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Veurjaor in Ste//ingwarf
(bi'j Hoo/twoolde)

Jannes Westerhof

Jan Koops, een veulziedig man
In de veurige Ovend vertelde Jan Koops uut
Oosterwoolde over de boeken die hi'j graeg
lest en in dat stok dee blieken dat hi'j ales van en over Paoseilaand verzaemelt. Et
eilaand dat zoe'n drieduzend kilemeter uut de
kust van Chili ligt. Et is dezelde Jan Koops die
bekend is van alderhaande zaeken dichte bi'j
huus, zoas et winnen van De Oolde Pookpries,
et maeken van een boek mit oolde ansichtenkaorten van Oosterwoolde, et preken in et
Stellingwarfs en et Fries. De man die zovule
boeken en kaorten het over de geschiedenis
van Oost-Stellingwarf. Ok de man die naost et
lezen van Nederlaanse en vertaelde butenlaanse literetuur graeg mit et Stellingwarfs en
et Fries doende is. Wie is die man mit zokke
verschillende interessegebieden?
Jan wodde in 1954 tegenover de Trefkarke
in Oold-Appelsche geboren. De twie ooldere
breurs bin daor ok geboren. Driejaor laeter
vertrok et gezin naor et 'ni'je' dorp en daor het
hi'j dejeugd zondergrote schokken deurbrocht. Vader kwam uut een groot gezin, dat
an de Kymmelswiek op'e Smilde woonde, mar
een peer honderd meter van de greens mit
Appelsche. Mem kwam van de Willemstad.
Vader was eerpelselekteur en dee alderhaande los wark, in de winter warkte hi'j vaeke bi'j
de Heidemaotschappi'j. Hij is in 1990 wegraekt,
mar mem woont nog in Appelsche.Thuus
en bi'j de grootoolden wodde Stellingwarfs
praot, mar deur zien vader onder invloed van
et Drents.
Nao de legere schoele gong Jan as kiend van
geriffermeerde oolden, zoas de breurs eerder
daon hadden, naor de kristelike Mulo op'e
Smilde. Hi'j fietste de eerstejaoren daegeliks
mit klasgenoot Dick Zandbergen naor de
schoele. Jan zol een echte verzaemeler wod-

den, mar Dick was et doe al (kiek nog mar es
in De Ovend van augustus 2008).
Nao de ULO en een peer maonden HAVO
belaande Jan as zovule aanderen op een
kantoor. Hi'j kwam op'e administraosie van
Born in Assen, uutgever van tiedschriften
en boeken. In dat Drentse bolwark praotten
drie mannen van een aandere ofdieling altied Fries mit mekeer, vaeke tot argernis van
de aandere (Drentse) kollega's. Daor markte
Jan dat tael meensken wat'dot'.
'In Appelsche koj'et Fries en et Stellingwarfs niet ontlopen; feitelik was ieder kiend
drietaeligzegtJan,'mar in Assen lag dat hiel
aanders
Die drie mannen bin bekende Friezen wodden: Hylke Speerstra, Fokke Haanstra en
Eelke Lok. Hylke Speerstra was doe heufdredakteur van et weekblad Schuttevaer,
et blad veur de beroepsbinnevaort. Jan is
bi'j Born an de studie gaon en haelde et
Praktijkdiploma Boekhouden en Moderne
Bed rijfsadministratie (MBA). Van et Staats
Praktijk Diploma Boekhouden (SPD) haelde
hi'j een peer certifikaoten. Ondertussen was
hi'j van de boekholing wat in de automatisering belaand. In 1977 gong hi'j over naor de
Ruyterstee op'e Smilde, een instelling veur
kiender- en jeugd psych iatrie. Daor is hi'j
van de boekholing overstapt naor et passenielswark, omdat hi'j behoefte had an meer
sociaole kontakten. Mar van 'personeelsfunctionaris'wodde hi'j Iaeter'Hoofd Personeel
en Organisatie' en doe deur de fusiegoif de
grote instelling Accare ontston wodde hi'j
een echte manager en praotte hi'j intied
meer over meensken as mit meensken. Dat
was niet wat hi'j wol en nao een tied financieel adviseur west te wezen, is hi'j now

