1k las de brief wat beter. Bovenan ston in
grote letters CJIB. Daoronder in wat kleinere
letters: Centraal Justitieel Incasso Bureau.
Uut Liwwadden. Et zee me nog niks.
1k las de brief, die d'r ok bi'j in zat, es deur. D'r
ston in dat ik op die en die dag op dat en dat
ure in Et Vene reden had mit mien auto en dat
1k doe binnen de bebouwde koeme mit een
sneihied van vuvenvuuftig kilemeter in 't ure
reden had. Dat was vuuf kilemeter te hadde.
Of ik daorveur mar achtentwintig Euro
betaelen wol.
Doe kreeg ik et pas deur. Mien vrouw ok. Et
eerste wat ze zee was: 'le hebben reden. Ikke
niet. Dat was die zundag dat wi'j bi'j mien
zuster west binnen.'
Netuurlik, 1k hadde reden, zi'j niet. 1k was
inderdaod op die daotum en tied in Et Vene
west. Dus da'k daor vuuf kilemeter te hadde
reden had zal ok wet ktoppen.
Vuuf kilemeter.
Hoe is et meugelik.
Waoromme pakken ze me niet as ik vuventwintig kilemeter te hadde riede. Dat doe 'k ok
riegelmaotig. Mar nee, dan ziej' glen petisie.
Atliend aj' vuuf kilemeter te hadde rieden.
Daor kujje toch kwaod omme maeken. Niet
dat dat ok mar ienige zin het, heur.
D'r ston ok nog in die brief dat aj' et d'r niet mit
iens weren, dan koj' binnen zo yule tied een
brief sturen naor de Officier van Justitie in
Liwwadden om him te vertetlen daj' et d'r niet
mit lens weren en waoromme niet. Now ja, ik
kan gien goeie smoes bedaenken, dus ik
stuur him mar glen brief. Kost me nog een vet
pepier, een kevot en een poszegel ok. Et is

toch al duur genog. 1k zal mien bidrege wel
betaelen an et CJIB.
Achtentwintig Euro!!! Zestig gulden!!
Da's twie fiessen hiele beste jenever.
Sjongejonge, twie flessen.
Doodzunde toch.
1k zee tegen mien vrouw: 'We gaon veuriopig
niet meer naorje zuster toe. Vu us te duur.'

Martha Hoekstra

Oproep
Beste meensken,
De jaorwisseiing hebben wi'j al weer een
schoffien aachter de rogge; de tied is haost
niet bi'j te hoien. Wi'j, de leden van de
publiciteitskemmissie, bin al weer drok
doende mit de veurbereidings van de
sutelaktie veur ditjaor.
Now leek et oons wel wat, om et middelblad
van Twie pond 'n stuver op te vu lien mit
gedichten, naor et veurbeeid van de Liwwadder Kraante, die indertied mit een 'lyrische
courant' as bi'jiaoge kwam.
Om dat veur mekeer te kriegen wilien wi'j clan
Ok een oproep doen an de lezers van Dc
Ovend, om daor zeismaekte gedichten veur in
te sturen. De onderwarpen iaoten wij vri'j,
mar veur meensken die graeg een steuntien
in de rogge hebben willen, hebben we een
peer idenen. Jim zoiien bi'jglieks es daenken
kunnen an et suteien, normen en weerden, of
de poletiek.
De redaktie van de boekekraante bepaoit wat
as dr van de inzendings plaetst wodden gaot.
Wi'j rekenen op jim bi'jdrege en hopen datjim
d'r een protte nocht en wille an beleven
meugen om len en aander op pepier te
kriegen. Maek jim in elk gevai niet al te drok
om tad- en speliingsfouten, die won dr wel
uuthaeld en verbeterd.
Schroom niet en doe mit. Jim moe'n jim wark
insturen veur 15 april.
len ding nog: geldelik gewin zit dr niet in, ie
moe'n genoegen nemen mit de ere!

Et ni'je boek van Karst Berkenbosch, et in juni
2002 verschenen de sjaal, is in een protte
opzichten een witte raeven in de streektaelliteretuur.

bedrokte, bladzieden vast ok wat hiel
antrekkeliks veur de doelgroep.
Doelgroep en streektaelliteretuur

Dat Berkenbosch juust die Ieeftiedsgroep op
et oge had het, is op himzels een uutzundering in de streektaelschrieverie.
j Misschien
Aldereerst deur de biezundere vormgeving
heb ik et mis, mar gevuulsmaotig verbien ik
van Sijtze Veldema, die zien naeme mit ere
de dialektliteretuur toch veural mit 'ooldere
nuumd wodden moet. Et fermaot liekegoed as
lezers' om niet van bejaorden' te praoten.
de omslagillestraosie wieken of van et
Daorbi jhoop ik, dat de poëzie en
gebrukelike en dat het ongetwiebi'jglieks de wat meer literaire
feld te maeken mit de doelgroep,
boeken van Johan Veenstra ok
die de schriever berieken wil. In
nog een groep jongere lezers as
et vraogegesprek mit Henk de
adolescenten, dattigers en
Vries en Gerrie Koopstra, dat
veertigers anspreken.
opneumen is in Twie pond 'n
Daornaost zullen dialektschriestuver van et boekejaor
vers heur uut et oogpunt van
2002/2003, het Karst Berkentaelbevoddering zeker wel toe
bosch verteld, dat hi'j de sjaal
leggen op et maeken van lees
veural schreven het veur de
stof veur kiender, mar daorbi'j
jeugd in et vervolgonderwies en
Karst B erke,nbosch.
daenk ie dan toch ok weer eerst
ok echt hoopt, dat et verhael heur
an de leeftiedsgroepen van de
berieken zal. An et mederne
basisschoele. 1k zol uut et blote heufd glen
omslag mit de mooie foto's en et ni'jsgierig
streektaelboek numen kunnen, dat, zoas de
maekende rooie wollen draotien (dat op
bladziede drieje in zwatlwit weerommekomt)
sjaal, speciaol veur pubers schreven is.
zal et niet liggen! Ok niet an et fermaot. De
Vormingsteniel
hoogte en brette liekegoed as de dikte zullen
leerlingen goeddoen.
Misschien klinkt in dit boek, daor Karst
Zoas de Friese dichters Baukje Wytsma en
Berkenbosch vuufjaor an warkt het, nog wel
heur uutgever (titjouwerij Fryslân) perbeerd
een echo deur van et wark, dat hi'j vroeger
hebben de schoelejeugd naor, speciaol veur
daon het. In dejaoren zeuventig was hij
heur schreven, Friese gedichten griepen te
vormingsleider en warkte hi'j mit jongen en
Iaoten deur de bundel Lokaal 13 uut te geven
maegies, zoas ze ok in dit boek beschreven
in de vorm van een mederne schoele-agenda,
wodden. Et dot me ok nog wel een betien
zo het de sjaal et fermaot van een dik
schoeleschrift kregen. En as et waor is dat de
daenken an et vormingsteniel uut die tied,
waorbi'j een thema dramatiseerd wodde om
jeugd et Iiefste zo dun meugelike boekies op
de list zet, dan het de omvang van dit verhael
een diskussie op gang te kriegen.
mit zien 47, soms ok nog hiel summier

Vormgeving

Inhoold en struktuur
De vormgeving en de doelgroep bin dus
biezunder, mar et gaot netuurlik om de
inhoold. Daorvan vien ik veural de meniere
van vertellen biezunder. Berkenbosch het
zien verhael opbouwd uut kotte fragmenten,
waorbi'j omstebeurten de aachtergrond en
ontwikkeling van zien twie heufdfeguren, een
maegien en een jonge, belocht wodden.
Toegeliekertied goechelt hi'j mit de chronologie: dan weer zien we de personen in de tied
van now, dan weer in heur kiendertied.
Et maegien is et belangriekste. Vanof de
eerste bladziede is dudelik, dat heur wat args
overkom men is. Et woord wodt niet nuumd,
mar et is veur iederiene dudelik, dat et om een
(groeps)verkrachting gaot. De omstanigheden
waoronder en de gevolgen die et gebeurde
veur heur hebben, wo'n geleidelik onthuld an
de haand van kotte stokkies verhael, die op et
oge losse scenes lieken, mar die wel degelik
bi'j mekeer heuren.
De wieze van vertellen krigt deur die vlotte
wisselings wat springerigs en flitsends, wat
'zapperigs' ok. Meensken die an een meer
traditionele spanningsopbouw wend binnen,
vienen zoe'n meniere van vertellen misschien
wat lastig te volgen, mar de doelgroep zal d'r
gien muuite mit hebben. De gebeurtenissen
moe'n veur heur hiel herkenber wezen en ok
et dekor waor et verhael him tegen ofspeult, is
vertrouwd. Is et niet uut eigen waorneming,
dan toch van film, clips en tillevisie.
In et begin ontwikkelen de verhaellijnen heur
onofhaankelik van mekeer. Wat de jonge
Steven en et maegien Emmy mit mekeer te
maeken hebben, is and udelik, mar de lezer
vermoedt netuurlik wel, dat heur paeden
mekeer ooit argens kruzen zullen. De huselike omstanigheden waor Steven in opgruuit,
bin zo beroerd, dat et wel verkeerd mit him
oflopen moet. Emmy komt juust uut een
harmonieus gezin en gruuit bescharmd op.
Zo suggereert Berkenbosch, dat de iene niet
aanders as slachtoffer, de aander alliend mar
daoder wodden kan. As ongeveer halverwege
et boek zien zuuklocht in een fragment dan
inienen niet meer op Steven of Emmy schient,

