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Veurjaor: een brudende fuut op zien nust.

'k Heb de overgedienen weer dichte daon. Now is de kaemer weer van mi'j allienig. Dat ogenblik, daor kan
ik van genieten. Die kleine veilige wereld mit allemaol vertrouwde dingen om mij toe. Nee, ik gunne et die
vrouw van hieraachter niet om etzelde te doen as ikke nog gien tien menuten leden, LEKKER Bl'J IENE IN
HUUS LOEREN.
1k doe dat graeg. 1k doe et mi'j ok an tied tegenwoordig. Alle aovens loop ik mit Doerak de Iaeste ronde
deur de wiek. Oons tempo van lopen is haost as van een slakke. Wi'j bin beidend van middelbaore leeftied,
nog krek niet an de rollator, mar wel zo traog. Dat is ok neudig aj' de sociaole kontrole over de buurt holen
willen. Niet allienig mar willen, mar et is een opdracht wodden. Al die liesttrekkers willen dat we meer
ommedaenken geven an et leven in oonze naoste omgeving. Ze zeggen nog yule meer, mar ik kan niet
alles. Dit wark neem ik graeg an. Meensken, ik bin d'r haost an verslaafd raekt. 'k Moet d'r veur uutkieken,
daolik he'k nog een ofkickcentrum neudig. Al nao een peer stappen bin 1k d'r hielemaole in. Et eerste huus
mit de gedienen los is veur mi'j. Hiel langzem lope ik veurbi'j. Heufd hielemaole naor rechts. 1k bekieke
heur inrichting, stel mi'j veur da'k daor wonen zol. Nee, dat is niks. Die laampe gong bij mi'j vri'jdag nog in
de grieze kontainer en die man, die daor languut op 'e baank ligt mit zien pilsien op 'e boek, zette ik d'r
naost. 'Veur de liefhebber' zok op een kaortien schrieven en him dat om de boek hangen. Now, en clan et
volgende. Daor woont dat meenske, dat iewig en altied an 't hemmelen is. le kun d'r niet langes kommen of
ze poetst. 1k zie nog krek dat een dikke kaeter in de grond ommeklauwt en d'r echt veur zitten gaot. Ze
zicht et nog niet, mar wedden dat ze drekt, as ze de brievebusse ofstoft, zicht dat heur daegeliks anharkte
pattien een aander petroontien kregen het deur die kaeter. Now, clan bin de raepen geer. 1k zol dat moment
graeg mitmaeken, mar ik moet deur. De volgende vier raemen bin dichte. Jammer. Dan is et weer raek.
Goeiendag. De kastlochies branen nog. 't Is meert! In de kaemer zit een man. Oe heden. Even docht ik wat
zit die daor dichte op 'e tillevisie, mar hi'j zit veur de komputer. Mitien gaot mien fantesie weer mit mi'j op 'e
loop. Die zit netuurlik te chatten. Oh, vast om een partner te vienen. Hi'j is ok an gezelschop toe. Wat een
kaele boel in huus. An de muren hangt niks, nog gien iens een foto. Hi'j het ok nog gien bakkien koffie op 'e
taofel staon. Veur dat et wat wodt mag hi'j eerst wel naor de mark om een bloempien veur de ruten te
haelen. Zien ni'je relaosie zol nao de eerste stappen in disse keet raozend weeromme gaon. A'k veerder
gao, zie ik een tuun vol sni'jklokkies en krokies. Bi'j de deure staon potten vol mit vioelties. 'k Zie glen
meensken. Toch stel 1k mi'j veur hoe ze d'r uut zien. Een betien oolder as mi'j. Niet meer butendeure an et
wark. 1k daenke van die pre-vutters. Tegere wat in de tuun ommestappen. Hi'j mit de schoppe en zi'j op
een ofstaantien raodgevend. Dan kom 1k bi'j oons hangplak, et baankien. Om disse tied is et plak veur de
jongeren. leder het in de buurt zien eigen tied om gebruuk te maeken van de baank. Veur de senioren is
dat middags om een ure of drieje. De meersten hebben clan de slaop uut en lopen mit de rollator op 'e
glasbak an. Een reden om op et baankien te zitten en de ni'jgies van de straote an mekeer over te dregen.
Zo blief ie op 'e hoogte en de liesttrekkers hool ie tevreden. Sociaole kontrole. Tot half zeuven is daornao
de baank veur mi'j en mien leeftiedgenoten. Wi'j bepraoten de poletiek en alle ellende in de wereld die in
oons zicht is. Daornao, zoas 1k al schreef, bin de jongeren an de beurt. Zo te zien praoten ze niet zo yule.
De meziek staot hadde an en elk is doende mit zien mobieltien. 't Is mar een kielne wereld om mi'j henne,
mar d'r vaalt een protte te beleven.
Bin 1k allienig mar zo ni'jsgierig? 1k daenk et niet. Jim kun ok haost niet waachten om de ni'je Ovend deur te
lezen. Even in huus loeren bi'j Annemarie van Gelder, et veld in om mudden en mollen te
vangen, even bi'jleren in de taelrebriek en weerommedaenken
an die vreselike oorlog van de veurige ieuw. Mar d'r is nog
meer in te lezen. Vernuverje mit de ni'je Ovend.

Johan Veenstra

Annemarie van Gelder: 'Mien verhaelen verzinnen heurzels.'
Ft is een wienderige dag op et aende van
jannewaori as ik naor Annemarie van Gelder
riede. 1k heb heur ien keer eerder zien. Doe
boekhaandel Bahnmüller in Oosterwoolde
vied en jaor september vuventwintig jaor
beston, mochten we daor op een aovend
allebeide vertellen uut eigen wark. Annemarie
is dus schriefster en woont tegere mit heur
man Frank, de kiender Barbara en Merlijn,
vuuf katten, en de honnen Casper en Pablo
an de Lycklamaweg in Makkinge. Die laeste
beide zeggen me uutbundig dag as de deure
veur me losdaon wodt. Casper is een grote,
witte hedder, Pablo een klein, wat trilderig
hontien, da'k zo wel in de buse stoppen
kunnen zol. De vuuf katten liggen her en der
te slaopen, de kiender van 17 en 16 zitten op
schoele in Oosterwoolde en Frank is naor
zien wark in Zwolle. Tied zat dus om tegere
bi'j de keukentaofel te praoten over schrieveri'je, liefde, leven en dood.
Annemarie van Gelder komt van oorsprong
niet uut de Stellingwarven, mar uut Amsterdam-Zuud. Daorwodde ze in 1955 geboren in
een huusholing mit nog een breur. Doe ze
een jaor of dattien, veertien was, verhuusden
ze naor Ouderkerk aan de Amstel, mar ze
bleef in Amsterdam op schoele zitten. Daor
studeerde ze laeter ok Nederlaans en Fraans
andeVU.
Schrieven het ze altied al daon. As kiend al
zat ze in de auto naor Spanje toe, as ze op
vekaansie gongen, verhaelties te schrieven.
Dat keunstzinnige het ze trouwens niet van
een vremde. Heur heit, Han van Gelder, die
now in Berkoop woont, schrift en schildert. Hi'j
het de tekenakedemie daon en warkte an et
begin van zien karrière o.e. bi'j de Marten
Toonder Studio's. Laeter hadde hi'j een eigen
filmstudio. Hi'j het zels al es een nominaosie
had veur een Oscar veur een film over de

bekende grafikus Maurits Escher.
As kiend kon Annemarie zuver votdromen bi'j
et boek Joop ter Heul. Ft veilige, oolderwetse,
romantische wereltien van Cissy van
Marxveldt sprak heur an. Ze kan d'r trouwens
now nog wel ommejanken.
'1k bin now ienkeer wat sentimenteel,' zegt ze.
'Echt Amsterdams moej' mar daenken:
bi'jtieden een grote bek, mar oe zoe'n klein
hattien.'
Zoe'n soort boek as Joop ter Heul van Cissy
van Marxveldt schrieven, mar dan an past an
disse tied, dat zol ze nog wel es willen.
Doe ze nog an de VU studeerde, dee
Annemarie op een baentien as korrektor bi'j
De Tillegraaf. Dat kreeg ze niet, mar ze kon
d'r wel as journalist an de slag veur de pagina
Vrouw. Dat dee ze doe. De journalistiek leek
heur mooier toe as om veur de klasse staon
te moeten.
'As leerkracht koj' in die tied trouwens ok
haost gien wark kriegen.'
Et was een drokke tied, want ze mos, tussen
alle wark veur de kraante deur, heur skriptie
ok nog schrieven. Veur De Tillegraaf moch ze
ok naor Panes om Simone Veil te interviewen.
Die zol even laeter veurzitter van et Europese
Parlement wodden, mar was doe nog
menister van volksgezondhied in Frankriek. Et
was een hiel gedoe mit kloften veilighiedsagenten en Simone praotte zo alderverschrikkeliksten rap Fraans, dat Annemarie d'r lange
niet altieten alles van begreep. Et wodde al
mit al een paginagroot vraoggesprek, mar as
madame Veil altied lieke goed citeerd is...
Nao De Tillegraaf warkte Annemarie veur
alderhaande huus-an-huusblaeden in de
Bijlmer, Duivendrecht en Diemen. En... ze
hadde een hiele protte scharrelderi'je. Et iene
vruntien wisselde et aandere om 't hottien of.
'1k was in die tied altied zomar weer vreselik
verliefd,' zegt ze.

Mar 'Mister Right' was d'r niet bi'j. En ze wol
aenlik zo graeg een man, daor ze niet allienig
vertiefd op was, mar daor ze Ok goed mit
praoten kon...
Intied bleef ze schrieven, mar allienig nog mar
as journalist. Et literaire mos nog kommen.
Bi'j de Amro-baank an de Herengracht
verzorgde ze et twiewekelikse p.r.- en
passenielsblad. Schrieven over financiële
zaeken vun ze een ramp.
'1k sch reef niet graeg over hiepeteken,
beurskoersen en dat soort ingewikkelde
dingen. 1k schreef liever over meensken en
heur Iiefhebberi'jen zoas de liefhebberi'jen
van de man van de fietsestalling en zo. Zoks
was veur mi'j een stok makkeliker.'
En doe kwam Frank op 'e lappen. Een man
daor ze niet allienig verliefd op was, mar daor
ze 6k goed mit praoten kon. Een bouwkundig
ingenieur uut Schiedam mit een kerakter, dat
kompleet aanders was as heures.
'Frank kan helder daenken, mar Ok gevulig
wezen. As ik wet es zegge da'k bange bin om
dood te gaon, zegt hi'j: Ja, mar ie weten now
ienkeer daj' doodgaon. Waoromme zoj' d'r
dan nog over inzitten?'
Ze kikt me an en schinkt nog een bakkien
thee in.
'1k bin een belonnegien en hi'j het me an et
touwgien vaaste.'
'1k bin ok bange veur de dood,' zeg ik.
Ze kikt me weer an.
'1k vien et mooi daj' dat eerlik zeggen. 1k hoot
van meensken die et hatte in de ogen
hebben. le hebben vusen te yule meensken,
die heur stoerder veurdoen as dat ze binnen.'
Annemarie trok in Schiedam bi'j Frank in. Ze
trouwden en jaor op jaor kwammen Barbara
en Merlijn. Et maegien liekt meer op him, de
jonge meer op heur. Ze bleef in dieltied
schrieven veur Ouders van nu en aandere
blaeden. Mar et warken en et hebben en
grootbrengen van kiender vul niet toe.
Wender kun snotvervelend wezen. Wat een
gedoe! Now ze oolder binnen, vien ik et aenlik
een stok aoriger om ze te hebben as doe. Et
vrat me eertieds hielemaole op: et geblaer, de
poepluiers, kleren uut en de boel wéér
verredden. En dan die heftige emosies, de