I
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Jan Koops (r) in gesprek mit borgemeister mr. J.H. Lesterhuis (I) van Oost-Stellingwarf,
doe Jan in 1999 De Oolde Pook-pries uutrikt kreeg.
Arbo-adviseur veur zoe'n 25 lekaosies, nog
altied bi'j Accare.
Jan was al jong doende mit stamboomonderzuuk en clan komt de belangstelling veur de
geschiedenis en tael van de streek, waorje
femilie wegkomt, vanzels. Mit uutzundering
van twie jaor Assen het hi'j altied in OostStellingwarfwoond, waor hi'j, zoas hi'j zegt,
'sociaol-emosioneel an bunnen' is. Sund 1977
woont hi'j in Oosterwoolde.Toch slot hi'j niet
uut dat hi'j nog es votgaot, want zien vrouw
Lieuwkje Cnossen is al jaorenlaank predikaant in Oosterwoolde en... predikaanten
wo'n nog al es 'beroepen dat ie weten mar
nooit. Naost de geschiedenis is in dejaoren
zeuventig de belangstelling veur theologie
kommen. 'Wakker maekt is een moolere
uutdrokking, vint hi'j. Via et boek Lijden van
Dorothee S011e kwam hi'j op et spoor van
Dietriech Bonhoeffer en John A.T. Robinson.
Laeter kwammen Harry Kuitert en Herman
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Wiersinga mit heur ofwiekende mienings en
nog Iaeter de boeken van Kushner en Drewermann. In dejaoren tachtig het hi'j een
jaor de kursus Theologische Vorming veur
gemienteleden volgd, mar de echte verdieping is kommen doe hi'j in 2000 begon mit
HBO-Theologie aan de NHL in Liwwadden.
Dat et zoveer kom men is, komt veur een pat
deur et Stellingwarfs. Jaorliks verzorgde ds.
Rienk Klooster een dienst in de streektael in
Oosterwoolde. Jan vul et op dat d'r mar weinig lieten in et Stellingwarfs weren.
'Waoromme vertael ie ze niet zels,'vreug
Rienk Klooster doe.
Jan is daorop an de gang gaon. Hi'j het et
wark veur de stamboom an de ooldste breur
overdaon en volgde in 1993 de begin nerskursus Stellingwarfs. Mit die 'opleiding' is hi'j
begonnen an vertaelen. Dat de vertaelings
van vief beriemde Psalms en vief Gezangen
De Oolde Pook-pries opleverden in 1999 was