mar op een pelisieman, krigt de lezer in de
gaten, dat heur ontmoeting fataal wezen zal.
Et is knap hoe de schriever - ondaanks et
zunige gebruuk van woorden - een starke
drieging op wet te roepen. Een kritische
opmarking wil ik alliend maeken over de
stereotiepe meniere, waorop hi'j de verschillende milieus tekent. Daordeur gaot veul van
de 'suspense' verleuren. lene mit een
warkeloze heit die drinkt en een mem die heur
andacht meer het bi'j de Story as bi'j heur
kiender, een jonge die zien schoele niet
ofmaekt, minne kammeraoden krigt en tot
stelen vervaalt, moet wel de 'bad guy' van et
verhael wodden. Een begaafd en leergierig
maegien daortegenover, mit een bezorgde
heit en een mem die heur liefde uutdrokt in
een eigenmaekt zommerjurkien en een deur
heurzels weven rooie sjaal, moet wel de prooi
wodden van zoe'n feguur. Veural omdat et Ok
nog es een ni'jsgierig maegien is, dat al jong
de spanning van de erotiek zocht en seksuele
aeventuren beleeft. Veural deur dit soort
zwat/wit-schema's is et verhael wat vormingswarkachtig.
'Spannend' is een kernwoord in de sjaal.
Emmy vint as kiend alle ni'je dingen die in et
even van heur ooldere zussien gebeuren,
heerlik span nend, totdat ze zels oold genoeg
is om zokke dingen te beleven en de spanning hiel aekelig wodt. Wie dan jaeger wodt
en wie buit, moet de lezer zels mar uutvienen.
De schriever hoolt et an et aende toe
spannend en op een vernuftige wieze lat hi'j
de hieltied de mooie rooie sjaal weer opduken
en een rolle speulen.
Genre
Tot slot nog wat over et genre van et boek. In
Twie pond 'n stuverwodt et een 'bundel'
nuumd, mar dat is et niet. Dat zol et wezen, as
et een verzaemeling kotte verhaelen,
aforismen of gedichten was. Berkenbosch
zien veurige boek wodde een 'novelle'
nuumd, mar et is een slechte gewoonte (Ok in
de Friese schrieveri'je) om alle literaire
prozapublikaosies die niet dikke genoeg
binnen om een roman hieten te meugen, dan

mar as 'novelle' an te duden. Dit boek, de
sjaa/, is dat liekemin as Blauw zwiet et was.
In een novelle moet dr een starke koncentraosie wezen op len gebeurtenis. D'r kommen mar weinig personen in veur en die
ontwikkelen heur niet gedurende et verhael.
Butendat moet et verhael him in kotte tied
ofspeulen en bin sfeerbeschrievings betangriek. Op inkelde punten voldot dit boek wet an
die omschrieving. Bi'jglieks wat de starke
koncentraosie op len gebeurtenis, in dit geval
de verkrachting, angaot, mar de sjaal speult
him in een tied of van op zien minst een jaor
of vufe wat Emmy angaot, die van ankommend broggekiassertien studente in Grunningen wodt. Et verhael over Steven begint nog
veerder weeromme, naemelik as hi'j vuuf
jaor oold is.
Beide kerakters maeken ok een ontwikkeling
deur en die is veur et verhael ok van wezentik
belang. 1k zol dit op zoveut menieren
biezundere boek daorom liever een bried
uutwarkt kot verhael of toch mar gewoon een
kielne roman numen. Een slaegde kleine
roman die biezunder mool uutgeven is.

Karst Berkenbosch,
desjaal,47b1z.
ISBN 90 6466 1146,
pries € 6,50.

BIEZUNDERE TENTOONSTELLING
HAN NIE MEIN

Van 16 meert tot en mit 18 meie is dr in et Nationaol Vlechtmuseum Noordwoolde een biezundere tentoonstelling mit wark van de keramiste Hannie Mein uut Vinkege. D'r is keuzen
veur een tentoonstelling van unica. Et wark is
bi] mekaander brocht deur mevr. Jeltje Baas
van De Oosterstreek, die as een huudvol wark
verzet het veur disse tentoonstelling omreden
et wark uut hiel et Iaand weg bi'j mekaander
brocht wodden mos. Ze kreeg daor aIle hulpe
bi'j van konservator Tellervo Barnhoorn van et
Nationaol Vlechtmuseum. De tentoonstelling
is te bekieken van deensdag tot en mit zaoterdag van 11.00 ure tot 17.00 ure en zundags
van 13.00 ure tot 17.00 ure. De tentoonstelling
wodt op 15 meert om 16.00 ure eupend deur
de bekende Stellingwarver beeldhouwer Guus
Hetlegers uut Steggerde.
Bi'j de tentoonstelling verschient een katalegus van 48 pagina's, waorvan 32 in kleur mit
50 kteurefoto's van et wark van Hannie Mein.
De teksten in de katalegus bin van de haand
van de bekende keramist Kees Hoogendam
en van Pieter Jonker. De fotografie en vormgeving van disse prachtige katalegus is in hanen van Sijtze Veldema van StiletVormgeving
Berkoop, die ok at eerder boeken van de
Schrieversronte onder hanen nam. De uutgifte
van de katalegus is een gezaemetik projekt
van et Nationaot Vlechtmuseum Noordwoolde
en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
in Berkoop. De verkooppries is € 6,80 en de
oplaoge is bepaold op duzend stoks. De katalegus is veur een pat Stellingwarfstaetig. (pj)
Over keramiste Hannie Mein verscheen in De

Ovend Jr. 30, no. 3, 2002 al een uutgebreid artikel.

Lily Köhier

Casanova
Een peer weken leden hebben we mien tante,
vanuut heur elgen huus, naor een bejaordetehuus brocht. Een grote stap, daor een protte
emosies bi'j loskom men. Aj' een leven laank
alles opbouwd hebben... van een peer
kaemerties naor een flat.., van een flat naor
een husien... van een husien naor een groter
huus... en ie moe'n, deur omstanigheden,
weeromme naor dat iene kielne kaemertien,
dan is dat verschrikkelik muuilik.
Goelende trof ik heur bi'j de laeste bezukies
an. Ze was niet te troosten. Tot gister.
Doe 'k d'r in kwam zag ik dat d'r wat biezunders an de haand was. Mien tante zette, zoas
gewoonlik, waeter op veur thee, schosselde
naor et kassien om de koekiestromme te
haelen en gong zitten. Brieduut en klaor om
stoom of te blaozen.
Now moe'k je toch wat vertellen!' reup ze vol
opwiening uut en heur ogen straolden. An et
aende van de gang, hen, daor woont een
zekere Van Zanten. Hi'j is negentig jaor. Een
keurige man. Hij lopt altied keersrecht, zien
haor staot stief van de brillantine en hi'j het
een netties pak an. Al een peer keer is hi'j bi'j
mij an de deure west om te vraogen as ik him
wat suker lienen kon. Mar weej' wel wat vrouw
Swart, die in de kaemer naost me woont, me
now vertelde?'
'Nee,' zeg 1k en begin ni'jsgierig te wodden.
'Dat Van Zanten heur een peer keer in de bille
knepen het.'
'Hoe kwam dat dan?' vraog ik een betien
onneuzel.
'Now, doe ze bi'j de bingo naost him zat,
scheuf hi'j hiel dichte tegen heur an, legde
zien haand op heur kni'je en kneep heur
daornao lachende in heur blue. En weej' wel
wat vrouw Swart me nog meer vertelde?'
'Nee, zeg 1k weer.
'Dat hi'j dat Ok al bi'j vrouw Van Dam en vrouw

De Klerk daon het. Bah, wat een vieze oolde
kerel.'
Mit een ontdaon gezicht gaot mien tante
staon en schinkt een koppien thee in. Los zien
van de schokkende erverings die ze van heur
buurvrouw heurd het, moet 1k toch konstateren dat ze d'r veul beter uutzicht. Ze goelt niet
meer, ze klaegt minder en ze kikt weer naor
de meensken om heur henne.
1k peuzel et koekien op dat ze op een
paantien veur me hennezet het en neem een
slokkien thee. Inienen wodt d'r kiopt.
'Kom d'r mar in,' ropt mien tante.
Veurzichtig gaot de deure op een kiere en d'r
verschient een keurige man op de drumpel.
Nettles in et pak en zien haor staot stief van
de brillantine.
'Oe heden, neem me niet kwaolik,' schrikt hi'j.
'1k wus niet dat jow vesite hadden.'
'Och, Van Zanten... kommen jow d'r toch in,'
ropt mien tante uutgelaoten. 'Et geft niks heur,
dit is mien nichien... ze gaot zo weer vot.'
'Nee, nee, nee...,' blift de keurig nette man
roepen. '1k kom over een half uurtien wel
weerom me.
1k zie dat mien tante, deur diepe aosem te
haelen, nog krek een bios op heur wangen
veurkommen kan. Opgeruumd nemen we
ofscheid. Weerommeriedende naor huus,
bedaenk ik mit een lachien:
D'r kun niet genoeg casanova's in bejaordetehuzen ommelopen.

W.H. de Vries - historikus 40/45

De oorlog in de Stellingwarven - 38 In de veurige Ovend hebben we een stokkien
op pepier zet over et reisien dat de vrouw en
ik maekt hebben naor Polen in de naozoemer
van et veurige jaor. We hebben ok verteld dat
et hiele gezelschop een hiele dag naor de
vroegere Duutse kaam pen Auschwitz en
Birkenow gaon zol en dat we veur de volgende oflevering daorover een versiaggien
maeken zollen.
Laoten we mar beg innen mit een misverstaand angaonde disse kaampen uut de weg
te rumen. De meerste meensken mienen dat
et om ien kaamp gaot, omdat Auschwitz!
Birkenow in iene aosem nuumd wodt. Dit is
nietjuust.