Ieeuwinne die in je wakker wodt. En de
benauwdens over wat d'r allegeer wet niet
veur aekeligs gebeuren kunnen zot. As ze
aovens mar veitig op bedde laggen. Mar dan
reisde ik bi'jtieden nog de trappe op om te
luusteren as ze nog wet aosemhaelden.'
Tiedens een vekaansie in een husien in
Jardinge leerden ze de Stettingwarven
kennen.
'Waoromme wonen we hier aenlik niet?' vreug
ze Frank. 'Wat is et mooi om te zien hoe de
koenen weiden en om op blote voeten deur et
gras lopen te kunnen.'
Frank solseteerde naor et noorden en kwam
in 1988 in Drachten bi'j de gemiente Smallingertaand terechte. En an de Lycklamaweg in
Makkinge ston een huus te koop, dat drekt
ommeraek in de smaek vul. Ze vuult heur
now, nao at die jaoren dat ze daor woond
hebben, nog gien echte Stellingwarver, mar et
begint veurzichtigiesan een betien te
kommen. Amsterdamse vuult ze heur
trouwens niet meer.
In Oosterwoolde kwam Annemarie nao
vertoop van tied in et bestuur van de stichting
A Propoz. Een stichting die literaire aovens
orgeniseert en bekende schrievers naor de
Stetlingwarven haett. En as ze zoe'n schriever
dan zag en heurde docht ze: dat zo'k Ok wet
doen willen. Schriever wezen. Nietjournalistiek mar literair schrieven.
En dat het ze daon. Van Annemarie van
Gelder verschenen an now toe twie boeken:
Dc ezelsbrug in 2000 en Het moederbeest in
2002. Veur et eerste boek kreeg ze votdrekt
een pries: de Schaduwprijs veur et beste
spannende romandebuut. De ezetsbrug is
inderdaod een spannend verhael over de
journaliste Tanja, die mit heur mannelike
koltega Come op et spoor komt van een
itlegaal ofkickcentrum veur drugsverstaafden
in et dörp daor ze indertied opgruuid is.
Het moederbeest is een prachtig verhael over
Raphaëlla, die d'r nao de dood van heur heit
aachterkomt dat heur mem niet dood is, zoas
heur altied wiesmaekt is, mar dat heur mem
de huusholing indertied in de steek laoten het.
Raph gaot op zuuk, vint een halfbreur en
halfzuster en... uuteindelik heur mem.

Annemarie van Gelder.

Naodat ik Annemarie bi'j BahnmUller veur de
eerste keer zien hadde, heb 1k eerst heur
boeken lezen. Zowel Tanja as Raph leken me
moole, vrouwelike vrouwluden toe. Dat leek
Annemarie me ok toe en dus zag 1k, al
lezende, heur as evenbeeld van Tanja en
Raph veur me.
'Hej' die vrouwluden een protte van jezels
mitgeven?' vraog ik.
Ze schät in de lach. Een misse zet dus. Et
bliekt dat 1k minder verstaand van vrouwluden
hebbe as dat 1k docht.
1k lieke hielemaole niet op ze. 1k vien die
Raph aenlik niet lens zo aorig.'
Hoe de meensken in heur boeken binnen en
heur ontwikkelen, dat het ze zels mar veur
een pat in de haand. Een verhael gaot mit
heur op 'e loop. Ze bedaenkt wel een
situaosie, maekt wel meensken, mar die gaon
dingen doen, daor ze zels, al schrievende,
mar kwaolik invloed op liekt te hebben. Ze
reageren en doen hiel aanders as dat ze zels
in soortgelieke situaosies doen zol.

'Mien verhaelen verzinnen heurzels. 1k kan
morgens wakker wodden en clan weet 1k dat
de man van Raph Gerben hiet. En 1k vien
Gerben niet lens een moole naeme!'
Annemarie dot uutgebreid veuronderzuuk
veur heur boeken as dat neudig is. Ze
interviewde meensken, die in de steek laoten
binnen deur len van de oolden. En veur De
ezelsbrug bestudeerde ze et drugsbeleid in
Nederlaand.
Annemarie schrift in beginsel elke dag.
'Et is altied wat drege om uut aende te zetten,
mar a'k lenkeer an de gang bin, nemt et me
hielemaole mit.'
Ze schrift de verhaelen drekt op 'e komputer.
De omslag van penne naor schriefmesiene en
komputer is niet zomar gaon, mar ze zol d'r
now niet meer an daenken en schrief mit de
penne.
Ditjaor komt dr bi'j Leopold een kienderboek
veur de leeftied van 12 tot 14 jaor van heur
uut. De titel is nog niet bekend. Ze is op et
ogenblik doende en herschrief et verhael. Et

wodt een spannend verhael over twie
maegies, die tiedens een vekaansie wat
griezeligs ontdekken in een leegstaond huus
onder Lege Duurswoold. Ze is ok nog drok
doende mit heur dadde roman. Wanneer die
publiseerd wodt, is nog niet dudelik.
'Die gaot de deure eerst uut a'k d'r echt
hielendal tevreden over bin,' zegt ze.
Aenlik zol ze ok nog wel es een boek
schrieven willen, daor de heufdpersoon in een
man is. Dat moet toch kunnen, daenkt ze. Al
blift et vanzels wel drege om je as vrouw
hielemaole in een man in te leven. Et liekt mi'j
lieke drege om mi'j hielendal in een vrouw te
verplaetsen.
Et interview lopt wat uut.
'Woj' wat eten?' vragt ze.
Even laeter eten we ieder vier tosti's op.
Tosti's mit allienig keze. Gien schinke of zokzo-wat. Vleis et ze praktisch niet. Want et is
gruwelik hoe meensken mit dieren ommegaon. 1k bin et mit heur iens, mar een
tikkeltien minder staandvaastig. Een tippien
dreuge wost is toch wel verhipte lekker!
We praoten over de liefde, et leven en de
dood en bin et d'r over iens dat d'r nao dit
even niks meer komt. Dat dit et is, dat et hier
en now gebeuren moet, dat de tied vusen te
vlogge gaot en dat et griezelig is om oold te
wodden. En... we vienen oonszels bloedzoegers. Geestelike bloedzoegers. Want alles en
iederiene daor as we mit in anraeking
kommen, maekt kaans om deur oons bruukt
te wodden in oonze schrieveri'je.
'le maeken je trouwens kwetsber as schriever,' zegt ze. 'lederiene vint wel wat van je. De
iene is laaiend enthousiast, de aander vint d'r
niks an. Et is bi'jtieden krek as mit eten koken.
le warken een jaor an een boek en de lezer
lest et in iene aovend uut. Soms daenk ik wel
es: waor doej' et veur?'
We bin et aiweer roerend iens, mar we
praoten of dawwe schrieven blieven zullen.
Wat zowwe aanders ok moeten?

Boeken van Annemarie van Gelder
De ezelsbrug, uutgeveri'je Signature, Baarn, 2000.
Het moederbeest, uutgeveri'je M, Amsterdam, 2002.

Krummelties
Veldnaemeboek diel V uutkommen
De vierde april is de dag van et verschienen van
een ni'j veldnaemeboek, de vuufde in de riegel.
Daor staon de veldnaemen in beschreven van mar
eventies zes dörpen: Spange, Ni'jtriene, Scharpenzeel, Munnikeburen, De Langelille en Sliekenborg.
De schriever is Piet van der Lende.
Disse ni'je studie is veurzien van een tal kaorten,
onder aandere een grote, losse kaorte, mit alle
naemen d'r op. De kaorten verwiezen naor een
grote, alfebetische liest van zoe'n dattig bladzieden. In die liest zitten gegevens over de naeme en
een verwiezing naor et plak daor die naeme
veldnaemkundig en historisch behaandeld wodt in
et boek. Et boek is 138 bladzieden dikke, het een
flink tal foto's en gelt 11,50 euro. Et is te kriegen bi'j
de Stellingwarver Schrieversronte en bi'j de
Stellingwarver boekwinkels. (red.)
Jodenkampen
Zoas et d'r now naor uutzicht, verschient op 25
april et boek Jodenkampen van Niek van der Oord.
Op diezelde dag zullen d'r ok monementen onthuld
wodden in Blesdieke en Else.
Et ni'je boek van Niek van der Oord beschrift een
tal kaam pen daor in et begin van 1942 de nazi's
joodse mannen van tussen de 18 en 55 jaor bi'j
mekeer brochten. In zoe'n kaamp konnen
gemiddeld omdebi'j twiehonderd personen onderbrocht wodden. Op 2 oktober 1942 wodden ze
allegere vanuut disse warkkaampen in ien keer
naor et verzaemelkaamp Westerbork dirigeerd, om
daor te waachten op de inkelde reize naor de
vernietingskaampen in Auschwitz of Sobibor.
In et boek wo'n, behalven de kaampen in de
omliggende regio's, ok de vroegere warkkaampen
in Blesdieke, Oolde Willem, Else en De Fochtel
bespreu ken.
Niek van der Oord is warkzem as journalist. Hi'j het
verschillende publikaosies over vergeten'
warkkaampen in de regio op zien naeme staon.
Daornaost is hi'j warkzem as siktaoris van de
Stichting Joodse Werkkam pen. De pries van et
ni'je boek is op dit mement nog niet bekend. We
kommen in een volgende Ovend nog weer op disse
belangrieke uutgifte weeromme. (red.)

Egbert Koops

Oolde Saksische boerderi'je in De Weper

Weper 5. Disse foto van de zuudwestkaante van de boerderije is van veur de Iaeste wereldoorlog.

Een schoffien leden kreeg 1k een tillefoontien
van Sietske Bloemhoff as 1k es wat schrieven
wol over oonze oolderlike boerderi/e. Ze was
slimme nijsgierig naor hoe die d'r uutzien het.
Doe oonze oolden trouwd binnen (1938) het
pake disse boerderi'je veur heur kocht. Et was
een mingd bedrief. Een diet van et Iaand tag
bi'j huus, de rest tag verspreid in de Weper Es
en in et Weperveld.
In 1975 is de boerderi'je in verbaand mit de
ruitverkaveting in aandere hanen overgaon.
Een peer jaor taeter, in 1977, is hi jammer
genog hietemaot ofbraand. De femitie Burgsteden het vervotgens et arf kocht en dr een
burgerhuus (Weper no. 5) op zetten taoten.
Et biezundere was dat de boerderi'je mit de

aachterkaante naor de hadde weg toe ston en
mit de kop naor et zuden. Hierdeur haj'
netuurtik wet een zunnig veurhuus.
An de veurkaante van de boerderi'je teup veur
1900 een pad. Warschientik gong et om een
ootd karkepad. Dit pad teup veerder over et
arf van de boerderi'je van de femitie Van
Weperen - hier woont now mien breur Marten en kwam tegenover de Hujtaene op de weg
van de Weper naor Oosterwootde uut. In mien
jeugd koj' in de hege tangs oons hiem nog
dudelik zien waor et ktaphekkien zeten hadde.
In de veurgevet van de boerderi'je zat een
muuranker mit etjaortat 1715. Uut ootde
geschriften btiekt dat d'r veur die tied ok at
een huus staon het. In 1640 wodde hi'j in et
ftoreen register at nuumd as een stemheb-