een grote verrassing. Nao de uutrikkinge van
de pries en zien reaksie daorop, wodde Jan
van verschillende kaanten anvieterd theologie studeren te gaon.
'Mar mien baene daorveur opgeven was een
te grote stap.Toch leut et me niet los en zo
wodde et de HBO-opleiding in Liwwadden
naost et wark. In 2002 wodde 1k al vraogd om
in een Stellingwarver dienst veur te gaon in
Else. 1k was d'r slim bliede mit. Tegenwoordig
hool ik in alderhaande karken in Drenthe,
Frieslaand en Grunningen zoe'n 25 preken
in etjaor, waorvan een klein pat in et StelIingwarfs en et Fries. In de streektael vien ik
een preek waarmer. 1k kan me dan uteren
in een gevulig taelbeeld en ie kommen
dichterbi'j de meensken. D'r kommen meer
reaksies. Graeg zol ik dan ok wat vaeker in et
Stellingwarfs preken. Et Fries kost me yule
meer energie, as zoe'n preek oflopen is bin 1k
uutwoond. 1k praot et yule minder, mit een
peer femilieleden en een keer in et dorp. Wel
Iuuster 1k hiel vaeke naor omroep Fryslân. Et
schrieven in et Fries he'k me zels anleerd.'
Jan het drie boeken in eigen beheer uutgeyen van zien Nederlaanse preken. Hi'j is van
doel en bundel de Stellingwarver en Friese
preken in len boek.
Jan is een echte verzaemeler: prentbriefkaorten, topografische kaorten, prenten, boeken
en atlassen. Hoewel hi'j veur 1993 nog nooit
een Stellingwarver boek lezen had, het hi'j
now alle boeken die de deur de Schrieversronte uutgeven binnen, dus van ieder boek
ok alle drokken! Op een inkelde nao het hi'j
alle Nederlaanse boekeweekgeschinken in
huus en dat gelt ok veur alles wat d'r verschenen is op et gebied van de geschiedenis van
Oost-Stellingwarf. Ok de prentbriefkaorten
beparkt hi'j veural tot Oost-Stellingwarf.
'Van grootvader kreeg ik een stok of acht
prentbriefkaorten. Zo is et mit Appelsche
begonnen en vanzels kwam Oosterwoolde
as mien woonplak d'r bi'j. Doe docht 1k: Iaot
1k hiel Oost-Stellingwarf doen. In 1995 bin 1k
fanatiek begonnen deur naor alderhaande

beurzen te gaon.Tegenwoordig gebeurt et
verzaemelen veur een groot pat via Internet.'
In 1999 is zien boek Oosterwolde, zo was het
uutkommen, waor prentbriefkaorten mit een
kotte tekst in opneumen binnen. Hi'j zol et
mool vienen as d'r van hiel (Oost-)Stellingwarfeen boek mit oolde ansichten komt. D'r
bin now idenen om zoe'n boek uut te geven,
mit foto's van now d'r bi'j. Hi'j hoopt dat et
deurgaot. Een boek veur de hiele gemiente
zegt him meer as een appat boek veur de
dorpen. In 1999 had hi'j een tentoonstelling
mit uutverg rote kaorten.
'Koert Vondeling uut Appelsche, ok verzaemeler van oolde ansichten, had et doe over
de oprichting van een historische veriening
veur Appelsche en as ik daor an mitdoen
wol. Doe he'k zegd da'k meer vuulde veur et
oprichten van een veriening veur de hiele gemiente Oost-Stellingwarf. 1k vien etjammer
dat et niet Iokt is en dat Appelsche en Oosterwoolde now elk een historische veriening
hebben. 1k bin trouwens wel van beide lid:
Hi'j vertaelt now en dan nog lieten in et StelIingwarfs en tegere mit twie aanderen is hi'j
een peer keerjaors doende mit de vertaeling van et biebelboek Marcus. Die aanderen
beheersen de brontaelen Hebreeuws en/of
Grieks en die wo'n d'r ok bi'j bruukt.
'Dat gebeurt niet bi'j de biebelvertaeling van
Piet Bult en Frank de Vries van Stellingwerfs
Eigen. Die gaot uut van de Ni'je Biebelvertaeling. 1k heb d'r wel beg rip veur dat ze et zo
doen, want een volledige vertaeling van de
biebel op'e meniere zoas wi'j dat mit Marcus
doen, zol d'r nooit kommen. In Grunningen
bin ze d'r dattig jaor mit doende west. 1k vien
et toch hiel mool as ze d'r in slaegen om de
Stellingwarver Biebel uut te geven:
Naost et vertaelen, et maeken van preken,
et bi'jholen van de Iiteretuur en de oolde
prentbriefkaorten het hi'j de tied wel neudig
veur et op odder holen van zien verzaemelings en veur zien aandere grote interesse:
Paoseilaand. Mar daorover het hi'j et in de
veurige Ovend al had.