De historie begint mit een klein Pools stattien
dat Oswiecim hiette. In Oswiecim hadden de
Polen een kezerne bouwd, om daor officieren
veur et Poolse leger op te leiden. Die kezerne
beston uut twintig stienen gebouwen en die
gebouwen kwammen leeg te staon doe de
Duutsers Polen bezet hadden in september
1939. In 1940 begonnen de bezetters die
kezerne uut te breiden mit meer onderkommens mit et doel hier poletieke gevangenen in
onder te brengen. Ok de naeme van et
stattien wodde deur heur veraanderd en hiette
now Auschwitz. De kommedaant in disse
inrichting wodde een zekere Rudolf Höss en
die naeme moet niet verward wodden mit
Rudolf Hess, de rechterhaand van Hitler. Die

De poort van Auschwitz mit de misleidende woorden: 'Arbeit Macht Frei'.

B/ok // was et 'doolenbiok', we kommen daor nog op weeromme. Tussen de b/okken de
zonuumde dooienmure. Hier bin duzenden meensken doodscheuten!

week destieds uut naor Engelaand en vun
zien aende nao de oorlog in de Spandau
gevangenis van Berlien.
Injuni 1940 kwammen de eerste poletieke
gevangenen in disse vroegere kezerne an. Ft
gong om meensken uut et Poolse stattien
Tarnow, die deur de Duutsers as staotsgeveerlik uutmaekt weren. In 1942 weren d'r al
meer as 20.000 gevangenen in Auschwitz.
Alle kelderruumten en Ok de zoolders zatten
vol en et merendiel was doe al van joodse
ofkomst. De nietjoodse gevangenen weren
vaeks zegeuners en Jehovas getugen. Drekt
bij et binnenkommen van een traansport
wodde al beslist over leven en dood. De
meensken die ondaanks de ontberings in
veurgaonde kaam pen nog warken konnen,
wodden deur de SS-ers naor rechts dirigeerd
en de ooldere meensken en veulal vrouwen
en kiender naor links. De Iaestnuumden
wodden mit aachterlaoting van alle begage
naor de krematoriums brocht, waor ze et
bevel kregen om heur uut te klieden.

Dat gebeurde in een ondergroonse ruumte en
daor wodde heur verteld dat ze een bad
nemen mochten. Dan gongen ze naor
een aandere ruumte waor ongeveer twieduzend meensken in onderbrocht wodden
konnen. An de zoolder zatten echte spruuikoppen, mar die hebben nooit dienst daon. Ze
gongen d'r allegere hiel rustig in, want ok de
kapo's (gevangenen mit een betien meer
veurrechten) verzekerden heur dat alles goed
bedoeld was. Dan gong de deure van de
gaskaemer dichte en de SS-ers gooiden via
een loek in de zoolder Zyklon B korrels in de
ruumte. Deurdat d'r zovule meensken
opienpakt in die ruumte weren, ontston een
benauwde, vochtige waarmte. Daordeur
losten de Zyklon kristallen op en daordeur
ontston blauwzuurgas. De meensken die et
dichtst bi'j et loek stonnen weren et eerste vot,
mar die in de veerste hoeken van de ruumte
weren, Ieefden zeker nog een kertier. Et is
nog de hieltied onverstelber dat zoks
allemaole rustig gebeuren kon, die massa

3000 Volt op de draoden
moord op al die meensken. Alle heufdhaor
van de meensken wodde nao de gaskaemer
d'r ofknipt en goolden tanen en koezen
wodden uuttrokken. Dit wark mos daon
wodden deur ere gevangenen. Uut percessen is bleken dat de kaampkommedaant
Höss wel es toe ston te kieken, en de
gevangenen die dit vreselike wark doen
mossen, toesnauwde: 'De ienige weg uut dit
kaamp is de schostien van et krematorium.'
Naost de gaskaemer was et krematorium
waor de lichems in ovends verbraand wodden.
In Auschwitz is nog zoe'n kliedruumte mit
gaskaemer en krematorium kompleet deur de
bezukers te bekieken.
Et gas Zyklon B wodde maekt deur de firma
Degesch, die in 1941 begon mit de perduktie
van dit moordwaopen. D'r wodde in de jaoren
1942 en 1943, 20.000 kg van die vreselike
korrels bruukt, zo staot d'r in de gegevens. Ft
eerste begin, om gevangenen via gas om et

leven te brengen, pasten de beulen al in 1940
toe. De meensken wodden dwongen in de
Iaedbak van een vrachtwaegen te gaon, die
hielemaole ofsleuten wodden kon. As de
deuren sleuten weren, wodde de moter van
de auto start en dat was dan et aende veur de
slaachtoffers in de auto, want de uutlaotgassen van de moter kwammen via een slange in
de Iaedruumte. Wat him daor in de Iaedbak
ofspeuld het, veurdat et aende d'r was, kan
een ieder bedaen ken.
In Auschwitz wodden volgens de repotten
tachtig percent van de traansporten mitien
deurstuurd naor de krematoriums. Veerweg et
grootste pat van de joodse gevangenen die
destieds in de warkkaampen bi'j oons in de
buurt warken moesten en Iaeter via deurgangslager Westerbork naor Polen op
traansport zet bin nen, bin bi'j duzenden
ommekommen in Auschwitz. Al gauw wodde
et de nazi's dudelik dat Auschwitz te klein was
en wodde ommekeken naor aandere
meugelikheden in de buurt van Auschwitz. In
de buurt van et koncentraosiekaamp lag een
uutgestrekt industriegebied, zoas hoogovens,
mienen en febrieken. lene van die febriekskomplexen was de beruchte IG Farben waor
de meensken onder erbarmlike omstanigheden warken mossen, tot ze d'r bi'j daele vullen.
Op drie kilemeter ofstaand van Auschwitz in
et plakkien Brzezinka wodde een twiede
kaamp bouwd, mit een oppervlakte drie tot
vier keer zo groot as Auschwitz. Dit kaamp,
bestaonde uut allemaole hoolten berakken,
gong de geschiedenis in as Auschwitz II,
oftewel Birkenow. In dit kaamp bin nog yule
meer meensken vermoord as in Auschwitz.
Over Birkenow zullen we et in een volgende
Ovend nog wel es hebben.
Doe et Russische leger et kaamp Auschwitz
bevri'jdde, wodde in de magezienen om-ende-bi'j 7000 kg meenskehaor antroffen, in
zakken verpakt. As we dan weten, dat et om
de rest gong van de totaole hoeveulhied die
de Duutsers nog niet verkopen kund hadden,
dan kujje ongeveer veurstellen wat hier
gebeurd is.
In 1941 bepaolde Heinrich Himmler, riekskommedaant van de SS, dat et koncentrao-

siekaamp Auschwitz et plak wodden mos
waor et plan om alle joden te vernietigen,
uutvoerd wodden moest. Rudolf Höss, de
kaampkommedaant, was et daor hielemaol
mit iens en haandelde d'rnao. Hi'j het trouwens de oorlog niet lange overleefd, want hi'j
het de doodstraf kregen en hi'j is in zien eigen
kaamp ophongen. De gaig staot d'r nog altied.
Haost drekt naodat de Duutsers een diel van
Ruslaand bezet hadden en onnumelik veul
Russische soldaoten gevangen neumen
hadden, hebben ze alle internationaole
ofspraoken an de leerzen lapt deur die
soldaoten op te sluten in Auschwitz. We
doelen hier op de konventie van Genève waor
de rechten van de gevangen neumen
soldaoten in vaastelegd binnen. Op grond van
de gegevens kon vaastesteld wodden, dat d'r
doe 12.000 Russische kriegsgevangenen in
Auschwitz weren. Aachterhaeld kon wodden
dat nao vief maonden 8320 om et leven
kommen weren. Een diel van heur bin zonder
vorm van perces doodscheuten en aanderen
bin van uutputting en ellende ommekommen.
Volgens dezelde gegevens bin in Auschwitz
ok 21.000 zegeuners ommebrocht.
Vanuut alle deur de Duutsers bezette lanen
bin in de oorlogsjaoren joodse meensken
naor Auschwitz brocht in oflaeden goederentreinen van dattig tot veertig wagons. In de
van buten ofsleuten wagons zatten ze
opienpakt zonder dat ze d'r uut mochten
tiedens de reize en in de meerste gevallen
zonder eten en drinken. Zoks moe'n we oons
es even goed veurstellen as we bi'jglieks
daen ken an de ofstaand van Westerbork naor
Auschwitz en as we dan Ok nog bedaen ken
dat zokke treinen, veural in de loop van 1944,
Ok nog wel es bescheuten wodden deur
Engels-Amerikaanse vliegtugen, wiels die
aarme meensken opsleuten zatten, dan kun
we oons zoe'n betien veurstellen wat him in
disse wagons ofspeuld het. Vaeke bleek, as
in et kaamp de wagondeuren eupen gongen,
dat veural ooldere meensken en kiender de
reize niet overleefd hadden. Van de ere
meensken verkeerden de meersten in een
toestaand van totaole uutputting. Een
vrouwelike gevangene vertelt over heur