bende plaetse.
Weper is al een hiele oolde Saksische
nederzetting. Oorspronkelik beston dit
plakkien uut zeuven boerderi'jen verspreid om
twie brinken mit iekenbomen henne. An de
zuudkaante langs et Diep lag et hujlaand (de
Vennen en de Maoties). An de noordkaante
haj' de kaampen groslaand mit iekenhakhooltwallen, daoraachter de akkers van de es en
veerder de uutgestrekte heidevelden. Langs
de Boventjonger (Haulerdiep) haj' clan nog de
peerdekaampen.
Oonze boerderi'je had een rieten kappe mit
an de onderkaante ooldhollaanse dakpannen.
De muren weren veur et grootste pat
optrokken van gele stiender (Friese geelties).
Die van 't woongedielte weren van een
laetere tied en don kerrood van kleur.
De woonruumte beston oorspronkelik uut de
mooie kaemer, waor vroeger de vesite
ontvongen wodde en de keukenkaemer waor
wi'j meerstal zatten.
In de mooie kaemer was een schouw mit
oolderwetse tegelties, waorop ofbieldings van
allerhaande dierefeguren - de zonuumde
springerties - stonnen. Bovenan de veurkaante van de schouw zat in de mure een
schilderi'je van een laandschop mit koenen,
die onder een boom stonnen te herkauwen.
Et schilderie was warschienlik in de 19e ieuw
maekt, want doe et d'r laeter bi'j de verbouw
uutbreuken is, bleek dat d'r an de aachterkaante een oolde kraante zat uut etjaor 1881.
An de binnerkaante van de kaemer- en
keukenraemen zatten hoolten bliendings in
plaets van gedienen. Die deden ze dichte as
et donker wodde en dat was aovens lekker
smoek.
In et woongedielte zatten vroeger wel een
stok of zeuven bedsteden. In oonze jeugd, in
et midden van de veurige ieuw, hebben mien
beidejongere bruurs, Marten en Klaas, en ik
nog in de bedstee slaopen. len keer, in een
strenge winter in de Twiede Wereldoorlog, et
was hatstikke koold, stopte moeke oons alle
drie in ien bedstee, de middeiste lag mit et
heufd op et voetenaende. Op die meniere haj'
waarmte van mekeer.
Vier bedsteden hadden de deurties an de

gangkaante. Disse gang leup tussen de
woonruumte en de stal. In die bedsteden
sleup et passeniel. In de oorlog hewwe d'r Ok
wel es stiekem zakken rogge in beweerd.
Oonze huusarts Jongebreur, die een groot
gezin hadde, kreeg clan wel es een mudde
rogge om d'r brood van bakken te laoten.
Onder de bedsteden was een hiele grote
kelder. Volgens pake bruukten ze die ruumte
vroeger om te kaarnen. In een natte wintertied
gebeurde et wel es dat d'r zoe'n 20 cm.
waeter in de kelder ston. Wi'j mossen et
waeter d'r clan mit emmers uutscheppen.
Op 'e zoolder hawwe een rookhokke tegen de
schostien an. Daor wodden et spek en de
wosten rookt. Warschienlik wodde op disse
zoolder vroeger ok wel boekweit beweerd,
want ik kan me nog herinneren uut mien jonge
jaoren dawwe langs de kaanten boekweitdoppen vunnen.
Oonze oolden hebben de woonruumte in et
midden van de veurige ieuw an de binnerkaante verbouwen laoten. Van de bedsteden
hebben ze twie slaopkaemers maeken laoten.
De kelder wodde daordeur yule kleiner. De
schouw is doe ofbreu ken en de tegelties bin
d'r uuthaeld. De meersten gongen stokkend,
omdat ze an de mure vaaste zatten.
Et gebiente van de boerderi'je was van
iekenhoolt maekt. De stielen en de dwasliggers zatten mit hoolten pennen an mekeer
vaaste. An de gatten in de stielen koj' zien dat
goenend hiel vroeger al es eerder bruukt
weren. Ok de spanten onder et rieten dak
weren van iekenhoolt maekt. Ze weren niet
allemaol keersrecht, waordeur et dak een
betien bochelig leek.
Op 'e stal aachter de woonruumte was plak
veur twie riegels koenen. De koenen stonnen
mit de konten naor mekeer toe, daor tussendeur leup een briede gang mit an beide
kaanten een gröppe. De gang lag een stok
leger as et stee waor de koenen stonnen. Ze
leken daordeur zwaorder clan ze in warkelikhied weren. Een vremde koopman verkeek
him zo nog wel es op et vee en beud clan
vaeke een beste pries. Veur et vee leup een
briede gang waor winters de krojen mit
kuilgros en bieten hen nezet wodden, clan was
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De oostkaante van Weper 5 in 1968. Do zieddeure en et raem d'r naost zatten oorspronkelik niet in de
boerderi7e. V/ak d'r veur ston de grote liendeboom. Links, aachter et hokke is nog een neuteboom te zien.

et spul niet meer zo koold as et opvoerd
wodde. In een hoeke van de stal ston een
pompe om de koenen van waeter te veurzien
Dat gebeurde in die tied mit emmers, want
waeterleiding was dr doe nog niet.
Volgens pake - pake was van 1881 - was
disse stal in zien jeugd een potstal west. De
zoolder boven de koenen (de hilde) beston
uut lange paolen (juffers) mit stro dr tussendeur. Op 'e hilde beweerden wi'j vroeger et
stro. An et aende van de stal was de kleine
dele; die dele had een liemen vloer. Hier
wodde et ark hennezet en et peerdetuug
ophongen. In de haast as et soms al vreur,
was daor ok plak veur de waegen mit knollen
In de tied dat d'r nog gien dösmesiene was,
wodde op die dele de rogge en haever mit de
haand däskt. Deur de kleine baanderdeuren
kwaj' dan buten. Veur de deuren lag een
straote van balstiender. Zaoterdags wodde
die straote anveegd en wodde dr wit zaand
over henne stri'jd.

Haoks op dit diel van 'e boerderi'je ston de
Friese dwasschure. Hierin vun ie de stallen
veur et jongvee, de peerden en een stok of
wat varkenshokken. Veerder haj' hier drie hujvakken en de grote dele; ok mit een liemen
vloer. In de hoeke ston een oolde wanmeule.
Hielemaol aachter in de schure zat vroeger et
husien. Vanof de woonruumte was dat een
hiel aende lopen. Moeke het al es zegd, dat
aj' neudig mossen, daj' dan mit de fiets gaon
mossen, want aanders haj' bi'j tied de broek vol.
An de ingang van de dele zatten de grote
baanderdeuren, waor ze de waegens mit huj
naor binnen rieden konnen. Volgens verhaelen van pake zol die dwasschure om-de-bi'j
1880 an de oolde boerderi'je vaastebouwd
wezen. Die schure was bouwd van restaanten
van 'n oolde boerderi'je die indertied op
Medhuzen, tussen Oosterwoolde en de
Fochtel, staon het.
Tiedens een zwaore storm in de laeste oorlog
is een diel van de dwasschure inwi'jd. Omdat

De noordoostkaante van de boerderi7e. De foto wodde an et aende van de zestiger
jaoren in de veurige ieuw maekt.

d'r doe haost glen materiaol te kriegen was, is
de aachterkaante eerst mit ieken plaanken
dichte timmerd. Nao de oorlog is de schure
opknapt.
Naost et veurhuus ston de stookhutte. Zommers wodde daor kookt en eten. Tegen de hutte
hong et linnenrak; daor bleef le mooi dreuge.
An 'e oostkaante van de boerderi'je was et
buunstap mit de pompe en et potte- en
busserak. An weerskaanten van et veurhuus
stonnen twie liendebomen. Die an de
oostkaante was zo dikke daj' him mit drie man
amper omaarmen konnen. Wi'j speulden as
kiender een protte onder disse boom. Et
kwam d'r dan Ok wel op daele dawwe vaeke
verkolen weren. Dokter Jongebreur zee es
een keer tegen vader: 'Jan, jij moet die boom
laten kappen, want jouw kinderen zijn door de
tocht onder die boom te vaak verkouden.'
Vader het die raod laeter mar opvolgd. Wel
jammer, want le vunnen in de wiede omgeving niet zoe'n dikke boom.
Veur et woongedielte ston een walneuteboom, die bi'j de haast vaeke een protte

walneuten gaf. De kri'jen weren d'r ok gek op.
Die nammen ze in de bek en vleugen d'r clan
mit vot. De doppen laggen soms een hiel
aende et laand in. Volgens pake het de
overhied die boom in de Eerste Wereldoorlog
opeist om d'r geweerkolven van te maeken.
Gelokkig is dat doe niet deurgaon, want de
boom stiet d'r nog altieten.
Op de ziedkaanten en de aachterkaante van
et hiem stonnen hoge iekenbomen. Omdat we
een rieten dak hadden, hawwe daor mit
hadde wiend een protte gemak van. Ft
gezegde 'Hoge bomen vangen een bult
wiend' gong hier bi'j storm letterlik op. De
meerste bomen staon d'r now nog.
Veerder was d'r an de west- en de zuudkaante van et hiem een hiele lange stiekelhege mit hier en daor een hulstpolle d'r
tussen. In de tied dat d'r nog glen stiekeldraod
was, was dat een mooie ofscheiding veur et
vee. Aj' die hege mit de haand knippen
mossen haj' liekewel tieden wark.
An de westkaante van et huus lag de blieke.
Op een oolde foto kuj' nog zien dat ze hier

vroeger et linnengoed te blieken legden.
An de aachterkaante van et hiem ston een
oolderwets hoolten waegenhokke. Daor was
plak veur de mesienen en de waegens.
Appat van de boerderi'je stan nog een stienen
schure mit een dak van ooldhollaanse
dakpannen. De ruumte tussen de pannen was
opvuld mit pollegies bentegros om te
veurkommen dat bij snijacht alles onder de
sni'j steuf. Et ieken bientwark kwam uut een
schaopehakke dat veur die tied argens
aanders op et hiem staan het en afbreuken is.
In de schure vun ie varkenshakken, een
patstal en een hujvak. Ok zat d'r een staakhakke in mit een staakpat, waarin de eerpels
veur de varkens kookt wodden. De staakpat
wadde staakt mit blakken haalt en prikken.
Dat was vaeke aans wark. As de eerpels clan
geer weren, snuupten we d'r ak wel es
evenpies van.
De schure stamt vermaedelik uut 1900, want
in ien van de muurstienen weren de valgende
letters karfd: 'L J T jr 1900', dat weren de
initialen van de bewoner van doe (Lammert
Jans Tiesinga Jr.) Disse schure wadt trouwens
de hieltied nag bruukt deur de tegenwaardige
bewaners.
Wat et vraegere schaapehakke angaat, wi'k
nag apmarken dat alle Weperse baeren
vraeger een kappel schaapen hadden. De
schaapen wadden elke margen deur een
huder aphaeld. Hi'j dreef de kudde bi'j mekeer
op 'e schaapedrift en gang d'r clan mit naar de
heide. An et aende van de middag bracht hi'j
de schaopen weeramme bi'j de baeren.
De schaaped rift was valgens een verkaapakte uut 1888 - et gaat am de verkaap van
een baerderi'je van mien avergraataalden et zaand pad op 'e brink in de Weper.

In memoriam
Margje Jonker-Veenstra
(1920-2003)

Et is as mit de appelbomen,
bin now de blossems al weer vat?
Een vae gel zang zo mooi vanmorgen,
za even mar, ems vuus te kot.
Naa een tied waarin heur gezandhied de
hieltied minder wadde is op de dattiende
meert wegraekt Margie Janker-Veenstra.
Vrauw Janker het vanaf de begintied van de
Stellingwarver Schrieversrante slim aktief
west veur aanze stichting. Za was ze een
gaeie infermaant veur de waardebaekgraep van De Haule en gang ze, za lange
as ze et daen kan, mit te sutelen. Op
alderhaande bi'jienkamsten en de kulturele
reizen van de Schrieversrante was ze haast
altied present. Mar ak op de aachtergrand
dee Vrauw Janker een pratte klussies veur
aans. Za maekte ze veur de Meulehaeve,
daar de Schrieversrante jaaren zien
plakkien had, maaie gedienegies, en ze het
ak ammeraek vaeke aanze thee- en haanddaeken in de waske had.
Bi'j een bael meensken is Margie Janker
vanzels veural bekend deur heur prachtige
dichtbundel Een voe gel zong (1987). Daarin wet ze op een hiele gevulige wieze
bi'jglieks et verlös van heur man Dirk Janker
in 1979 te verwaarden. Daarnaast beschrift
ze op zae'n meniere de wereld am heur
henne, daj' je d'r as et waare zels middenin
staan vulen.
De Stellingwarver Schrieversrante blift
Vrauw Janker altied daankber veur heur za
grate inzet veur et Stellingwarfs en aanze
stichting, en weenskt Pieter een hielebael
starkte bi'j et verwarken van et verlös van
zien altied za fleurige en apgeruumde mem.
Bestuur en passeniel

Ybe Duursma

Muddejaeger en mollevanger

Jan Visser mit zien muddehond en een ne gel mudden.