Sietske Bloemhoff 25 jaor in dienst

Op 1 meert 2009 was Sietske Bloemhoff 25 jaor in dienst van de Stichting Ste//in gwarver Schrieversronte, waor as ze sund ljannewaori 2007 direkteur is. Van 1984 of/egde ze heur toe op et bege/eiden
van woordeboekgroepen en et uutvoeren van et vaktaele-onderzuuk. Sund 1988 kwam daor et StelIingwarfs binnen hiemkunde bij. Meer en meer taeken nom ze op heur, onder eren in de uutgeveri']e.
Op 2 meert 2009 wodde in k/eine kring van bestuur, passenie/ en nooste femi/ie stil/estaon bi'] dit
25-jaorig dienstverbaand.
Veurzitter Ype Dijkstra ston in zien toespraoke uut naeme van et bestuur uutgebreid sti//e bi'] de kwa/iteiten van Sietske Bloemhoff Uut hanen van de veurzitter kreeg ze een warke/ik schitterend schi/deri'je anbeuden van de keunstschi/der Anton Voorzanger uut Oosterwoo/de. De redaktie is veurnemens om in een vo/gend nommer van De Ovend ommedaenken te geven an leven en work van
Voorzanger.
Uut naeme van etpassenie/hu/Pieterionker een inleiding over a//e streektae/-aktiviteiten van Sietske
B/oemhoffwaor as zi'] sund 1972 (!) bi'] betrokken west het. Ko//ega Thea Bontekoe beud uut naeme
van et passenie/ een hie/ mooi g/asobjekt an van de Tjechische g/askeunstener Jaros/av Svoboda. En
Sietske kwam ze/s ok even aachter et bottien om iederiene te bedaanken.
Ok de redaktie van De Ovend slot heur an bi'] de fte/setaosies van bestuur en passenie/ angaonde dit
biezundereju bile urn van heur buro-redakteur. Op verzuuk van de redaktie wodt hier de in/eiding van
Pieter lonkerpub/iceerd, die hi'] oflopen 2 meert ho/en het.
Een biezunderjubileum, dat op
2 meert vierd wodde
Vandaege is de viering van et 25-jaorig
dienstverbaand van Sietske Bloemhoff mit
oonze stichting, aenlik 25 jaor en iene dag,
want Sietske kwam op 1 meert 1984 in dienst
van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Mien en heur kottega's hebben vraogd
as ik uut heur naeme even as praotiesmaeker
optreden wol, omreden ik tichtkaans zo uut
de blote kop de belangriekste feiten wel even
op een riegettien zetten kon. In dienstjaoren
bin 1k de ooldste koltega (25 jaor en iene dag)
en daoromme komt disse eervolle taeke mi'j
tichtkaans ok wel een hiel klein betien toe,
mar et zat jim verbaozen: Trijnie Telkamp is
ok at 23 jaor kottega van Sietske. En Henk
Bloemhoff is ok at 18 jaor in dienst. Waor blift
de tied. Mar zeg now zels, we zien d'r altegere