ankomst in Auschwitz in et Auschwitz-bulletin:
'Doe we ankwammen mossen we alle kleren
ofleggen en oons heufd wodde kaelscheerd.
We kregen allemaol een streepte lange broek
en een jak die we antrekken moesten. Dr
wodde ons een kaampnommer op de aarm
tatoeëerd en alderdeegst oonze schoenen
nammen ze oons of. 1k hadde gien zin meer
om te even.' Zi'j besch rift hoe ze et stiekeldraodhekke dat onder stroom ston (3000 volt)
in wilde lopen, want ze docht, dood gao ik
toch, dat dan drekt mar. 'Een peer ere
vrouwen hebben mi'j grepen en weerommesleurd. 1k bin ze d'r now daankber veur, want
ik hebbe die hel overleefd. Soms moesten we
acht uren laank in oonze dunne kepotte
kleren op et appèl staon wiels et vreur. Soms
was een bewaeker dronken en kon dan zeker
niet meer goed tellen. Een hiele hoop
gevangenen bin op de appèlplaetse van
koolde en ondervoeding ommekommen. Nog
Ioszien van degenen die veur aorighied deur
de bewaekers doodknuppeld binnen.'
Aj' zo lezen, wat zoe'n vrouw deurmaekt het,
kujje dan veurstellen dat d'r meensken
binnen, die beweren dat dit hielemaole niet
gebeurd is en dat de hiele Holocaust een
verzinsel is? Die meensken moe'n de muuite
nemen es naor Auschwitz te gaon en de ogen
goed de kost geven. De man die op een
trieste, mistige haastdag in Auschwitz kwam,
was zo onder de indrok, wiels hi'j an al die
duzenden slaachtoffers docht, dat hi'j
staemelde: 'Hier heur ie de doden zwiegen!
In de volgende Ovendwillen we nog even
vertellen over wat wi'j in Auschwitz en
Birkenow zien hebben. Et wodde oons wel
dudelik dat Birkenow nog veul verschrikkeliker
was as Auschwitz.

Luc Rondhout

Neffens overlevering
We schrieven veurjaor 1902; een gezinnegien
mit drie kleine kiender verhuust van Woudsend naor Wolvege. Pake, van huus uut timmerman, hadde daor wark kregen as stoker bi]
de eutiemeute van de heer Heeg. De meute
mit et febriekien ston an de Schipsloot,
aachter de gasfebriek. Et gezin kwam naost
et febriekien te wonen. De huusholing wodde
nog wat groter en in 1910 wodde Taeke as
jongste van de zes kiender geboren. Fake
kwam uut een onkarkelik gezin, mar beppe
was thuus Nederlaans Hervormd opgruuid en
zi'j hadden ofpraot dat de kiender naor de
kristetike schoele an de Karkestraote gaon
zollen. Daor hutlen zi'j heur an, at teup et een
betien eers as dat zi'j docht hadden.
Et was in 1916 en d'rwodden kaemerverkiezings hullen. Et sociatisme was in opkomst en
veur iene van die perti'j, een zekere heer
Hugenholz, wodde propegande maekt. te kun
annemen dat d'r ok bi'j pake thuus over praot is.
Over wat d'r him now krek ofspeuld het in de
ktasse van Mietus doen in de femilie meer as
ien verhael de ronde, mar et staot vaaste dat
hi'j op een gegeven mement deur de ktasse
reup: 'Stem Hugenhotz!'
De meester raozend vanzels. 'Waor liekt dat
now op, jow mit jow rooie praot. le heuren niet
op disse schoele.' En zo uterde meester nog
wat meer, niet at te pedagogische taet en hi'j
steepte Mietus de klasse uut, de gaank op.
'Om half viere naobtieven, jow.'
Slim uut zien doen kwam hi'j thuus. Fake,
meerstentieds de katmte zets, was duvets.
Nao et aovendeten verstruupte hi'j him en
gong op hoge bienen naor et heufd van de
schoele. Of d'r yule woorden valen binnen,
wie zat et zeggen, mar et rissettaot was wet
dat pake de votgende morgen mit de drie nog
schoetegaonde kiender op 'e stoepe ston van
de eupenbaore schoele, de Dörpsschoete.

Ft was veerder in die woning an de Schipstoot
meerstat een vrolike boet en et naaide d'r
somstieden aorig uut mit dat opgruuiende
goetien. Doe beppe heur es mit de hakketakkeri'je van de jongen wat tevute bemuuide
naor heur idee, nammen zi'j heur op de
kassemasse en zetten heur daete boven op
de hoge cokesbulte aachter de gasfebriek...
Zo as doe hiet gewoon was, gongen de
kiender nao de tegere schoele altegere een
baentien zuken. Zo kwam Taeke rond 1925
in dienst as hutpien bi'j Vreeting en Troost. Hi'j
kwam op zien meniere mit opwienende verhaeten over auto's thuus. Zo Ok een keer mit een
verhaet over een ni'j soorte autoviet. Hi'j bteef
daor mar over praoten en Mietus gong d'r
tegenin. Hi'j geteufde d'r zogenaemd niks van.
'Eerst zien,' zee hi'j. Dat teut Taeke him niet
zeggen, en daor kwam hi] op een zaoterdagmiddag anzetten, aachter de kroje mit daorin
et viet. De hiete femilie naor buten om et viet
te bekieken. Dat onttokte an de plaogerige
Mietus: 'Oh, is dat now altes.'
Raozend was Taeke en hi'j vteug Mietus in de
haoren.
tk daenk dat mien vader, dat was Kees, de
ienige is die nao de legere schoele nog
veerder teerd het. Hi'j haetde in Et Vene zien
praktiekdiptome Boekhoten. Et grote intieste
ding hetjaoren an de mure hongen en tigt
now op 'e zoolder bi'j mi'j thuus.
Et gezin woonde in de krisisjaoren an de
Spoorsinget en pake hadde doe zien ootde
stiet, hi'j was timmerman, weer oppakt. Mar
vute vaast wark was d'r niet en zo gong hi'j
zoemers mit een kammeraod bi'j de boeren
tanges veur ktussies. Attes gong topende mit
de ofstuutbere timmerkiste op 'e nekke.
Op een zoemeraovend in meie wodde d'r op
een boerkeri'je in de buurt van Langweer

feest vierd; de dochter van de boer was
trouwd en et feest was op 'e dele. Mar dat
gong an de neuze van de timmerknechten
veurbi'j, vanzels. Zi'j bleven butendeure en
scharrelden wat rond. Daorbi'j zaggen zi'j een
hiel grote koeme mit boerenjonges op de
keukentaofel staon. Et raem wodde omhogens scheuven en de klompe wodde
minstens twie keer volgeuten. Zonder sporen
aachter te laoten, gong et naor de hujbarg en
zi'j hebben die naacht slaopen as een osse.
Bi'j een aandere slim zunige boer bi'j De
Lemmer hong de wieme vol mit wosten en
hammen. Veur de eteri'je mossen de timmerluden zels mar zorgen.
Wi'j zullen jow kriegen, dochten zi'j.
Om huus henne leup een grote waekhond,
Hektor. Et was melkerstied en et yolk was
vlak aachter huus drok mit de koenen in de
weer. D'r wodde een ledder haeld en iene van
de hammen wodde van binnen uutsneden
en... Hektor gong d'r mit de zwoerde vandeur.
Zi'j joelende d'r aachteran vanzels; de boer
kwam op et lewaai of en Hektor kon him mar
beter een posien niet veur de voeten lopen.
In 1932 trouwden mien oolden en ze gongen
an de Van Harenstraote wonen. Zi'j hadden
daor een klein nerinkien, waor ze wat krudeniersspu lIen en rokeri'je verkochten, om zo
wat bi'j te verdienen. Pappe was boekhoolder
op de Exports laachteri'je en de winkel kwam
op mamme daele. In 1937 verhuusden zi'j
schuin naor de overkaant, en daor hebben zi'j
tot an 1970 toe drogisteri'je- en tebaksartikels
verkocht.
Mit een winkel, of aj' et liever hebben, in een
winkel beleef ie altied wel wat. 'n Aentien van
oons of woonde netaoris Hessing, in mien
gedaachten een forse, dikboekige man. Echt
een netaobel. Hi'j rookte een grote segare en
riegelmaotig kwam hi'j om een deuze Hofnar.
Mien vader het hiel wat mit him praot en wat
hebben zi'j wat oflacht tegere. Beide mannen
hullen d'r wel van om heur verhaelen wat an
te dikken, mar et moet zegd wodden, zi'j
zatten ok vol humor.
Beiden hadden ok een boel gevuul veur
kiender en wat hebben zi'j een wille had die

zaoterdagmiddag begin jaoren vuuftig.
'Moej' heuren,' zee Hessirig, 'wi'j hadden
veurige weke oonze dochter op bezuuk, mit
de twie kleinkiender. En wat zee now
Johannes, die kleine opdonder, tegen mi'j:
'Opa, je bent 'n rotzak ... !!"
Zoks wodde doe meerstal slim bertaol vunnen, mar niet deur disse mannen. Zi'j konnen
heur hielendal verplaetsen in dat kereltien.
De laeste tien jaor van et winkelbestaon en ok
daornao nog mennig jaor, verdienden mien
oolden d'r wat bi'j mit de verkope van
staotslotten. Prachtig wark vun pappe dat.
Veul kontakt mit meensken, dat lag him wel.
Mar wat haj' d'r, veural in die eerste jaoren,
een drokte mit. In et grote, veurbedrokte boek
moj' alle lotnommers opschrieven. De naeme
van de klaant mos daorbi'j neteerd wodden.
Omdaj' ok een vufien kopen konnen, stonnen
d'r vaeke wel vuuf naemen bi'j ien lot. Was d'r
een priesien op valen, clan koj' zo zien wie d'r
wat wunnen had. En zo moj' ofvinken an wie
aj' de pries uutbetaeld hadden.
An alles komt een aende, zo ok an et
zaekendoen. In 1970 wodde d'r uutverkoop
hullen. Et slieten van de spullen verleup naor
weensk. Mit de rokeri'je was et al hielegeer
gien perbleem, mar op wat veur meniere raek
ie al jow piepen kwiet? Van iene wee'k zeker
dat hi'j verkocht is. Wat ze'k, dat 'verkocht' is
ems niet waor!
De piepe wodde eteleerd mit een briefien d'r
bi'j: 'Veur een appel en een ei.' Et duurde niet
zo lange of d'r kwam een klaant vraogen:
Rondhout, wat moej' veur die piepe hebben?'
'Hej' et briefien lezen? Dat moej' dan mar
letterlik nemen,' was et antwoord.
'Mar daor moe'k veur naor huus en a'k
weeromme kom, is de piepe vot!'
'De piepe is veurjow,' zee pappe. En zo is 't
gebeurd en 'k hope dat de man d'r nog lange
jaoren naor tevredenhied uut rookt het.
Wat zo'k nog graeg es een keertien zoe'n
veertig jaor weeromme gaon om op die
oergezellige verjaorsaovenden al disse
verhaelen an te heuren.
A'k et weten hadde, ha'k ze doe mitien
neteerd.