Een posien leden leesde ik in een agrarische
kraante een opmarkelik bericht: Het wild is
van niemand, alsje het bemachtigt benje de
eigenaar, maarje moet wel toestemming
hebben van de eigenaar van de grond om die
te betreden waarop het wild zich bevindt.
Et laest van 1800, begin 1900 van de veurige
ieuw, was een hiel aandere tied as die we
now kennen. Aj' warkloos weren, clan mos ie
je mar zien te redden om an de kost te kommen. Uutkerings zo as we die now kennen
weren d'r niet, soms van de karke, mar clan
mos ie daor ok wel bi'j ansleuten wezen.
AF in die tied gien wark hadden mos ie toch
eten veurje gezin zien te kriegen. D'rweren
daorom nogal wat die gongen te mollevangen

en te muddejaegen. De vellen weren in die
tied soms aorig duur, mar et wisselde ok wel
es in de pries. Woensdagsmorgens wodden
ze o.e. verhaandeld op de mark in Wolvege
bi'j de harbarge van Robertie en Iaeter bij et
kefé van Andries van der Veen. Veur de
Twiede Wereldoorlog weren joden vaeke de
opkopers.
In de jaoren 1925 tot in de Twiede Wereldoorlog en nog laeter was dr hier ok een man
mollevanger en muddejaeger. Zien naeme is
Jan Visser, en hi'j wodde geboren op 27 meert
1915 in Ni'jhooltpae as zeune van Johannes
Visser en Aaltje Mulder. Ze woonden in een
perceel bos een aentien van de Heufdweg,
richting Berkoop.
Jan gruuide op in de netuur en as schoele-

Jan Visser is mit de hond een mudde an et
uutgreven.

jonge van om de tien jaor gong hi'j, topende
dwas over de lanen naor schoele, at te
mottevangen. Vlakbij de schoete stopte hi'j de
schoppe clan vot. As zestienjaorige maekte hi'j
as zovute aanderen minne tieden mit, veural in
de twintiger en dattigerjaoren. Aj' dan in een
stok bos wonen en de knienen wippen je om
de deure, was et veur Jan een ktein keunsien
en pak d'r iene. Hij hadde d'r atle recht toe; et
wild is toch van gieniene en et was vader zien
bos, dus eigen grond. Hi'j haelde ok ekster- en
kri'jenusten uut, gong te eierzuken, te visken
en te snoeken mit de toophenget. Overat was
hi'j bedreven in, hi'j haandetde ok nog in
knienen en kiepen.
Nao zien trouwen, even veur de Twiede
Wereldoortog, kwam hi'j in een buurtien te
wonen op Der tzzerd. Dat was mar veur een
klein posien, want Jan mos naor de ruumte
weeromme. Die vun hi'j an de Stetweg, de doe
onverhadde poolderdiek in Hoottwootde. Dat
was zien ptak, hi'j kon daor deur de tanen
zwarven, eierzuken, moltevangen en muddejaegen.
In een praotien dat ik mit Jan hierover maekte,
vertetde hi'j mij dat muddevangers vaeke
overal de schuld van kregen, bi'jgtieks as iene

es wat miste. Zo was Jan niet, hi'j was niet zo
mm, mar eerlik as gootd. Zo wodde Jan ok es
beschutdigd van et vergiftigen van vuuf katten,
mar hi'j het dat echt niet op zien geweten, zo
vertetde hi'j mi] ok.
In die tied mos ie ok een vergunning hebben
veur et motlevangen. Dat hut in dat aj' twaetf
haandtekenings van boeren hadden, clan haj'
zoe'n vergunning. Veur muddejaegen mos ie
ok een vergunning hebben, mar dat was een
wassen neuze.
Et muddejaegen gebeurde bi'j naacht, bi'j
tochte maone. Jan het hiet wat mudden pakt.
Ft duurste vet het hi'j verkocht veur tachtig
gulden, et goedkoopste veur f 7,50. Et is him at
es overkommen dat hi'j bi'j een boer een
muddektem zette bi'j een takkebutte, daor een
mudde onder zat. De ere daegs d'r henne as
d'r ok iene inzat, nee dus. Mar woensdags op
de mark kwam et boertien antopen mit een
mudde.
'Hej' een mudde vongen?' vreug Jan.
'Ja,' zee de boer.
'1k geefje d'r een rieksdaetder veur,' zee Jan.
De koop wodde steuten. Jan kocht zien eigen
mudde weer, mar wun d'r nog knap an.
D'r was ok een boer die him niet vertrouwde as
et om et tat motlen gong dat hi'j vongen had.
De boer vreug him vaeke wat kot an. Daor
kreeg Jan et nocht of, dat op een aandere keer
tegde hi'j vuuftien molten op een rieget op de
trekker, en de boer vreug doe nooit weer.
Ft muddejaegen gebeurde meerst naachs mit
een maot en twie honnen, altiend was d'r niks
an. Aj' een mudde ktem hadden was et soms
een hiete toer om de mudde d'r uut te kriegen.
1k hebbe et een keer mitmaekt bi'j oonze
veurige boerderi'je op de Zanen dat Jan een
mudde klem had naost een duker. Zien
hontien, een felte stabij, was ok drok doende
en op et mement dat de hond de mudde pakte,
beet de mudde de hond in de neuze en teut
niet weer los. Jan pakte de mudde bi'j et nekve
en stopte een kroem mes bi'j de mudde in de
bek. Even ommedri'jen en de mudde teut los,
hi'j hadde et verteuren.
Et gebeurde ok wet dat Jan een mudde ktem
had in een gang. Jan stak him dan een

haanske mit zaand d'r in toe. De mudde beet
daor dan in en zo kon hi'j tot et gat uuttrokken
wodden.
Op zundagmiddag 7 meie 1944 om half twaelf
was Jan an de Stelweg in de Geele Bosch doe
d'r een Amerikaanse bommewarper overkwam
die anscheuten was. De piloten sprongen d'r
uut, dichte bi'j de bos. Jan het ze doe in eerste
instaansie verstopt in de bos in een hol mit
takken d'r overhenne. De Duutsers die rap
daornao op zuuk weren naor de Amerikanen
hebben ze niet vunnen.
Zoas zegd gong Jan niet alliend te muddejaegen. Veul maoten het hi'j niet had, et klikte
vaeke wel, mar zo inienend had hi'j weer een
ni'je maot. Jan had zien woonstee an de
Stelweg intied verruild veur een huus an de
Slingeweg in Hooltwoolde. Zien overbuurman
hadde op et arf een hujbulte staon en Jan had
zien dat daor een mudde onder zat. Dat hi'j
vreug buurman: 'Aj' de bult oprumen, woj me
dat dan even zeggen?'
Doe et zoveer was, was Jan niet thuus. Even
laeter d'r toch henne, mar de bulte huj was vot
en d'r ston een vremde man mit Ok een
muddehond.
'Ja,' zee de man, 'de mudde is vot.'
'Oja,' zee Jan en vreug doe: 'Hoe hietjow
hond.'
'Nellie,' was et antwoord.
Now leup d'r vlakbi'j een buis naor de sloot
veur waeterofvoer. Tegen Nellie zee Jan:
'Zoek'.
'Hi'j zit in de buis,' zee Jan doe.
'Hoe weet ie dat,' vreug de man.
'De hond schrikt,' zee Jan, dat de buis wodde
ofsleuten mit een zak en vol mit waeter geuten.
Even laeter de zak d'r weer uut, en de mudde
had et verleuren.
De onbekende man stelde him doe veur as
pelisie De Haan en bleek ok woonachtig in
Hooltwoolde. Hi'j zol nog jaoren mit Jan op pad
gaon, et weren en bin nog kammeraoden. Ze
wonen allebeide in Wolvege, Jan is 87 jaor. Hi'j
is alliend, want zien vrouw is wegraekt en De
Haan is mit pensioen.

Jan Oosterkamp

Et boefies- en onderdukerskaamp op De Fochtel
De Fochtel is lange tied bekend west as et
dorp waor as wet twie kaam pen staon
hebben. Daor is netuurlik wet et ien en aander
gebeurd en veural over et kaamp Ybenheer is
wel et neudige te vertelien.
Dat kaamp is in et begin van de ooriog bouwd
mit et doel om hier warkiozen passende
arbeid doen te taoten. Et gong aitemaoi wat
aanders. Zo goed as ik wete bin d'r eerst wat
jongkereis west die kontraktverbrukers nuumd
wodden. Ze hadden in Duutstaand warkt, mar
hadden d'r gien nocht an om nao heur vertof
weeromme te gaon. Veur straf kwammen ze
doe hier terechte en mossen heide spitten.
Lange hebben ze hier niet west en heur ptak
wodde inneu men deur een tat joden. Die bin
in oktober 1942 overbrocht naor Westerbork.
tk daenk dat et kaamp doe wel een jaor
leegstaon het. Mar in 't laest van 1943 kwam
d'r weer wat leven in de brouweri'je. En op 'e
Fochtel wussen ze at gauw te vertetlen dat we
hier een boefieskaamp hadden. Mar was dat
wet zo, en hoe kwam men ze hier terechte. Et
hiete spul was wet wat omgeven mit een
waas van geheimzinnighied, zo vunnen ze op
'e Fochtel. De heer ide Lenting hadde daor
doe een leidende funktie. Een protte meensken zullen him wet kennen, want hi het
lange tied warkt bij de volkshogeschoele
Ailardsoog. Op 't heden woont hi'j in Drachten
en mien grote weens was om nog es een keer
mit him over die tied in De Fochtel te praoten.
Hi'j zets woi dat ok wel en deur toedoen van
Jan Schonewilte uut 'e Fochtel wodde een
peer jaor leden dat kontakt tot staand brocht.
Op een goeie dag bin we mit 'n drienend, Otto
de Vent, Jan Schonewille en ik, naor Drachten ofzet en hebben doe onder et genot van
een koppien koffie nog es over die kaamppenode praot. We hebben altes zo goed
meugetik neteerd en d'r bin ok nog wat
anvuilings van mezels bi'j:

Veurdat ze naor De Fochtel gongen warkte
Lenting in een kaamp in Ommen mitjongen
die muuitik opvoedber weren en een yak leren
mossen. Dat weren d'r zo om-en-bi'j de dattig.
Op een peer kilemeter ofstaand hut len de
Duutsers d'r een strafkaamp op nao. In 't
begin hadden ze daor niet yule hinder van,
mar in 1943 wot de bezetter et deur heur
bruukte kaamp d'r bi'j hebben en ze konnen
mar vertrekken. Mar ja, waorhenne. Dr was
nog wel een menisterie van sociaole zaeken
in Den Haag. Daor kwammen ze d'r aachter
dat d'r op 'e Fochtel een kaamp was dat at
een hiet schoft leeg ston. Daor zot ten ze naor
toe kunnen, en zo gebeurde et dat ze nao een
muuitike verhuzing op 'e Fochtel beiaanden.
Ze hadden alderdeegst kaans zien om een tat
zwaore baankschroeven mit te nemen.
Daorveur kregen ze de beschikking over een
vrachtauto van de N.S.K.K.
Mit zoe'n dattig jongen, waoronder een stok of
watjoden, vunnen ze op 'e Fochtel weer
onderdak. Veur de meensken die de leiding
hadden, mos d'r eerst nog wet wat vertimmerd
wodden in ien van de twie grote berakken.
De bewoners van et kaamp huilen heur
doende mit iaandontginning, en witdernis was
d'r genoeg in de omgeving. in de haast
gongen ze ok nog wet te eerpetrooien en mit
naeme et opstikken van de eerpeis mit de
vörke gong Lenting hiel goed of.
An vermaek wodde in et begin ok nog wel wat
daon en daorveur was attied een protte
betangstelting. Bewoners van 'e Fochtel die in
de buurt van et kaamp woonden, mochten
daor vergees naor toe. Zo gongen de
bewoners van wat now de Vogelrijd is d'r
lopende henne. As et nog tocht was dwasover d'r naor toe. Over de stoden en stiekeldraod, dat was de kotste weg. Weeromme
gong et wel via de officiële weg, want dan was
et al duuster, mar wel een lang aende. Vaeke
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wodde d'r clan even waorschouwd dat de
Iaandwaachters op de Fochtelerweg stonnen
te kieken wat daor allemaot wegkwam. Ok
vanuut Oosterwoolde zette d'r nogat wat yolk
naor De Fochtel toe, en zo was d'r hiel wat
yolk in de kantine. De artiesten weren niet de
eerste de beste, want ze kwam men wel tot
uut et westen van et Iaand.
Zo was d'r een artiest die alderhaande veurwarpen bi'j de meensken verstoppen teut.
lene van 't publiek, die wet zien had waor as
et verstopt was, nam hi'j bi'j de haand. Daor
teup hi'j mit deur de zaet waorbi'j hi'j iederkeer
zee: 'Daenken, starker daenken', en atles
weeromme vun zoas beurzen of een pakkien
sigeretten.
Ze wussen btiekber ok dat ze hier niet yule
geveer teupen en wet wat meer zeggen
konnen. De Duutsers weren at op de
weerommetocht an 't oosffront en dat wodde
even deur twie ootde mannegies behaandeld,
ze zatten daorbi'j op een baankien. De iene
zee tegen de aander: 'Dat was eerder
frontverkotting, now numen ze dat 'penetraties afgrendeten'.' De meensken vunnen et
prachtig, mar toch wet wat geveertik om daor
de spot mit te drieven.
Op de vraoge hoe ze in een tied van slecht
vervoer in disse omgeving belaand weren,
was et antwoord dat ze at een hiel schoft in
disse buurt weren. Vaeke bteven ze nog wet
een posien in 't kaamp. Ze hadden hier een
dak boven 't heufd en d'r was wet wat te eten
en te drinken. Eerappets en metk was d'r in de
buurt wet te kriegen en mit de turf was dat
krek zo. Daor ston een grote butte van op et
terrein. ten man had daor wet een dagtaeke
an om atle kachets an de braand te hoten, de
Fochteter turf was niet van zoe'n beste kwatiteit.
Op dolle deensdag in september 1944 wodde
docht dat de oortog gauw veurbi'j wezen zot. Et
gevotg was dat mit instemming van de teiding
de meerste mannen perbeerden om thuus te
kommen. Op achte nao verdwenen ze altegere
mar dat wodde at gauw weer anvuld tot veertig
personen. Men was d'r vast aachterkommen
dat et hier een goed en veitig plakkien was. Dr
weren keunsteners bi'j en goenend kwammen
uut et westen en Limburg en d'r weren ok een

Ybenheer 1944, kaampjonge.

stok of wat joden.
Doe de heer Lenting op een keer mit nog iene
een peer krojen vol eerpets bi'j de boerderi'je
van Roelof Butt haetde, gebeurde d'r ok weer
wat. De boerderi'je van Butt ston naost de
weg die naor et kaamp toe teup. Ze weren
krek op de dete doe d'r een koppeltien Duutse
sotdaoten richting kaamp gong. Dat wodde
mitien ofzet en de meensken kregen de
opdracht om heur te verzaemeten bi'j de
vlaggemast. De sotdaoten weren vast niet slim
genog, want ze vunnen niks wat et dagtocht
niet verdregen kon.
Nao september wodde et kaamp de hiettied
votler deur de komst van evakuees uut
Limburg waorvan goenend d'r niet at te best an
toe weren. D'r wodde een soort ziekenhuus
inricht en d'r wodden alderdeegst verpleegsters naor toe haetd. Mit de komst van de
Limburgers was d'r ok at een pastoor in et
kaamp. Wark was d'r genoeg, d'r bin ok een
stok of wat evakuees overteden en tiedelik op

Lochtfoto uut 1998. Op de veurgrond et eerdere kaampterrein Oranje op de aachtergrond Ybenheer.

et Fochteler karkhof begreuven. Tot verwondering van de Fochtelers was zoe'n begraffenis al
hiel vroeg op 'e dag, om zoe'n ure of negen, en
gong et d'r wat eers an toe as dat we hier
gewoon weren.
In 't kaamp kregen ze ok de beschikking over
vuurwaopens, die wodden uut Berkoop
weghaeld. In de buurt wodde peerd en waegen
liend en daor gong Lenting mit richting Berkoop.
Alles wodde goed kamoufleerd op 'e waegen
en doe gong et weer op De Fochtel an. Op een
betien ofstaand weren d'r meensken die alles
op de fiets goed in de gaten hullen.
De heer Lenting kreeg et wel een betien
benauwd, want in de buurtschop Twietel bi'j
Makkinge kwam hij een Duutse soldaot mit
peerd en waegen integen. Hi'j was mar alliend,
mar hi'j hul wel de heer Lenting an mit et
verzuuk om van peerd te wisselen. Zien peerd
had d'r niet zo yule nocht an om te lopen.
Lenting dee mar krek as begreep hi] niet wat
die man aenlik wol. Et risseltaot was dat de

Duutser uuteindelik mar weer veerder gong. In
Oosterwoolde ankommen wodde besleuten
om veur de veilighied eerst mar niet veerder te
gaon. De aandere daegs kwam alles goed in
De Fochtel an.
Op 13 april, mit de intocht van de Kannedezen
in Oosterwoolde, stonnen d'r tot mien grote
verwondering ok meensken uut et kaamp
Ybenheer bewaopend mit een stengun bi'j de
brogge. En een baand om iene aarm, mit daorop N.B.S., Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Op de vraoge as ze ok nog wat oefend hadden mit die waopens was et antwoord:
Nee, hielemaol niet.' Et dak van de berakken
liende him hiel goed veur et opbargen van
spullegies die men in die tied beter niet zien kon.
Een opmarkelik feit was dat een weke veur de
bevri'jding d'r al iene die lid was van de SS, in
et kaamp opsleuten wodde.
Ok wodde een bewoner van et kaamp die even
op 'e fiets in Oosterwoolde was, op een keer
anholen deur de Duutsers die in de Balhof

zatten. De Baihof was et huus van doedertied
oonze burgemeester Bontekoe. Ze vertrouwden de kaampbewoner bliekber niet, want hi
kreeg bevel om aachter heur an te kom men.
Daor gaf hi'j geheur an, mar slim oppassend
weren de soldaoten niet. Daorom besleut hi'j
om mar weer stiekem de aandere kaante op te
gaon. De Duutsers vernam men dr niks van en
zo belaande hi'j weer veilig op De Fochtel.
Lenting wet him Ok nog te herinneren dat doe
ze op De Fochtel kwam men d'r een vrouw
Brouwer allienig in dat kaamp woonde. Heur
man was de beheerder van et kaamp, mar mos
op bevel van de bezetters opni'j weer in
kriegsgevangenschop. Hi'j was een oold
militair en 1k kan me dat ok nog wel herinneren.
Waor men hielendal gien weet van had was et
feit dat de bewoners veur heurjoden west
weren. Hiel vremd, men heurde dat pas nao de
bevri'jding.
De oorlog was hier nog mar krek veurbi'j en
doe wodde et slim drok in et kaamp. De
oppakte N.S.B.-ers wodden d'r opsleuten,
waorbi'j et niet altieten zaachtzinnig toegong.
Vlakbi'j in de buurt ston een kaamp van de
Nederlandse Arbeidsdienst, dat nao de
bevri'jding Oranje nuumd wodden zol. Ok daor
wodden N.S.B.-ers in opsleuten. Mar al gauw
wodde dr drok uutoefend om de kaampen leeg
te kriegen. Et doel was om hier oorlogsvri'jwilligers op te leiden veur Nederlaans Indlé, et
zonuumde Friese bataljon. Zo gebeurde et en
dat was mitien et aende van et boefies- en
onderdukerskaamp op De Fochtel.

Roland Jalving

De evakuaosie
In de naacht van de negende meie vertrouwde mien vader et at niet.
'Wat hebben at die vliegtugen toch de hiete
tied in de tochtte zuken?'
De votgende maendag weren we op schoete
eerst an et tekenen zet, wat bepaold niet et
normate begin van de weke was, mar wet
oonze stemming aorig te goede kwam. Mar
nao een ure wodde de hiete schoele, twaetf
man stark, bi'j mekaander reu pen en deur de
meester mit een eernstig gezicht toespreuken
dawwe naor huus mossen. Want de Duutsers
weren et Iaand binnenvaten.
De Duutsers. In oons buurtien an de
Scheene, onberiekber veur automobieten en
op een half uurtien lopen van Munnikeburen,
weren lichtkaans drie meensken mit een
draodontvanger. Et meerste ni'js gong van
heuren zeggen, waorbi'j et altied mar de
vraoge was wat d'r van hangen bteef. Oonze
daegetikse weretd was ems niet groter as de
Rottige Miente, en een peer keer naor de
mark van Ooldemark of Wolvege was an now
toe et veerste daor mien breur en ik west
weren. De Duutsers, en hoe dat votk attegeer
hiette, woonden argens veer daor veurbi'j. Ft
was dan ok gien wonder dat de verwarring
nogal groot was.
Thuus ankommen weren mien vader en
moeder drok in de weer mit et bij mekeer
pakken van atderhaande spulten. Mien vader
in et zundagse pak en mien moeke in heur
beste jurk, vanzels, want d'r mos ja evakueerd
wodden! Oons was netuurtik weer niks
verteld, mienden we, mar uut de konversaosie
van mien oolden mit de at even zenewaachtige buren begrepen we dat et teger besleuten
hadde de hiete Veenpootder onder waeter te
zetten om te veurkommen dat de Duutsers in
en streep naor et westen deurmesjeren

konnen. Zodoende was oons een evakuaosieadres toewezen bi'j de drogist van
Wolvege, om de naoderende onderwaeterzetting of te waachten. Wie wet hoe lange we d'r
btieven mossen, in elk gevat tot de boet
temeensen weer opdreugd was. En dan wi'j
d'r toch een betien netties bi'jtopen.
En at weren d'r at tieden pattie smeutende
konftikten tussen de rietsnieders, viskers,
turfstikkers en boeren over de beste stokken
moeras en aander ontaand, de solidariteit
tussen de Scheenebewoners was in iene ktap
hersteld. Om vot te kommen van de Scheene
weren praemen en bokken deur de bezitters
as vanzets ter beschikking steld veur de hiete
euperaosie, of aanders deur zets anwezen
elders, uut naeme van de hiete Scheenebevotking, in bestag neumen. Et hebben en
hoten van etkeniene wodde optaeden en doe
kon de vloot over de Scheene, Helomavaort,
Kuunder en de Schipstoot naor Wolvege
ofveren.
Bi'j de Ootdetaemster brogge wodden we
opwaacht deur Ftedderus van et gelieknaemige vrachtbedrief, die toevattig mit zien tege
vrachtauto krek weerommekwam van een
kerwei en die de votksverhuzing at van
verens ankommen zag. Laede mar in'.
Over de weg konnen we wieder rieden. Daor
wodde de votte omvang van de evakuaosie
pas goed zichtber. Koenen die heur hiete
even haost attiend op aachterof akkerties
deurbrocht hadden en aandere koenen
attiend kenden van de overkaante van de
petgatten, mossen now mit mekaander naor
Wolvege mesjeren. Een chaos. De beesten
steuven over de weg mit eigeners d'r
aachteran. Tussendeur zeutden meensken
mit fietsen waorvan de pakkiesdregers hoge
opstaepetd weren. Goelende kiender die niet

rekenen konnen op wat vedusie van de
oolden, en allegeer op weg naor Wolvege.
Uut tegenoverstelde richting was onderwiels,
mit 'n protte misbaor, de veurhoede van de
Duutsers in eupen laandrovers onderwegens
naor de zege. De troep wodde dr allienig mar
groter van. Peerden steigerden en waegens
leu pen vaaste in et onverhadde wegdek.

Krummelties

Elkeniene was et dan ok hatgrondig lens mit
Hendrik Smit, die raozende en tierende zien
ienige koe, mit 'n touw om de kop, in beweging perbeerde te trekken, en nao elke
muuizeme stap Die verdomde HILTER!!'
Iuudkeels vervluukte.