nog jeugdig uut en we kun ok nog wet even
een hottien mit, donkt me. En op 1 juti 2011
hebben we dus at weer feest, want dan is Trijnie 25 jaor bi'j de zaek. Kan et bestuur now at
vast weer an et speren. Mar et geft an dat de
meensken trouw btieven an heur warkgever
en dat ze aorighied an et wark holen daor as
ze veur inhuurd binnen.
En at zat Sietske ok et gevuul hebben dat de
jaoren ommevteugen binnen, in 2012 kun
we at oons veertigjaorig bestaon as kiub
vieren. En dat brengt me weeromme naor de
tied dat 1k zaoterdags op de brommer van
De Haute naor Ni'jberkoop ree en de reed
daetesteuf naor de femitie Bloemhoff, daor as
zaoterdagmorgens et redaktieberaod voerd
wodde over et radiopergramme Op 'eschostienmaonte/, dat we mit een fleurige ploeg
meensken len winterseizoen in de Iocht hoten
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Feest op moendag 2 meert in Berkoop. V.I.n.r. jubilaris Sietske Bloemhoff in de versierde stoel mit naost
heur Rio van Lier en daornaost Schrieversronte-bestuurslid Fokke Bron, wiels mitwarkster Rosa Bosma
uut Berkoop de koffie schinkt.
mochten. Elke zaoterdagmorgen mochten
we rekenen op een gaastvri'j onthael deur
de oolden van Henk en Sietske. Henk was
de grote gangmaeker aachter et radiopergramme en de opleving van de aktiviteiten
veur et Stellingwarfs. Sietske zat nog niet in
die redaktiekemmissie, daor was ze nog te
jong veur, donkt me. Mar doe de Schrieversronte opricht wodde, omreden de Friezen
oons uut de locht haelden, kwam Sietske ok
al gauwachtig in beeld. Mit de oprichting
van et bekende gezelschop Etharbargesput
was Sietske aktief, onder eren as muzikaante.
Et Harbargespul en et feit dat bruur Henk as
lietieszanger aktief was, leidde d'r toe dat d'r
twie prachtige langspeulplaeten verschenen
van Henk en Sietske Bloemhoff: Singetiers en
In Twielochten. We schrieven de jaoren 1977
en 1980. Was et al een ongekende belevenis
dat d'r inienend boeken in et Stellingwarfs
verschienen konnen, et uutbrengen van

langspeulplaeten op et Universe-label van
Wobbe van Seijen uut Liwwadden was een
onbetwist hoogtepunt in de Stellingwarver
kultuur. De eerste duzend elpees van Singetiers weren niet genoeg en d'r mossen nog
viefhonderd bi'jmaekt wodden. Sietske was
niet alliend een belangrieke muzikaant op
de elpees, ze was ok de ontwarper van de
plaetehoezen. Dat guI laeter ok nog veur de
langspeuleplaete, die uutbrocht wodde naor
anleiding van et 1 0-jaorig bestaon van de
Schrieversronte: 'n Wiendeldaore. Sietske was
ok verantwoordelik veur de perduktie van
die elpee. Et weren live-opnaemes van oons
jubileumfeest op 3 april 1982 in hotel De
Zon in Oosterwoolde, daor awwe alle zaelen
en alle kaemers ofhuurd hadden veur een
lang weekaende vol van Oost-Nederlaanse
streektaelaktiviteiten. In november 1982 was
d'r in zaelen Dragt in Wolvege een geweldige
aovend waor as die elpee mit rasartiesten uut

hiel Noord- en Oost-Nederlaand prissenteerd
wodde. Laeter was Sietske as producer o.e.
betrokken bi'j de elpee van Peter en Alke
van der Velde uut Roderwoolde, ok uutbrocht deur Wobbe van Seijen, onder de titel
Noordenveld. Leid'ies oet Noord-Drente (1983).
Sietske was nog niet in dienst van de Schrieversronte mar toch al slim betrokken bi'j de
streektaelbeweging. Daenk mar es an heur
andiel in Törf, een trio dat in et Grunnings
furore maekt het. Doe Sietske diel uutmaekte
van dit trio verscheen de iene elpee nao de
aandere en allegere op et Universe-label van
Wobbe van Seijen. Over Wobbe van Seijen
zoj'trouwens ok een boek vol schrieven kunnen, mar dat lao'we now mar even.
In die tied gong Sietske tegere mit heur
snaorske Philo ok mit een streektaelwinkel
uut aende an de Visserstraote in Stad. En as
et me goed heugt onder de naeme Sin geliers.
Naost streektaelboeken ok mit folk, yolksmeziek en streektaelmeziek. Een prachtig
initiatief, dat aenlik ieders steun verdiende,
mar Sietske en Philo bin daor liekewel niet
miljonair mit wodden, donkt me. Mar et is
toch prachtig aj'jong bin nen en vol van ideaolen! Et was in de tied datTörfokeen protte
konnektie hadde mit de bekende streektaelzangers uut angreenzend Duutslaand.
Intussen beschikte de Stellingwarver Schrieversronte in 1975 over iene kleine kaemer in
een vervalen boerderi'jgien in Oosterwoolde
en was d'r iene administratieve mitwarker, Jacob Nijholt, op basis van de lnterimmaotriegel Jeugdige Warklozen. Laeter wodden dat
twie jeugdige warklozen. Mar de Stuurgroep
Stellingwarfs onder leiding van Henk Bloemhoff bouwde de Schrieversronte veerder uut
mit zoveule meugelik aktiviteiten in zoveule
meugelik taeldomeinen. We wodden van een
verieninge een Stichting mit een Stichtingsraod daor as elke doneteur lid van wodde. In
1977 wodde et beleidsrappot Veerder mit et
Stellingwarfs anbeuden in Berkoop an Twiede