Johan Veenstra signeert zien nijste boek.

'Omdat d'r in verho/ing mar we/fig oorspronkelike Ste//in gwarver volksverhaelen overleverd binnen, het Veenstra ze zels mar
bedocht en opschreven'staot op de aachterflappe van et ni'jste boek van Johan Veenstra
Wonder boven wonder.
In die verklaoring en in de ondertitel (nije
Ste//in gwarver volksverhaelen) zit now krek et
strukelblok. Volksverhaelen - et woord zegt et
al - bin verhaelen van et yolk. Et bin verhaelen
die stammen uut de mondelinge overlevering.
Ze wo'n vaeke al honderden jaoren deurverteld en bin pas laeter - meerstal in de veurige
ieuw - an et pepier toevertrouwd. Et bin
verhaelen die stark verbunnen binnen mit et
volksgeloof en bi'jgeloof in een bepaolde
streek en mit de kultuur. Et bin boereverhaelen of schippersverhaelen, verhaelen over
pestoor of dominee, over netuurlike en
bovennetuurlike zaeken. Ze won meerstal
veur waor verteld. Dat gelt mit naeme veur
saegen en legenden.
D'r bin ok mederne volksverhaelen. Verhaelen die now de ronte doen op jaordaegen en
in de kroeg. Dat bin verhaelen die in disse tied
speulen. Et meerst bekend bin de zonuumde

Broodje-aap verhaelen.
Mit dit laeste het Johan Veenstra him niet
doende hullen. Hi'j het veerder berduurd op et
stremien van de oolde volksverhaelen. En et
is de vraoge as dat kan.
Veenstra het him dudelik verdiept in alle
thema's die in de volksverhaelen veurkommen. Elk verhael in Wonder boven wonder
vertegenwoordigt een typisch genre: dr is een
verhael over reuzen, over keboolters, over
heksen, dr bin netuurverhaelen, wonderverhaelen en boereverhaelen. D'r is een
schippersverhael, een verhael over de dood,
over een verdronken stad, over hannekemi'jers, over de aodel en over hampelmannen. Kotom, hi'j het et hiele briede spektrum
van de volksverhaelen zien gerak geven en
dat is bewonderingsweerdig. Butendat bin
vri'jwel alle verhaelen verbunnen an een
bepaold plak, mit naeme en toenaeme
omschreven. Dat is Ok in de oolde volksverhaelen gebrukelik en dat komt de geloofweerdighied ten goede.
Et bin ienvooldige verhaelen, rechtuut verteld,
makkelik te volgen. Ok dat is een ken mark
van et volksverhael. Gien literaire hoogstaanties, mar gewoon as een anekdote opschreven.
Veenstra begint de meerste verhaelen mit
een sfeertekening. As et gien stille, zoele
zommeraovend is, dan is et wel een stormachtige haastaovend. De kleine buurtschoppen in de Stellingwarven mit vaeke biezundere naemen vormen daorbi'j een prachtig
dekor veur disse vertellings. Daornao schetst
hi'j de personen uut et verhael, de goeie en
de kwaoie, zoas de rollen in volksverhaelen
meerstal verdield binnen. Wat opvaalt is dat
de schriever de slechte eigenschoppen graeg
arg dikke anzet. Dat komt de spanning van et
verhael niet ten goede. Et wodt daordeur slim
veurspelber, omdat de slechterik netuurlik

geheid zien trekken thuus krigt. De clou is dan
niet stark meer, de verrassing is d'r of.
Overigens is dat in originele volksverhaelen
ok vaeke et geval.
Tot zoveer het Johan Veenstra him dus goed
holen an zien zes oplegde opdracht: et
vertellen van volksverhaelen. Mar Johan zol
Johan niet wezen as hi'j de geest van zien
Stiekelstokkies niet now en dan opduken leut.
Hi'j kan et - jammer genoeg - niet Iaoten om
ok in disse 'oolde' verhaelen een knipoog
naor et heden te maeken. Dat komt de sfeer
van et verhael liekewel niet ten goede. 'De
boer hadde slim gezeggelike dochters. Kom
daor vandaege-de-dag es omme! le kun
tegenwoordig beter een kroje mit kikkers
huden as lane jongemeid! (blz. 29) Of: 'Dr bin
tot in oonze daegen ok gewone Ste//in gwarvers die n/ks aanders doen as roepen en
raozen en bulten kritiek hebben op een
aander, mar ze/s in wezen glen k/ap presteren...' (blz. 92)
Hietemaole te bont maekt Veenstra et in et
verhael Reuzen mit de braand in de huud,
waorin hi] bekende feguren as Ellert en
Brammert ofschildert as pedo's en suggereert
dat dr bi'j heur ok nog spraoke west is van
incest (blz. 41). Aandere reuzen won
beschreven as hetero-reuzen, waorbij de
hormonen op beginnen te speulen (primitief
hormonebroezende oergedrag -blz. 43). Dat
is een moderne terminologie die in et
volksverhael niet thuusheurt. 'Mardejonge
reusies bin d'r laeter noolt ok marlene tel
psychisch van in de knoei raekt (blz. 44). Dit is
een vorm van kommentaor in et verhael,
- waorin we de humor van Johan Veenstra
herkennen - die hi'j beter aachterwege Iaoten
kund had.
Behalven dan die modernismen, die dr niet in
thuus heuren, is et een aorig boekien wodden
om op een koolde winteraovend bi'j et
heerdvuur te lezen. Niet alle verhaelen bin
even stark, mar dat is in elke bundel mit
volksverhaelen et geval. Sommige verhaelen
bin te yule bedocht, 'optocht' am at op zien
Fries te zeggen, am ze et predikaot volksverhaelte verlienen, mar daor zal de gemiddelde
lezer niet wakker van liggen.

Et vermelden weerd bin de moole illestraosies
van Peter Lazarov die et boek letterlik
opfleuren. Zoas in de verhaelen de geest van
de schriever de hieltied weer opduukt, zo zien
we in de illestraosies de hieltied een aander
diel van zien gezicht veurbi'jkommen. In et
Fries zollen we zeggen: it boek kin besjen lije.
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Johan Veenstra, Wonder boven wonder,
ni'je Stellingwarver volksverhaelen,
127 pag. ISBN 90 6466 1154,
pries 10,00.

Rienk Klooster

In memoriam Oene Bult
Zo zatten we te praoten die zaotermorgen de
21e december op De Gediek bi'j Janny
Liem burg, al langer as dattig jaor Oene zien
vrundinne. Ze had mi'j vraogd, ok uut naeme
van Oene zien dochters, om bi'j de begraffenis
in Else een peer woorden te zeggen tot
naogedaachtenis an Oene. Niet zo makkelik,
want Oene was niet allienig een markaante, mar
ok een uterst komplekse persoonlikhied.

Oene Bult, 1928-2002.
Al/lend
zal 1k starven
omgeven deur geliefden
die lieke alliend
tegere mit aand'ren
aachterblieven

Disse trieste woorden uut et gedicht A/fiend
hadden Janny Liemburg en Oene zien vuuf
dochters: Nellie, Hennie, Corrie, Jantine en
Joke, opnemen laoten in de rouwadverteensie in
de Liwwadder kraante. Mar dat Oene zo alliend
wezen zol, doe hi'j in zien husien in Amsterdam
die hatstilstaand kreeg...
Misschien is hi'j ok wel wegraekt op een
meniere die bi'j him past: zo mar inienend,
midden in et leven, nog volop in zien wark en
zien bezigheden. Et had ommes ok niet bi'j
Oene past om mit et wark opholen te moeten.