OP de eerste meert was de inzendtermien van de
ni'je Stellingwarver Schrieveri'je Fries oflopen.
Disse anvieteringspries kwam in et plak van de
vroegere Oolde Pook-pries, mar is wat roemer van
opzet. In et decembernommer van veurig jaor
konnen jim daor al meer over lezen. De leden van
de warkgroep H.J. Bergveld-pries bin slim tevreden
mit et tal inzendings, et gaot om wark van mar liefst
vuuftien meensken! De jury die uut Philomène
Bloemhoff, Theo van de Bles en Henk Kroese
bestaot, het intied alle materiaol in hanen kregen
om d'r een oordiel over te geven. De pries zal op
de aovend van 22 september in et gemientehuus
van West-Stellingwarf an de winner uutrikt wodden.
Eerder al, op 19 meie om percies te wezen, wodt
de verni'jde H.J. Bergveld-pries uutrikt. Dat gebeurt
aovens in et gemientehuus van Oost-Stellingwarf,
mar meer is over disse taelpries op dit mement nog
niks te zeggen. Wi'j holen jim op de hoogte. (red.)

Dit is zo ongeveer et verhael zoas mien vader, Klaas
Jalving, et mitmaekt en an me verteld het. Henk Jager het
et veur mi'j van et Nederlaans in et Stellingwarfs vertaeld.

Stellingwarver Schrieveri'je Pries

Twieduzend keer
Maendagaovend 10 meert trad schriever en ooldredakteur van De Ovend Johan Veenstra veur de
twieduzendste keer op. Zien optreden hul hi'j veur
de Bond van Plattelaansvrouwluden Vrouwen van
now van Oosterwoolde in ien van de zaelen van
Rikkingehof. Nao ofloop van et optreden fielseteerde Schrieversronte-veurzitter Simon ter
Heide Johan en beud him een bos bloemen en een
boekebon an. Behalven de veurzitter was ok
direkteur Pieter Jonker en kollega-schriever Karst
Berkenbosch veur de Schrieversronte present om
de suksesvolle schriever uut Ni'jhooltpae te
fielseteren. Et eerste optreden van Johan Veenstra
was indertied op de brulloft van Karst en Saakje
Berkenbosch. Ok van dit plak of nog es de
komplementen en fielsetaosies veur Johan! (red.)

Lily Köhler

Cappucino
Aj iene kwietraekt binnen daor aj' slim wies
mit weren, zoj' d'r een miljoen veur over
hebben om de tied nog lenkeer weeromme te
dri'jen. Nog ienkeer, tegere mit Fred, een
koppien echte cappucino drinken op et terras
van et wat aarmoedige artiestekefé in Pietra
Santa. Was et mar meugelik...
Een hIele tied leden zatten we dr. Onder de
oolde plataan, waor kleurrieke schilders en
beeldhouwers heur stoelen mit de riegelmaot
van de klokke verwisselden om d'r, muui van
et at of niet warken, daele te strieken in et
schaad.
Ft terras was et ontmoetingscentrum veur
keunsteners. Et beroemde Carrara marmer
ligt in dat diet van ltalië veur et griepen, zodat
beeldhouwers van atte nationaliteiten d'r op of
kommen as vliegen op stroop.
Verleden weke zag ik een espresso-duo
apperaotien staon en alle herinnerings
kwamen weer bi'j me boven.
'Cappucino!'
1k vleug de winkel in, kocht et apperaot en
gong naor huus toe.
Mien dochter Ellen en de man zatten in de
kaemer. 1k dee de stekker in et stopkontakt,
de espressokoffie in et daorveur bestemde
bakkien, et waeter in et risservoir en zette de
knoppe op stoom. Uut een knullig klein pupien
zol de stoom kommen die de koolde melk
ommetoveren zol in die heerlike schoemende
massa. Vol spanning waachtten we of.
Een vreselik gesputter en gesis dee me
voldaon naor Ellen kieken... Jawis, et
apperaot warkte, de stoom kwam uut et
pupien.
'Now!' reup ik tegen heur.
Handig zette ze een kannegien onder et
pupien. Mar in plak van zaacht schoemende
melk kwam d'r niks eers as een ommeraek

gebrobbel van bellen.
'le moe'n dat pupien dieper in de melk holen,'
reup ik boven et gesis uut.
Dat doe k!
'Laot et mi'j mar even doen...'
'Nee!'
'Douk zit de melk tegen de zoolder an en
hebben we niks meer over veur de koffle!'
Kwaod drokte Ellen mi'j et kannegien in de
hanen en mit de moed der wanhoop
schoemde ik wat d'r nog te schoemen was.
'le moe'n die knoppe ommedri'jen, eers hoot
e douk gien waeter meer over veur de koffie,'
zee Ellen.
Heur man ston d'r gniezende naor te kieken.
Hi'j hadde de anschaf in et begin at niet zitten
zien...
Mit hiel yule muuite kon ik nog krek een
theelepeltien vol schoem uut et melkkannegien vissen om op de koffie te doen.
Inienend wus ik et zeker. In Nederlaand
cappucino drinken lokt gewoon niet...

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Taelenquete lat zien: verschil tussen
bruken en praoten kunnen van et
Nedersaksisch
D'r is een funk verschil tussen et praoten
thuus en et praoten kunnen van de streektaelen van et noorden en oosten van Nederlaand. Dat is iene van de biezundere
uutkomsten van een groot onderzuuk van de
Nedersaksische streektaelen, dat in et laest
van feberwaori ofsleuten wodde. Et gaot hier
om Grunnings, Drents, Stellingwarfs, WestOveriessels, Sallaans, Twents, Aachterhoeks
en Veluws. Die streektaelen bin mit mekeer
de regionaole tael Nedersakisch.
Dr is in representatieve steekproeven vraogd
naor et mondelinge bruken thuus van de
streektael van de regio en naor et redelik tot
hiel goed praoten kunnen van diezelde
streektael. Tussen 'praoten kunnen' en 'thuus
praoten' blieken flinke verschillen te wezen,
zoas uut de percenten hiernao blieken dot:
praoten kunnen thuus praoten

Grunningen (Grunnings)
77,7%
Drenthe (Drents)
76.6%
West-Stellingwarfs
64.6%
(Stellingwarfs)
Oost-Stellingwarf
48.9%
(Stellingwarfs)
Stienwiekerlaand
67.4%
(Stellingwarfs)
West-Overiessel
73%
(West-Overiessels, Sallaans)
Twente (Twents)
76.2%
Aachterhoeke
73%
(Aachterhoeks)
Veluwe (Veluws)
48.6%

46.0%
52.9%
53.2%
29.5%
47.8%
62.9%
61.6%
59.6%
36.7%

In Oost-Stellingwarf bin de vanoolds Friese
dörpen, Haulerwiek en Waskemeer, buten de
telling holen. Zoks zol ja ten onrechte et
beeld beInvloeden. Ok naor aandere
aspekten van beheersing en bruken is
vraogd, zoas de maote daor et Nedersaksisch
in lezen en schreven wodt. Veerder uutzuken
van de gegevens zal een beeld geven van de
feitelike situaosie an et begin van de 21e
ieuw. Dat beeld is om twie redenen weenselik.
In et eerste plak verschient d'r over een poze
een haandboek over et Nedersaksisch. De
jongste gegevens over beheersing en bruken
heuren daor in te staon. In et twiede plak is
inzicht in de pesisie van et Nedersaksisch van
belang veur overheden en instellings die een
taelbeleid voeren veur et Nedersaksisch. Dat
Iaeste is Ok van belang omreden et Nedersaksisch een bescharmde tael is onder et
Europese haandvest veur regionaole taelen
en taelen van minderheden. Wie oonze tael
bescharmen wil het, aj' de ciefers in gedaachten nemen, dudelik wat te doen. Want zoe'n
20% van de meensken bruukt et thuus niet,
wiels ze et wel praoten künnen. Dat betekent
netuurlik wél, dat die meensken et argens
aanders wel praoten as dat zo uutkomt. Zo
bekeken is 49% ok weer niet zo verkeerd.
Van stonde of an het ommes de Schrieversronte zegd dat we perberen wollen om et
Stellingwarfs in elk geval deur op zien minst
nog de helte praoten blieven te Iaoten.
De taeltelling wodde hullen in opdracht van et
Nedersaksisch lnstituut van de Rieksuniversiteit Grunningen en van de streektaelorgenisaosie Nedersaksisch Taelgebied (SONT).
Veur et eerst in de geschiedenis van et
Nedersaksisch wodde die tael in disse maote
en geliekhied van onderzuuk uutvoerd. Et
onderzuuk staot onder leiding van Perf. dr. H.
Niebaum van et Nedersaksisch Instituut. De
veerdere studie zal uutvoerd wodden deur

twie bi'j et onderzuuk betrokken taelkundigen,
de Stellingwarver streektaelfunktionaris Henk
Bloemhoff en de biezunder hooglerer
Grunnings, Siemon Reker. Wat zi'j konstateren zal publiceerd wodden in et te verschienen
haandboek Nedersaksisch. Een uutvoeriger
beschrieving mit alle belangrieke gegevens
bin ze van plan te leveren in een biezunder
nommer van Driemaandelijkse Bladen, et
wetenschoppelike tiedschrift veur et Nedersaksisch. De perveensies Grunningen,
Drenthe, Overiessel, Gelderlaand, de
gemienten Oost- en West-Stellingwarf, de
gemiente Stienwiekerlaand, et Prins Bernhard
Cultuurfonds en et Nedersaksische Plantenfonds' subsidieerden et onderzuuk.
Uutrikkinge rappot Vliegenthart: 'Koesteren van een cultu reel erigoed'
Op 7 meert wodde et rappot Koesteren van
een cultureel erfgoed' overhaandigd op mar
liefst drie plakken in de Stellingwarven,
allegeer in iene dag. Et wodde deur twie
bestuursleden van SONT (Streektael Orgenisaosie Nedersaksisch Taelgebied): Jan
Haveman (van vroeger uut BuilNinkege/Steggerde) en Henk Bloemhoff, overhaandigd an
burgemeester Remco Heite van WestStellingwarf (op Huze Lindenoord), an
wethoolder Pieter Bouma van Oost-Stellingwarf (op et gemientehuus in Oost) en an
dippeteerde dr. Bertus Mulder, die al in OostStellingwarf was en veur de biezundere
gebeurtenis even naor Berkoop kommen was.
lederiene was dr bliede mit dat et rappot dr
now is. De Nedersaksische perveensies, de
gem ienten Oost- en West-Stellingwarf en de
perveensie Fryslãn hadden SONT een
opdracht verstrekt om an te geven hoe ze
veerder kommen moeten mit de erkenning
onder diel Ill van et Europese haandvest en
wat veur beleid as daor bi'j heurt.
De heer Heite toonde him bliede mit disse
stap. Te lange was d'r ondudelikhied, dr
moe'n now stappen zet wodden. De overheden moe'n mit mekeer heur helder en
naodrokkelik inzetten veur et Nedersaksisch,
zodaj' in Den Haag zien laoten kunnen waor

aj' staon en wat aj' percies willen. Dippeteerde
Mulder vun et rappot belangriek as een
gemienschoppelik uutgaankspunt veur alle
Nedersaksische overheden, en benaodrokte
dat et ok mit et Fries niet altied lieke makkelik
gaon is en gaon zal. Des te belangrieker vun
hi'j een gemienschoppelik rappot as ditte.
Waoreweg, en waorhenne veur et Stellingwarfs en aander Nedersaksisch?
Et liekt me goed toe veur de lezer van
vandaege-de-dag om een klein stokkien
veurgeschiedenis in grote stappen hier an te
geven, en om dan een tal zaeken uut et rappot
an te stippen.
Was et vroeger de aldergewoonste zaeke dat
et goed gong mit et Stellingwarfs, begin jaoren
zeuventig wodde dudelik dat et Stellingwarfs
meer en meer in de onderwal raeken zol as et
zo deurgong. Deur de hieltied overweldigender invloed van et Nederlaans, mar ok deur
de toenemende invloed van et Fries en et
starker woddende perveensiaole beleid veur
et Fries. Daor wodde in eerste instaansie et
Stellingwarfs zo goed as in vergeten. Dat was
bi'jglieks te marken doe perveensie en riek
inienend in de jaoren tachtig et Fries verplicht
stelden op alle schoelen, zonder dat ze
daorbi'j et Stellingwarfs in de Stellingwarven
dat plak gavven. Alle overheden hebben doe
erveren dat et zo niet gaot, dat veur de
Stellingwarven wodde een uutzundering
maekt in de vorm van hiemkunde.
Ft ontstaon van de Stellingwarver Schrieversronte wodde in 1972 een bittere noodzaeke,
doe de Friese omroep een streep zette deur
een vaast pergramme veur et Stellingwarfs.
Mit de komst van et Europees haandvest
wodde et perspektief een stok beter, veural
doe et Nedersaksisch in 1995-1996 zien
broodneudige erkenning kreeg.
Oonze gemientelike overheden en de
perveensie Frieslaand, en de perveensies
Grunningen, Drenthe, Overiessel en Gelderlaand gaon now al weer jaoren veur diel Ill van
et haandvest, dat behalven betere erkenning
ok verbetering van et beleid inholen zal veur et
Nedersaksisch en dus ok veur et Stellingwarfs.