Kaemerveurzitter Anne Vondeling. Vondeling, vol vuur en enthousiasme, omaarmde
de visie van et Schrieversronte-bestuur en d'r
mos een hiele riegel streektaelmitwarkers in
dienst kommen. Alliend borgemeister Oosterwiek, zittend op de aachterste riegel, zee
een betien zunig:'En wie zal dat betaelen?'
Mar et bestuur wrotte krek zo lange tot op 1
juni 1978 een heufdmitwarker ansteld wodden moch, een soortement van kertiermaeker, mar die ok veur duzendpote speulen mos
en dat niet was. Daoromme was et raodzem
dat op 1 meert 1984 iene taeke overneumen
wodden kon deur Sietske Bloemhoff en dat
was et vaktaele-onderzuuk en et begeleiden
van een stokmennig woordeboekgroepen.
Daor stonnen 8 uren veur. De aandere 32
uren bleven bi'j mi'j. Sietske, nog wonende in
Grunningen, verveerde laeter naor de Rijweg
in Oosterwoolde. In Grunningen warkte
Sietske eerst nog bi'j een segarewinkel (doe
ze stopte mit dat wark is ze, geleuf ik, ok
stopt mit roken) en daorveur warkte Sietske
o.e. bi'j et onderwies, ik mien in Hogevene.
Want nao de HBS volgde ze een opleiding as
lerares in tekenen, textiele werkvormen en
keunstgeschiedenis.
Al sund de oprichting van de Schrieversronte
was d'r diskussie over Fries/Stellingwarfs
in et onderwies en veural de invoering van
et verplichte Fries, ingaon op 1 jannewaori
1980, leverde een heftige stried op. Perbeerd
wodde om tot een vergeliek te kommen mit
de Perveensiaole Onderwiesraod. Et leek d'r
op dat we et opredden zollen, mar die vervelende Straatsma stak een stok in de spaeken.
Toch wollen ze in Stellingwarfwel wat aanders as Fries en et bestuur bleef d'r an warken
dat d'r wat gebeuren kon an et Stellingwarfs
op schoele. Op 1 april 1988 was et clan zoveer: Stellingwarfs binnen hiemkunde kreeg
zien gerak. Tien uren veur Sietske Bloemhoff
d'r bi'j. Dus dat wark dot Sietske now ok al 21
jaor! Hulde! Heur kreatieve telenten zoas et
prachtig tekenen kunnen en slim muzikaol