De allereerste keer dat ik him tegenkommen bin,
zal zoom 1960 henne west hebben. W.i.k.a.
(werker in kerkelijke arbeid) Oene Bult uut Ft
Vene gong doe veur in een jeugddienst in et
kapellegien op De Fochtel. Van die dienst is mi'j
veural bi'jbleven, dat hi'j an et aende - de dienst
was in et Nederlaans - de zegen uutsprak in et
Stellingwarfs.
Jaoren laeter las ik in De Ovend zien psalmvertaelings en in 1980 - ik was doe predikaant op
De Rottevalle - wodde ik deur de Stellingwarver
Schrieversronte uutneudigd veur een warkgroepien 'Stellingwarfs en de karken.' Daor kwam 1k
Oene weer tegen en wi'j zollen daornao een
schoffien saemenwarken an de uutgifte van
Ark veur karkewark en an et vertaelen van
stokken uut de biebel. Opvalend an Oene was et
grote verschil in uterlik mit twintig jaor eerder.
Wat was d'r toch in hemelsnaeme gebeurd mit
dat kreerze en hemmele mannegien, dat 1k mi'j
nog veur de geest haelen kon van die dienst op
De Fochtel?
Vanzels heb ik et d'r wel es mit him over had en
ok op die zaoterdagmorgen in december kwam
et weer te praot. Oene is nao een hiel drok
bestaon as karkelik jeugdwarker in Grunninger
Opaende, Et Surhuustervene en Ft Heerenvene
in 1968 zwaor overspannen raekt. Hi'j kwam
telane in een diepe krisis, een diepe cesuur in
zien bestaon. Hij raekte uut et wark, is
scheiden van zien vrouw en daormit ok van zien

vuuf kiender. En zo kwam zien leven d'r sund
die tied hiel aanders uut te zien. Dr kwam ok
een aandere Oene te veurschien: teleursteld,
innerlik schenneseerd. Een man mit misschien
een uterlike bravoure tot in et excentrieke, mar
mit daoronder lieke groot een innerlike piene om
wat in zien bestaon mislokt was.
Oene had tot dan toe Ieefd veur zien wark. Hi'j
was butengewoon kreatief en gedreven, zat vol
mit idenen en plannen over karke en maotschoppi'je. Mar Oene was toegelieke ok een hiel
gevulig meenske, een meenske mit dreumen en
idialen, een meenske die zien inspiraosie vun in
de biebelse verhaelen, de persoon Jezus
Kristus en zien bosschop van et Godsriek van
vrede en gerechtigheid. Niet allienig was Oene
hiel gevulig, hi'j had ok wat kienderliks. Zo had
hi'j muuite mit de weerbastige, hadde en
zaekelike kaanten van et bestaon. Veural mit de
instituties die datgene wat ze veurstaon vaeke
meer in de wege staon as dat ze et bevodderen,
daor had Oene et zwaor mit en daor leup hi'j
vaeke tegenan. Hi'j kon de dingen scharp zien
en anneliseren en principieel, fel en striedber as
hi'j was, gong hi'j de konfrontaosie an. 1k durf de
stelling an, dat hi'j zels wat een profetische
inslag had: hi'j kwam op veur evangelische
weerden en normen, dwas tegen de instituties
en heur belangen in. Daorbi'j had hi'j de gaove
dat hi'j kreatief was, de dingen goed onder
woorden brengen kon, een scharpe penne had
en een dichterlike geest. Oene wus meensken
te inspireren, veural jongeren die ok zaggen wat
hi'j zag. 1k bin wel es goenend uut Et Vene
tegenkommen, die een grote wardering hadden
veur w.i.k.a. Bult. Mar Oene leup stokkend op de
hadhied van de maotschoppi'je en ok OP de
hadhied van de karke.
Zien bundeltien gedichten Hoilgymnastiek en
zien vlugschrift dhga geven een goed inzicht in
zien stried: de stried mit de karke, mit de
geleuvigen, mar ok mit himzels, mit zien geleuf,
zien idialen, zien teleurstellings en zien piene. Et
mag dan wezen dat et an de iene kaante niet zo
makkelik is om wat zicht te kriegen op de
persoon Oene Butt, mar an de ere kaant is hi'j in
zien wark letterlik een eupen boek. Dat is et
dubbele en tegenstriedige in Oene.

Wi'] vreugen oons of, hoe et kon, dat Oene die
zovule in huus had an telenten en kreativiteit,
die zo scharp en intelligent was, uutaendelik
toch zoe'n betien tot staand brocht het. Hi'j zee
wel es in een trieste bujje van himzels: '1k bin mit
niks begonnen en ik hool ok op mit niks.' 1k
daenk dat dat niet waor is. Oene het wel degelik
wat betekend. Mar et is wel een feit dat wat hi'j
uutaendelik tot staand brocht het, niet in
verholing staot tot de kappeciteiten die hi'j had.
En wat was dat krek?
Oene had wat in zien persoontikhied, in zien
kerakter, dat him in de wege ston. Oene daegde
altieten uut, provoseerde, gong graeg op zere
ti'jen staon. Egocentrisch kon hij wezen en
geneut van de andacht die hi'] dan kreeg. Hi"j
hul van vri'jhied en ruumte, mar hul daorbi'j
vaeke gien rekenschop mit de gevulens van
aanderen en vreug zodoende nogal wat van et
geduld van de meensken om him henne. Die
weren vaeke te fesoenlik om him van repliek te
dienen en gongen veur et gemak mar een
stappien an de kaante, mar dochten toegelieke
heurend d'rvan. Et trieste was, dat Oene dat niet
deur had. Hi'] had op iene of aandere meniere
niet deur wat hi'j bi'j aandere meensken opreup.
Oene had wat kwaojongesachtigs in him en
maekte niet de indrok van een man van 74 jaor.
Dat had an de iene kaante wat aorigs: hi'j bleef
an et aende toe spraankelend, jong van geest,
rebels. Mar dat was toegelieke de reden
waoromme as een protte meensken muuite mit
him hadden. Zo had et leven van Oene een hiele
traogische kaante, waor as hi'j himzels in zien
trieste ogenblikken ok hiel goed bewust van was.
Oene zee wel es dat zien daenken nooit stille
ston. Alderhaande idenen en plannen scheuten
him deur et heufd. Hi'j wol dan graeg van alles
an de gang brengen. Mar aanderen mossen et
dan mar veerder uutwarken. Zo is et ok gaon mit
et Stellingwarfs en de karke. Oene is kommen
mit et Ark your karkewark, een bescheiden
boekien mit biebelfragmenten, gebeden en
Iiturgische formules, bedoeld veur Stellingwarver diensten. Hi'] het mi'j daor destieds bi'j
betrokken en sund die tied gao ik alle jaoren een
peer keer veur in diensten in et Stellingwarfs.

komt dr een lawine op heur daele. Brand rapt
clan uut: Quantum satis? (Haevule is genaeg?). Een stem rapt dan: Hij is Deus
caritatus! (een Gad van Iiefde). Za is et ak in
et wark van Oene. Et baekien dhga is
schreven deur een gedreven man, die ae za
begaan is mit de karke en mit de wereld. Et
staat am zamar te zeggen stief van de
weerden en narmen, mar et gaat amper over
de Gad die Iiefde is.

In de tuun b/f Janny en Oene, zammer 2002.
Za het hi'j mi'j inspireerd en indirekt ak Jan
Kaaps, die veur zien vertaelings van psalms en
gezangen in 1999 de Oalde Paak-pries kregen
het. Mar de allerlaeste keer dat ik Oene an de
tillefaan had vreug hi'j him of, hoe et kan dat hi'j
naait mar clan ak naait meer vraagd wadde veur
een Stellingwarver dienst...
In mien taespraake heb ik Oene zien idenen in
dhga vergeleken mit die van Sören Kierkegaard.
Disse Deense daenker het et over et 'ethische
stadium'op de levensweg, dat een radikale inzet
vragt van de geleuvige. De Naarse schriever
Henrik Ibsen het dat uutwarkt in zien tenielstak Brand. Brand is een daamnee mit
radikale idenen, die van zien gemienteleden,
mar ak van zien gezinsleden en van himzels
et alleruterste vragt. As ze mitmekere de
bargen intrekken am daarbaven Gad te zuken

1k heb bi'j et afscheid van Oene in 't Anker in
Else lezen Genesis 32: 23-32, et verhael over
de aartsvader Jakob die frasselde mit de ingel.
Za het ak Oene in zien leven vaeke de stried
anbunnen: tegen anrecht en veur vrede; tegen
instituties en instaansies; mit meensken am him
henne en mit himzels.
Jakob gang naa de stried bi'j Pniël veerder as
een gezegende. En daaramme heb ik an et
aende van mien taespraake, krekliek as Oene in
1960 op De Fachtel daan het, een zegen
uutspreuken in et Stellingwarfs. Veur Oene die
krek as Jakob streden het en averaende bleven
is. Mar ak veur zien vrundinne Janny en veur
zien vuuf dachters, die allegere veerder maeten
mit de gevulens die et wegraeken van Oene bi'j
heur aprapt.
Oene zien leven het wel degelik betekenis had.
In diepste wezen was hi'j een meenske die
langerde naarzuverhied, eerlikhied, liefde en
waarmte. Mit zien gaaven en telenten het hi'j
serieus perbeerd am wat te betekenen veur de
karke, veur de maatschappi'je, veur de
Stellingwarven en et Stellingwarfs. Mar Oene
kreeg dat now ienkeer niet aanders veur mekere
as'op zien Oenes'.