Dat is neudig, want de staotus is nog te lege
en de meugelikheden in de aandere domeinen asthuus bin nog te dunne of wo'n nog te
min bruukt.
Et rappot is maekt deur drs. Daisy Vliegenthart, bestuurskundige uut Den Haag. Zi'j het,
zoas et Ministerie van BiZae eerder al graeg
van de Nedersaksische overheden wol, een
helder ambitienivo daelezet, de staand van
zaeken angaonde beleid en aspiraosies
helder beschreven en ze het butendat al
dudelik maekt, dat hoe clan ok de erkenning
onder diel Ill op hiel kotte termien een feit
wodden kan.
Al moe'n ok nog een tal zaeken wezenlik
verbeterd wodden. 1k citeer een tal anrikkemedaosies:
- d'r moet een formeel juridische basis
kom men veur et bruken van et Nedersaksisch, en daormit dus veur et Stellingwarfs
- kiender moe'n in de tiedrekte van heur hiele
onderwies in anraeking kommen mit et
Nedersaksisch: dus niet allienig in et basisonderwies, zoas now in de Stellingwarven al
gebeurt, mar ok op et ukkespeulplak, et
vervolgonderwies, et beroepsonderwies, et
havo, vwo en wetenschoppelik onderwies
- de perveensies Gelderlaand en Frieslaand
moe'n et perberen veur mekeer te kriegen dat
d'r meer Nedersaksisch komt op 'e regionaole
radio en tillevisie, in oons geval hoolt dat in:
meer Stellingwarfs op 'e Friese omroep,
waoronder een peer vaaste pergrammes.
Een hiele belangrieke konstatering in et
rappot is ditte: 'Op dit moment worden 39
paragrafen van het handvest door de
provincies en gemeenten voldoende ingevuld,
en met enige inspanning van alle provincies
en gemeenten, en een iets grotere inspanning
van Gelderland, kan dit aantal binnen een
aantal jaren al een stuk hoger liggen. Toch is
dit geen belemmering om het Nedersaksisch
flu al onder deel Ill van het handvest te
erkennen aangezien aan alle voorwaarden
van dit handvest wordt voldaan. Daarnaast is
uit dit onderzoek gebleken dat het draagvlak
bij alle provincies en gemeenten tot erkenning
onder deel III wel degelijk aanwezig is.'

Op 14 feberwaori 2003 raekte weg oonze trouwe
woordeboekmitwarker en kontaktpersoon veur de
woordeboekgroep van Oolde- en Ni'jlaemer de heer

Jan Bakker
in de leeftied van 82 jaor.
Jan Bakker was van stonde of an de man die zorgde
dat hi'j as kontaktpersoon veur Oolde- en Ni'jlaemer de
vraogekaorties invulde mit de woordeboekgroep van
die beide ptakken. Butendat het hij naoderhaand op
hiel yule extra vraogen antwoord geven, en hiel vaeke
brocht hi'j ok nog elgen, niie infermaosie an. Belangrieke infermaosie geven dee hi'j ok as lid van de
veldnaemekemmissie.
Zien trouwe inzet zal bestuur en passeniel
heugen blieven.

Op 24 feberwaori 2003 raekte weg Vrouw

Aukje Russchen-Baron
in de leeftied van 97 jaor.
Van et begin of in 1975 was Vrouw Russchen lid van
de woordeboekgroep van De Haule. Heur trouwe inzet
blift in de herinnering van bestuur en passeniel.

Op 13 meert 2003 is wegraekt oonze trouwe woordeboekmitwarkster en kontaktpersoon van de
woordeboekgroep van De Haute Vrouw

Margje Jonker-Veenstra
in de leeftied van 82 jaor.
Van et begin van et woordeboekprojekt of in 1975
was Vrouw Jonker kontaktpersoon veur et Stellingwarfs Woordeboek op 'e Haute, en zorgde ze d'r mit
de aandere leden van de Hauler groep veur dat de
vraogekaorties maondeliks invuld wodden. Naoderhaand het ze ok nog op hiel wat anvullende vraogen
antwoord geven, at clan niet tegere mit leden van
heur woordeboekgroep.
Heur trouwe inzet zal bestuur en passeniel
heugen blieven.

W. H. de Vries - historikus '40/45

De oorlog in de Stellingwarven - 39 Op dezelde dag dat de Ovend no. 38 in de
brievebusse vul, was op de EO op Nederlaand
iene om kwat veur twaelf aovens een uutzending over de koncentraosiekaampen Auschwitz en Birkenow. 1k hope dat een stokmennig
lezers van de Ovend die uutzending zien
hebben, want die sleut in mien ogen prachtig
an bi'j mien stokkien over beide kaampen. Niet
dat ik et now hielemaole zomar iens was mit
etgene dat naor veuren brocht wodde. Zo
wodde steld dat de geallieerden de vier
krematoriums/gaskaemers in Birkenow
bombedeerd moeten hadden om zodoende et
proces van et zinloze uutmoorden van al die
meensken een halt toe te roepen.
Naost mi'j op 'e taofel he'k een volledige
plattegrond van et vernietigingskaamp

Birkenow liggen. Die is zuver op schaole en ik
kan dan berekenen dat de kombineerde
gaskaemers/krematoriums nommer iene en
twieje mar honderd meter aachter de zuudkaante van de berakken mit gevangen laggen
en de nommers drieje en viere iets veerder vot
op een ofstaand van twiehonderd meter
aachter de hoolten berakken. We kun dan
allemaole begriepen dat zoe'n bombaddement
een haost onmeugelike taeke was om dit klaor
te speulen zonder slim veul onschuldige
meensken de dood in te jaegen. Butendat was
de omgeving van et kaamp vergeven van
industrie en febrieken, o.e. veur synthetische
rubber en waopenfebrieken. Dat hadde weer
as gevolg, dat de stokken vliegtuugofweergeschut hier mannegien an mannegien stonnen

De heufdingang van Birkenow, mit boven de poort et waachtgebouw.

Gezicht op Birkenow, de foto Is neumen vanuut et waachtgebouw boven de poort.

en die dingen dreugen tot roem achtduzend
meter hoogte. Dan staot vaaste dat et platgooien van die moordfebrieken overdag plakvienen mos omdaj' et dan zien konnen. Vanof
heur veilige hoogte van roem achtduzend
meter moesten die bommewarpers heur laeding ofgooien om een doel te raeken van
honderd bi'j honderd meter. Onmeugelik, zoj'
zeggen!
Op 24 feberwaori 1944 smeten 92 twiemotorige bommewarpers et doe in Duutse hanen
verkerende vliegveld van Liwwadden plat,
mar een peer bommen kwammen in Marssum
terechte en daor vu lien zes burgerslachtoffers. We weten allemaoie wel dat et
vliegveld bi'j Liwwadden doe een betien
groter was as honderd bi'j honderd meter en
toch vullen dr bommen buten et veld in
Marssum. Om et nog mooier te maeken
wodde in et pergramme steld, dat de
Amerikanen dan die bommesmieteri'je mit
twiemotorige Mitchell bommewarpers
uutvoeren moeten hadden, want die weren
nauwkeuriger. Laoten we dan even ofpraoten

dat die toestellen niet de rikwiete hadden oni
vanuut Engelaand een doel zoveer in Polen
an te pakken, want de aktieradius wodt nog
altied bepaold deur de braandstof diej'
mitnemen kunnen. In de naozoemer van 1944
hadde et misschien kund doe de geallieerden
de vliegvelden in Fran kriek veur disse
zwaordere vliegtugen weer wat op odder
kregen, mar nog was et dan wikkerdewik! Dr
zullen misschien altied meensken wezen die
beweren: 'Had mar raek gooid, want die
stakkers daor hadden toch gien schien van
kaans om Birkenow te overleven.'
1k wil per se niet annernen, dat de geallieerden destieds zo docht hebben, dat wil me niet
an. Wat wel een punt is en dat speulde Ok een
rolle destieds mit Westerbork, waoromme
gooiden ze de oftakte spoorlijn van Hooghalen naor Westerbork niet kepot. D'r was dan
een hoop leed veurkommen en misschien
weren d'r meenskelevens redded. Of toch niet?
Dit allegere even as reaktie op et pergramme
dat die aovend op de EQ te bekieken was.
1k wol nog even weer op Auschwitz weerom-

mekommen doe we daor mit oons gezelschop
ankwammen. In een groot gebouw, dat aenlik
now een betien buten et terrein Iigt, is een
grote ontvangstzael, waor de petretten van
honderden meensken die allemaole ommekommen binnen je levensgroot ankieken as
een anklacht tegen zoveule onmeenselikhied
die daor plakvunnen het. Ok bin dr in de zael
kiosken waor boeken en films over disse
kaampen te koop binnen en wat ere snuusteri'jen. Onwillekeurig daenk ie, hier ok al
kommersie? Mar et zal wel moeten as ze
zokke terreinen as een anklacht tegen de doe
heersende willekeur in ere holen willen. As et
ploegien dan deur een zieddeure de zael
verlat, ziej' dwasover de heufdingang van
Auschwitz mit de tekst: Arbeit Macht Frei,'
We lopen deur die poort en zien de troosteloze stienen gebouwen, die we van binnen
niet allemaole bekieken kund hebben. Wat we
wel bekeken hebben, is blok elf, et zonuumde
dooienblok. As we de twiede foto in de
veurgaonde Ovend dr even bi'j haelen dan
zien we rechts blok elf en links blok tiene en
dan zien we ok dat blok tiene loeken veur de

raemen het. Dit hadde te maeken mit de mure
tussen de beide blokken. De meensken in
blok tiene mochten niet zien wat dr gebeurde
mit de gevangenen die daegeliks uut blok elf
haeld wodden. Zi'j wodden zonder vorm van
proces tegen de mure op de aachtergrond zet
en vermoord deur de koegel. Om et minste of
geringste kwaj' in blok elf terechte. En aj' dan
in elf nog zwaordere straf kregen, dan hadden
de beulen daorveur een cel van am per twie
bi'j twie meter en daor wodden dan zovule
slaachtoffers in propt, dat ze alliend nog mar
staon konnen. Dan wodde de deure dichtegooid en et lot lat him raoden. Veur de
dooienmure bin volgens de gegevens deur de
S.S. duzenden en duzenden manluden en
vrouwluden doodscheuten. Et wark, dat de
meensken opdreugen wodde, moest zonder
rust en in looppas daon wodden. Grote starfte
wodde veroorzaekt deur et beulshoge
warktempo, de ondervoeding, de geregelde
ofraanselings en de meenske-onterende
behaandelings. Et zwaore wark en de honger
veroorzaekten een totaole uutputting. Fotos,
die drekt nao de bevrijding maekt binnen,