Literetuur:
Oene fan 't Fean. Heilgymnastiek in verzen, Et Surhuustevene 1974.
Oene Bergher, dhga. Vlugschrift voor Me ge/oven wil of niet, Et
Surhuustervene z.j. (om 1980 henne). De ofkotting dhga betekent:
Door het geloof alleen.
Oene Bult, Eupenings. aosterwoolde 1980.
0. Bult, mit mitwarking van R. Klooster. Ark veurkarkewai*,
Oosterwookle 1983.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Zorgen om de tael
Een volgend jaor in de ni'je ieuw at weer, et
jaor 2003. Pessimisten zeden, zoe'n dattig
jaor leden at, in de tied dat de Schrieversronte
opricht wodde, dat et Steilingwarfs over dattig
jaor uutsturven wezen zoi. Dat zot dan now zo
veer wezen moeten. Mar in et jaor 2003 is et
Stellingwarfs nog lange niet uutsturven! Krek
as in et begin van 2002 niet, doe ik Oonze
tael, oonze zorg' krek zo begon. 1k mos hier
even an daenken doe ik lessend in een
stokkien van Johan Veenstra in de Liwwadder
kraante, him een vermaekelike en toegelieke
mismoedige kiek op 'e toekomst geven zag.
Zo van: nog zoveul jaor en dan de 'Iaeste
Steilingwarver'. En dan nog even een kleine
riedrekte en dan hej' et over de laeste peer
Friestaeiigen. Gaot et dan allegeer op dit
mementlieke beroerd? In 1999 onderzocht ik
op verzuuk van et weekblad Stellingwarf de
gemiente West-Steiiingwarf. Meensken zeden
et Steliingwarfs praoten te kunnen veur 71%
van de ondervraogden, en 42% praot et ok
riegelmaotig. Dat is niet zo ongeunstig, zoj' op
et eerste oge zeggen. En dat is et ok niet, mar
et is wet een hiele aachteruutgaank vergeleken mit de jaoren vuuftig zeg mar, doe nog
hiel wat dörpen 90 of aiderdeegst 100%
Steltingwarfstaetig bleken. As de meensken
now mar es verstaandig doen, zo bedoelt
Johan ongeveer. Dus: blief et praoten, blief et
bruken, en Iao'we mekere mar funk anmoedigen. Dr bin genoeg meensken die mar al te
graeg et Steulingwarfs gruuien en bluuien
Iaoten wilten en et zien gerak geven willen.
Daor kan iederiene zels an mitdoen deur et zo
yule meugelik te bruken waor dat praktisch
kan. Laowe die meugelikheden zien,
anwiezen, bruken om tot veurbeeld te wezen
veur die meensken die et aenlik wet praoten
kunnen, mar et niet meer doen, die et buten et

eigen gezin niet andurven. Tussen de 42%
brukers van ni'js en degenen die dat niet meer
doen mar et wet praoten kunnen, bin, om zo
te zeggen, nog een protte zwevende taelkiezers. D'r bin ok genoeg butermeensken die et
Steliingwarfs aenlik hiet aorig vienen en et
graeg teren wilten. Daenk mar es an de grote
groepen niet-Stetlingwarfstaelige kursisten die
we de Iaestejaoren hebben. Dan moe'n we
toch aenlik zets nog meer et goeie veurbeeld
geven, Schrieversronte-leden en kammeraoden en kammeraodskes van de Schrieversronte. Of niet soms!
Krek zoas we dat in de beginjaoren van de
Schrieversronte at wolten: we zoiten toch
aenlik een situaosie hebben moeten dat toch
minstens een kteine helte van de inwoners et
Steltingwarfs nog daegeliks in voile glorie
praot. Zoas hierboven at zegd, daor kan
iederiene op zien eigen plak en in zien eigen
omgeving yule an doen. Begin een gesprek in
et Steltingwarfs, en schaeket pas omme as ze
je echt niet verstaon tieken te kunnen. Doe et
niet aandersomme, want dan wodt et
Stettingwarfs op den duur nooit meer heurd.
Zo daenken butenstaonders dat et Steltingwails yule minder beheerst wodt as dat 'tin et
echt is. Begriep es an, zo kuj' dus as butenstaonder daenken an een 42% brukers in
West-Stellingwarf, mar van 71% beheersing
van et Stettingwarfs hej' gien weet. Zo daenk
ie at gauw dat et een ofiopende zaeke is. Mar
dat kan niet gebeuren as 71 % die et kan et ok
inderdaod de hieltied bruukt.
En hopetik komt de poletiek now ok een keer
tot votledige erkenning van et Nedersaksisch
onder et Europees haandvest en tot een
'beteidsintensivering', zoas ze dat zets zo
mooi numen kunnen. Zo moe'n ze hetpen
meer Stetuingwarfs en aander Nedersaksisch
in de media te kriegen, en zo ok moet et
Stetlingwarfs en et aandere Nedersaksisch

meer op 'e schoelen. Dr staot een rappot
over et Nedersaksisch op punt van verschienen, daor zoks en nog veul meer in anrikkemedeerd wodt. De kop d'r veur dus, allemaole!
boek mit 'spotzinnegies'
Op 22 meert verschient een nij boek over de
streektaelen van Nederlaand en Vlaanderen,
dat veural gaon zal over spotzinnegies zoas
Et waeter klaetert tegen de glaezen. Et wodt
prissenteerd op 'e twiejaorlikse 'toogdag' van
de Stichting Nederlandse Dialecten, dit jaor in
Middelburg. Ft boek komt douk uteraord in et
dokumentaosiecentrum van de Stellingwarver
Schrieversronte, daor kuj' et clan altied
inkieken. Van mien haand verscheen d'r een
heufdstok in over Stellingwarf en Drenthe. 1k
schreef al eerder over dit onderwarp in De
Ovend van december 2002. Daor heb ik et
over 'taelkenmarkzinnegies', dat veur mien
gevuul wat neutraoler klinkt as spotzinnegies.
Naor anleiding van dat stokkien in De Ovend
kreeg ik nog inkelde anvullings. Zo nuumde
de heer Jan Veldhuizen mi'j, van vroeger uut
Noordwoolde, dat hij van iene van Norg
heurd hadde, zeg mar roegweg veertig jaor
leden, dat ze daor wet zeden van et Drentse
Stellingwarfs van De Smilde: Hij is mit de
bokkewaegen van De Sm/Ide kommen
jaegen, krek zoe'n zinnegien as Et waeter
klaetert tegen de glaezen, dus. En de heer
Bouke Janssen, ootd-bestuurslid van de
Schrieversronte uut Oosterwoolde, hadde nog
dit vermaekelike geval over de h of liever et
niet bruken van die h. As de kondukteur bi'j
Haovelte de naeme van dat plak reup omdat
ze d'r haost weren, leut hi'j de h vot en dan
klonk et dus as Aovelte! Dan wodde hi'j daor
wet op wezen, mar clan zol hi'j zegd hebben:
Die komt d'r in Huffelte wel weer bij! Et is
netuurlik Uffelte, mar vaeke wodt de h
votlaoten daor hi'j heurt, en wet zegd daor hi'j
krek niet heurt. Of dat Iaeste attied zo is, maj'
een vraogteken bi'j hebben, mar dit soort
spotzinnegies overdrieven netuurtik gauw.
Now wit trouwens et geval ok nog dat Uffelte
en omgeving krek een gebietien is zonder h
en Haovelte niet, mar daor zal de vol ksmond

wel gien ornmedaenken an geven hebben.
Wet is et aorig te vertellen dak van Otto de
Vent heurde, in et radiopergramme Huus en
Hiem, dat pattie Stellingwarvers et h-Ioze
Stienwiekerlaand wet anduden as et laand
van Ayo Happetheker. Zo schienen de
meensken van Stienwiek en omgeving heur
veurman ok meer as ien keer te numen.
Laandweer (4)
De belangstelling veur et woord laandweer en
veur de vorm en et doet d'r van, blieven. En
stokkien bi'j betien won we meer geweer.
De heer K. Weber van Berkoop leut oons een
ni'j nommer zien van et archeotogisch
tiedsch rift Westerheem. Tijdschrift voor de
Neder!andse archeologie. Daorin wodt et
begrip !aandweerdrie keer bespreuken.
An de iene kaant as verdedigingswal, en
veerder as 'opgeworpen aarden walten die de
toeganketijkheid van een terrein dienen te
verminderen om te voorkomen dat voorbijtrekkende wagens of ruiters het land betreden'.
Oonze voonsten in Steltingwarf, zie ok de
veurige stokkies hierover, laoten de hieltied
zien dat et hier om een laandweer gong langs
de zudelike Stellingwarver greenzen, krek die
kaante daor in de Middeliewen vaeke et
oorlogsgeveer weg kwam.
In De Ovend van oktober 2002 (nr. 5) sch reef
ik disse veurlopige konklusie op: Veur de
zuudgreens bi'j Steggerde, Blesdieke hewwe
dus nog gien aandere anwiezings as et woord
laandweer, en tekst die op een verdedingswal
wiezen kunnen zol, zie de veurige Ovend'.
Mar intied is d'r ok een brief van oons lid de
heer Geale de Vries van Drachten. Zien heit
en hi'j leupen vroeger, zo schrift hi'j, wet over
et Blesdiekiger veld, deur een prachtig stok
netuur. Daor leup een oolde wal, mit naor zien
beste herinnering an de zuudkaant een flinke
sloot. Die wat is d'r now niet meer, mar dit
moet de laandweer toch wet west hebben,
donkt me, een stok laandweer dus in elk geval
bezuden Blesdieke!
De weer, nuumden ze him, schrift De Vries.
Wodt vervotgd, dat kan toch ok haost niet
aanders, zoj' zeggen...

leven zien. le kun bekieken hoe ze
Ze meugen mi'j elke dag wel
twie bodden krentiesbri'j
schoelen veur de regen, ze mit de
veurzetten. Lekker mit reziemolle ommegaon en hoe ze an
heur piercing kommen!
nen, krenten, gotte en beiesap.
Wi'j zeden thuus altied
Hiel aorig bin de teksten veur
waetergruwel en we kopen et
spreuken op tegelties. Een
stokmennig ni'jen d'r bi'j liekt mi'j
now as bessola.
wel goed toe, oppert Jan. Hi'j geft
Jan Oosterhof het in et
wat idenen, zoas de volgende:
boekien Kre ntiesbri 7, dat in de
twiede helte van verleden jaor
uutkommen is bi'j Ft Boekewi]' de schoenen
dreuge ho/en
foons, zien eigen recept
maekt. Hi'j gooit letters,
dan moe]' niet
Jan Oos terhofjr.
woorden, gedichies, verhaeltegen de wiend in pissen
ties en tekenings deur zien
bri'j. Een smaekelik gehiel, waoj' elke dag een
lene veur et gilde van wildplassers, zo'k
happien van nemen moeten. Hoej' et eten
zeggen. Jan suggereert om op een bad kaemoeten vertelt de schrieverje de hieltied
mertegeltien zels mar de tekst te varven. Een
veurbield:
tussendeur. Hi'j blift bi'j je om je haand vaaste
te holen, je lepel vol te scheppen of je mond
Gezicht
of te vegen.
Jan Oosterhof is gien onbekende in de Stellingwarven. Jaoren dri'jde hi'j mit in revuegroep The Flying Stars. Daor speulde en zong
hi'j, schreef en maekte meziek bi'j vassies. Ok
maekte hi'j zels revue's veur kiender en
volwassenen. In 1995 kreeg hi'j De Oolde
Pook-pries veur zien kiendermusical Keuning
Hum is uut zien hum. In 2001 verscheen zien
cd Stroffelen... en weer staon gaon.
Tegenwoordig treedt hi'j op mit Lieske Schiere
en ok wel alliend. As onderwiezer is hi'j aktief
mit et yak Hiemkunde. Niet lange leden was
hi'j daor nog mit te zien in een reportage van
Omroep Frieslaand.
In Krentiesbri7 l at hi'j je lachen, je verwonderen, je gniezen en hooltje now en dan een
spiegel veur. As rooie draod zwemmen d'r
pieren en slakken deur de bri'j. In de vorm van
een strip laoten ze de kieker heur wonderlike

'ow
bin niet
verantwoordelik
veur et heufd
da]' kregen
hebben,
mar wel
veur et gezicht
da]' trekken.
Om tot rust te kommen rikkemedeert de
schriever zien 'oerklaankmeditaosie' an. Deur
die med itaosie uut te voeren zullen stress en
vermuuidhied je zenuwstelsel verlaoten, zegt
hi'j. Hi'j dot zels de oerklaank veur en
begeleidetje, zodat ni'je energienen de kaans
kriegen om heur te ontplooien. Dan staon d'r
nogal wat kotte gedichies en riemselties in.
Zoas et aktuele:

Gsm

Krummelties

mobiel be//en:
rieden
en be/len toe gel/eke
ofzokszowat
da's n/ks n/js
dat deeikal
mit drieje
doe'k mien eerste fietsien hadd'
Now en dan wodt oons op een grappige wieze
een Spiegel veurhullen. 'As 1k om mi'j henne
kieke, zie ik pattietoeren zaeken, die anvieteren tot et bedaenken van een - al dan niet
prikkelend - vassien', schrift Jan. Humor mit
een ondertoon, bi'jglieks in:

Uutslag priespuzeltien kelinder
Op et blattien van 19 en 20 november van de
Stellingwarver Spreukekelinder van et veurige jaor
ston een priespuzeltien. Weer verscheiden
meensken stuurden daorvan de oplossing op. Die
oplossing was: Scharpenzeel.
Uut de goeie inzendings hebben we een winner lot,
en dat is M. Hoekstra uut Raalte. Intied is de pries,
een mooi Stellingwarfs boek, die kaante opgaon.
Van dit plak of ok nog es van hatte fielseteerd!
(red)

Netuurbeweging
Kursus Stellingwarfs op herhaeling
netuurbehoo/d dat is oons wark
dus vraogen wij om méér wegen
want zie: deur die diek dwas deur dat park
hebben w/j twle bossen kregen
Een hiel eer onderwarp is et internet. Jan wist
oons hier op een biezundere bestelling die aj'
via dit medium doen kunnen. Hoe bestel ie de
eicellen van een bekend fotomedel? Een
opgaove, die hi'j hier uut de doeken dot op
zien eigen meniere. In et boekien staon ok
nog vier teksten van de cd Stroife/en... en
weer staon gaon. Op elke ni'je bladziede koj'
weer een ni'j ingredient tegen uut de krentiesbri'j, die Jan saemensteld het. lene om veur te
lezen, iene om nog es over nao te daenken,
iene om hattelik om te lachen.
Et boekien is krek zo as de schriever in et
Veuro if/en zegt. Krek zo as de krentiesbrij mi'j
ok smaekt: Lekker fris en licht verteerber.

Jan Oosterhof, Krentiesbrij,
48pagJSBN 90 64661138,
priesE 6,50.

An now toe bin dr zeuven anmeldings veur de
kursus Stellingwarfs op herhaeling. As dr tiene
binnen dan gaot de kursus ok echt deur. Wie dot
d'r nog even mit? De kursusaovens bin 20 en 27
meert, 3 en 10 april van 19.30-21.30 ure in
Berkoop. (pj)
Zeuvende Nederlaanse Dialektendag
Kommende 22 meert wodt in de Stadsschouwburg
van Middelburg de zeuvende Nederlaanse
Dialektendag holen. Nao de koffie (om half tiene)
en et welkomstwoord vertelt perf. dr. J. Taeldeman
over (spot)riempies in de streektael, taelkeunstener Driek van Wissen over 'Moedertaal en
vadertaal', wiels perf. dr. C. Rooijakkers et het over
'De folklore van het kleine verschil. Lokalisme
tussen rivaliteit en stigma in dialecten'. Nao de
prissentaosie van et Dialektenboek diel 7 en de
lunch won d'r middags een tal workshops holen.
Daornaost is dr een infomark van verschillende
streektaelverienings en is d'r een café-chantant.
Ok de Stellingwarver Schrieversronte is mit een
info- en boekekraom present. Wie graeg nog wat
meer infermaosie over disse dag wil, kan even
bellen mit et kantoor van de Schrieversronte
(0516-451108). (red)

Sietske Bloemhoff

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j

Van de heer Jan Oosterkamp van De Fochtel
kregen we een schoffien leden een tal
prachtige foto's veur disse rebriek. lene
daorvan Iaoten we Jim now mitien al zien, de
eren kom men Iaeter an bod.
Links op disse foto zit de heit van de heer
Oosterkamp, hi'j hiette ok Jan, te melken. Hi'j
was doe boereknecht bi'j de zonuumde
Oostboeren in Oosterwoolde; bi'J Jan Koops
of Franke van Weperen. Et melken gebeurt

hier percies op et p!ak daor Iaeter et huus 'De
Baihof' van burgemeester Bontekoe bouwd is.
Die zien dochter Marjanke verte$de an
Oosterkamp Jr. dat dit stokkien Iaand we! de
'bol!ehof' nuumd wodde. Mar men vun et niet
zoe'n toepasselike naeme veur et huus,
vandaor dat dat doe de naeme De Baihof
kregen het. Bi'j Oosterkamp zien heit was de
naeme bollehof' !iekewel niet bekend.

Koosje Hornstra

Veuruutdrokt en weeromme haeld
'De tied gaot snel, bruuk him wel.' Zol dat wel een geef Stellingwarfs spreekwoord wezen?
Veurdaj' et goed in de gaten hebben bin d'r al haost weer twie maonden van etjaor 2003 omme.
As et naacht is en ie liggen wakker, dan kan de tied ommekroepen. De menuten lieken dan wel
uren, wiels et overdag, aj' et drok hebben, vaeke liekt daj' tied te min hebben.
Van jongs of an he'k leerd de tied goed te bruken en dus bin mien hanen meerstal doende mit
breien of een aander haandwarkien ak aovens an et tillevisiekieken bin. Doe 'k op schoele zat
he'k wel an et truie breien west wiels ik an et leren was, dan kon 'k mien andacht d'r yule beter
bi'j holen.
Harm Houtman het in april 1976 de tied daelezet in een vaderfeguur en het daor et volgende
gedicht over maekt:

VADER TIED
Vader tied bestuurt oons
et hiele leven lang
al miljoenen jaoren
gong d' oold man zien gang.
Niet iene die ontkomt him
hi] blift bi] elkien staon
hi] zegtje dan te kommen
hi] zegtje dan te gaon.
Vader tied geef oons wat vrede
Vader tied geef oons gelok
en van jow grote körf vol tied
geef oons daorvan dan ok een stok.
Hi] stuurtjow ok naor schoele
en aanderen naor heur wark
hi] geft jow de elvaring
hi] zet roest in jow ark.
Verbliektjow blonde haoren
zet reenfels in 't gezicht
hi] wiestje op de rechten
en droktjow op de pliGht.

Vader tied geef oons wat vrede
Vader tied geef oons gelok
en van jow grote körf vol tied
geef oons daorvan dan ok een stok.
Zien lichem hiet kelinder
gelosie omjow haand
hi] bestuurt de wereld
hi] woont in iederlaand.
Vader tied lopt vlogge
misbruuk him daorom niet
eers zal hi] low vertellen
et is de hoogste tied
Vader tied geef oons wat vrede
vader tied geef oons gelok
en van jow grote körf vol tied
geef oons daorvan dan ok een stok
Niet iene die ontkomt him
hi] blift bi] elkien staon
hi] zegtje dan te kommen
hi] zegtje dan te gaon.