De opblaozen restanten van krematorium no. 2 en de gaskaemer.

tonen vrouwlike gevangenen mit een gewicht
van tussen de 23 en 30 kilo. Kiender, veural
twielings, weren veur de sadisten een
daankber opjekt. Alle misdaodige experimenten diej' mar bedaenken kunnen, hebben ze
daor mit daon. Over Auschwitz I was yule
meer te vertellen west, mar we zullen et hier
mar bi'j laoten.
We bin in de bus stapt en nao een menu Ut of
tiene weren we bi'j Auschwitz 2, oftewel
Birkenow. Et ienigste wat hier nog officieel uut
die tied stamt, is de heufdpoort mit boven de
poort et heufdwaachtgebouw. Deur die poort
henne ligt nog et spoor dat aachter de poort
uutkomt op een bried perron. Op dit perron
wodde beslist over leven en dood. Links was
de gaskaemer en rechts was et warken tot de
dood dr op volgde en neffens de gegevens
was et gemiddelde uutholingsvermogen zoe'n
negen maonden. De berakken, die d'r now
nog staon, bin rekonstrukties want de
Duutsers hebben veurdat de Russen
kwam men alles platbraand. Ok de krematoriums en de gaskaemers hielemaol aachter
op et honderdvuvenzeuventig ha. grote
terrein hebben ze opblaosd. Zoks hadde
netuurlik hielemaol gien zin, want de bewiezen van heur daoden liggen veur et opraepen.
Via een trappe kwam men we boven de poort
in et heufdwaachtgebouw en van hieruut
konnen we hiel Birkenow overzien. Van alle
roem driehonderd berakken staon allienig nog
de opgaonde schostiens overaende. Birkenow hadde de twievelachtige ere et aldergrootste vernietigingskaamp van de nazi's te
wezen. Groter as Buchenwald, Dachau,
Mauthausen, Bergen Belsen en nuum mar op.
In augustus 1944 bedreug ettal gevangenen
roem honderdduzend. Per weke bin tussen de
tien- en twaelfduzend manluden, vrouwluden
en kiender ommebrocht. In de rulnes van de
gaskaemers en de krematoriums kuj' nog
dudelik de ruumten zien waor de slaachtoffers
heur uutklieden mossen. Krematorium
nommer viere is bi'j de opstaand van zeuven
oktober 1944 deurjoodse gevangenen veur
een diel verwoest. Et het heur jammer genoeg
niks opleverd, alliend mar de dood. In 1944
bin alliend al uut Hongarije 450.000 joden dit

kaamp binnenbrocht en vri'jwel mitien
ommebrocht. Aachterin Birkenow bin de
askevievers nog te vienen waor de aske in
gooid wodde uut de ovends. Daor bin ok nog
dudelik de verbraandingskoelen te vienen uut
de tied dat de krematoriums nog niet klaor
weren, en gao mar deur.
Disse dag het oons doe aorig angrepen en
dat was nao de tied bi'j de rest van et
gezelschop ok goed te marken.
Een jaor of wat leden hebben we mit Duutse
kennissen et kaamp Bergen Belsen bezocht.
Daor woj' ok koold van. Daor vlakbi'j is een
begreefplak waor ik miene meer as dattigduzend Russische soldaoten begreven liggen.
Die jonge kerels bin allemaol uut de tied raekt,
deurdat de nazi-medische wereld alle
meugelike experimenten op heur uutvoerde,
mit netuurlik de dood tot gevolg. Mar al mit al
geleuf ik toch, dat Auschwitz en Birkenow me
meer angrepen hebben. En dan te bedaenken
dat we vergeten moeten wat west het en de
oosterburen nugen moeten veur oonze
4 meie herdaenking. 1k geef et de meensken
te doen, die disse kaampen overleefd hebben!

Pieter Jonker

VVD geft ok steun in de tolekomst

Op maendagmiddag 17 feberwaori ji. brocht een
uutgebreide VVD-dillegaosie een warkbezuuk
an de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in
Berkoop in et kader van de verkiezings van
Perveensiaole Staoten. Veurgaonde jaoren
weren dr al zoksoorte warkbezuken op touw zet
veur et CDA en veur de PvdA.
Naost VVD-staoteleden weren ok vertegenwoordigers van de VVD uut Oost- en West-Stellingwarf persent. Schrieversronte-veurzitter
mr. Simon ter Heide kreeg uut hanen van
Iisttrekker Ton Baas van Hooltpae een mooi
exemplaor anbeuden van de saemenvatting van
et verkiezingspergramme van de VVD in et
Stellingwarfs (zie foto).
Pieter Jonker gaf een naodere toelochting op et
wark van de Stichting, wiels Johan Veenstra een

aktuele column veurdreug. Veerder was dr een
rondleiding deur et gebouw van de Schrieversronte. Et bestuur brocht ok heur daank over
veur et initiatief van de VVD- en PvdA-staotefrakties om in november veu rig jaor et projekt
Tae!kundig Onderzuuk Stellingwarfs veur de
jaoren 2003 - 2006 veilig te stellen.
Pieter Jonker vertelde ok dat de Schrieversronte
drie keerjaors een ni'jsbrief uutbrengen zal, die
verstuurd wodden zal an alle staoteleden en an
alle gem ienteraodsleden, opdat iederiene goed
infermeerd wodt over hoe as de zaeken dr veur
et Stellingwarfs bi'j staon. Ton Baas leut in zien
daankwoord dudelik blieken dat et Stellingwarfs
en de Schrieversronte ok in de toekomst op de
sympathie en steun van de VVD rekenen
kunnen.

W.deJong

De rechtszitting
Dr tigt toch zoe'n attemachtigen hoop sni'j,
dat ik d'r mit mien schaopen vandaege niet
uut kan. Dr moet mar bi'jvoerd wodden. D'r zit
niks aanders op.
De vrouw vint da'k mar wat breien moet, mar
dat doe 'k alte daegen at. 1k heb mar kteine
voeten en dan bi'j' mit een peer sokken zomar
klaor. De vrouw teeft op wat groter voet, mar
die het al sokken genoeg. Nee heur, niet
breien vandaege. 1k heb op een boetgoed wat
boeken kocht en daor gao 'k mar es wat
inkieken. lene van die boeken is een eerdriekskundig woordeboek. Et tigt wet wat uut
de baand, mar dat geft niet zovute.
In et boek zuuk ik Terwissche op en daor
staot dat daor een burcht staon het die
hatsrecht voerde. Halsrecht, staot in een
aander boek, betekent dat d'r iene ter dood
veroordield wodden kon en dat de straf daor
ok uutvoerd woden mocht.
Aenlik is mi'j dat altemaole wat te slim, mar
dat et d'r reer om toe gaon kon, dat zak je
vertetlen. 1k bin in Aekinge op schoete west en
daor hadden we een meester die ommeraek
vertetten kon. Hiemkunde nuumde hi'j dat. Ja,
die man was zien tied wel een hiet aende
veuruut. En dat brengt mi'j op een vertellegien
van him. Hi'j zee attied dat hi'j niet hietemaole
veur de waorhied instaon kon, misschien wel
hietemaote niet, mar dat is veur een vertetlegien niet zo arg, vienen jim ok niet? Et
vertetlegien gong zo:
tenkeer in 't jaor, vaeks in de haast, oktober of
zo, misschien ok wel in september, was d'r
een vierschaorzitting in Appelsche. Dat was
een zitting in hoger beroep veur een zaeke
waor een zwaore straf op votgen kon. Van alle
kaanten kwam men de meensken d'r op of. Et
was ien of meer daegen feest, mit draeven op
de haddraeversbaene, een dri'jmeute en
zaktopen veur de jongen. len van de spannende zaeken was dan een rechtszitting at

dan niet mit een terechtstelting.
Dit keer hadden ze een zekere Fokke Wietses
van Ootdeboorn die roofridderi'je bedreven
hadde. Mit dat Fokke Wietses was ik taeter
niet zo bliede, want zo hiet ik ok en meester
hadde d'r een haantien van om mien naeme
te bruken as et om een stecht oflopende
zaeke gong. Dat vun 1k niet zo mooi, mar ja, ik
haetde ok wet es rere streken uut, dat et zat
zien reden wet had hebben.
Die Fokke Wietses was de daegs teveuren at
naor Aekinge brocht en opsteuten in een
ootde boerderi'je. Wi'j weren daor ok es mit de
meester west om te kieken naor et hokke daor
iene opsteuten wodde om laeter berecht te
wodden. En de meester zee d'r bij dat jongen
die at te ondeugend op schoete weren ok in
dat hokke kom men zolten. Dat maekte wet
indrok, moek zeggen.
De daegs van de zitting brochten ze him naor
et ptak van de rechtszitting. Dat was in de
eupen tocht op de btauwe heuvet, jim weten
wet, aachter an de schaopedrift. Hi'j wodde
daor hennebrocht in een waegen mit een
hokke d'r op mit hootten tralties. le konnen
him zo zitten zien.
De rechtszitting duurde niet zo tange. De
zaeke was dudetik en de doodstraf wodde
uutspreuken. Etkeniene was slim stilte, dat
kuj' begriepen. In hiele ootde tieden wodde
zoe'n iene offerd en dat zot now ok gebeuren.
Veurdat de veroordietde offerd wodde, kreeg
hi'j tiekewet een kejakkien om 'm wat katmer
te maeken. Mar hi'j veraanderde d'r niet van
en kreeg d'r nog iene. Ok dat gaf niet veut, dat
d'r gong nog een kejakkien aachteran. En nog
gong hi'j as een witde tekeer.
tk docht as dit mar goed komt. tk hadde in
oonze femilie wet es heurd dat kejak bi'j oons
een verschrikketike uutwarking hadde en was
glad vergeten dat et mar om een vertettegien
gong. En ja heur, die Fokke Wietses rekte him

uut en pakte mit elke haand iene van de
hoolten spielen beet en beug die omme as
weren et prikkies en sprong over de waekers
henne. Hi'j gaf de man die mit et offermes
klaor ston zoe'n optetter dat et mes wiethoeveer vot vleug. Ze hebben et ok niet weer
vunnen. Fokke Wietses zette et op een lopen
recht op et veld an. De meensken weren zo
schrokken dat ze an de kaante steuven. Hij
hadde dus vrij baene en gong recht op et
zuden an. le kommen dan in een poele
terechte en daor zak ie zomar in. Mar hi'j
vleug onder et roepen van kejak, kejak, van
pollegien naor pollegien mit zoe'n vaort dat hi'j
d'r niet inzakte. En vot was hi'j. D'r was een
geweldige opwiening onder de meensken,
mar niet iene gong d'r aachteran.
Aj tegenwoordig in die buurt kommen, kuj'
nog altied iene om een kejakkien roepen
heuren.
As jongen bin wi'j oe zo waorschouwd om niet
bi'j de poele te kommen, want ie kommen d'r
noolt weer uut. Allienig mit drie kejakkies koj',
mit veul gelok, d'r overhenne. En die kejakkies kregen wi'j as jongen niet!

In memoriamTine Dekker
(Jantina Catharina Dekker-de Groot,
1909-2003)
In de twiede helte van jannewaori kregen
we op et kantoor van de Stellingwarver
Schrieversronte et overliedensbericht van
Tine Dekker. Tine Dekker die 93 jaor oold
wodden is, schreef tot veur een peer jaor
nog mit riegelmaot bi'jdregen veur De
Ovend. Een boel lezers van oons blad zullen heur die bi'jdregen vast en zeker
herinneren. Ok al woonde ze sund jaor en
dag in lJmuiden - Tine Dekker wodde
liekewel in BuiI geboren - ze was naost
vaast mitwarker van De Ovend ok slim
begaon mit en interesseerd in et Stelling
warfs en de Stellingwarver Schrieversronte.
Et bestuur en passeniel van de Stellingwar
ver Schrieversronte blieven heur altied
daankber veur heur inzet en enthousiasme
veur De Ovend en oonze stichting. Wi'j
weensken heur naobestaonden een boel
starkte mit et verlös.