PieterJonker an 't woord in een feestelik versierd gebouw ter ere van etjubileum van Sietske Bloemhoff
wezen, kon ze now volop benutten.
Binnen heur 8 uren Schrieversronte verscheuyen mittertied de warkzemheden ok. 1k had
in et Iaeste van 2001 al 23 jaor de buro-redaktie voerd van De Ovend. Op 1 jan newaori
2002 nam Sietske die mooie taeke van mi'j
over en ze wodt daorin bi'jstaon deur een
aktieve redaktie. In mien daegen warkten we
mit iene redakteur. Tot 1 jannewaori 1983
was dat Henk Bloemhoff. Hi'j wodde opvolgd
deur Jannes W. Nijholt, mar die raekte al
op 24jannewaori 1984 weg en doe kwam
Johan Veenstra an et bewiend. Tot 2001 hul
hi'j et vol en doe kwam d'r dus een drieheufdige redaktie. Sietske nam ok de perduktie
van meerdere boeken veur heur rekening.
Deur heur vaktaele-boeken Kiokkestoelen
van Ste//ingwarf en Et hunnigt goed..., beide
uutgeven in 1988, en deur ontwarpen veur
boekomslaegen was ze al in et zoolt bebeten.
En awwe et over de boekomslaegen hebben,
dan nuum ik drekt mar even een peer titels
uut de beg intied Wilde gaanzen, Fluitekruud,
As de wilde roze bluuit, V/inder van zu/ver.

Allegere boeken van Johan Veenstra, mar
ok Fodde/penneri'j en dan Mien wegen bin
duustere paeden. Oolde verhaelen uut Ste//in gwarf (1980). Niet alliend et omsiag, mar ok de
tekenings in et boek bin van de haand van
Sietske Bloemhoff. Een boek vol verhaelen
van Wube Jaeger. Wube en Gesien, ok daor
zollen we wel een boek over vol schrieven
kunnen, mar dat doen we ok mar niet. Een
aandere vrundschop moet nuumd wodden:
Dirk Kerst Koopmans.Tegere mit Guus Hellegers en Sietske moch ik de redaktie voeren
van et prachtige boek Dirk Kerst Koopmans
Schilder van de Scheene, verschenen op de 90stejaordag van Dirk. Sietske was ok betrokken bi'j uutgiften daor as Jan de Vries van de
ofdieling Onderwies van West-Stellingwarf
een rolle in speulde. Et gaot om de boeken
Opdat Wi'] nooit vergeten... Het verzet in Wo/vega en omgeving 1940-1945 en Riet en Rotan.
De geschiedenis van de rietv/echtindustrie en
de Rijksrietvlechtschool van Noordwo/de, uutgeven in respektievelik 1994 en 2000.Trouwens, et aldermooiste omsiag van Sietske

vien ik persoonlik nog altied et omslag veur
de riegel Ve/dnaemen van Ste/tin gwarf Ze
maekte dat in 1982 en dat ontwarp wodt ok
in 2009 opni'j weer bruukt veur et zesde diel
in de riegel. Et omsiag is eigentieds, medern
en et blift dat in alle tieden. Een aander
omslag dat nog de hieltied bruukt wodt,
is et omsiag uut 1977 veur et boek van Dr.
T. H. Oosterwijk Notities uit de geschiedenis
van de Ooststettingwerfse dorpen. Opmarkeuk overigens in heur omsiagontwarpen is
dat fotografie de hieltied een belangrieker
plak innemen gaot, wiels vroeger veural de
tekenings van heur haand centraol stonnen
in et omsiagontwarp. Sietske het okjaorenlaank illestraosies leverd veur et tiedschrift De
Ovend, naost dat ze ok altied et omslagontwarp daor veur maekt het. De iaestejaoren is
ok de fotografie in kleur van grote betekenis
wodden veur oons tiedschrift. Et brocht De
Ovend bi'j de tied en dat kan ok alliend mar
deur de kundige inzet van Sietske Bloemhoff
as fotografe. We kun dus rustig zeggen dat
Sietske nao oons eerste embleem Kiaosien
Griffloen heur stempel blievend zet het op al
oonze uterings naor buten toe naost dat ok
meensken as Fred Zoer, Peter Lazarov, Sijtze
Veldema, Hendrik Jan van Veen, Alfons Kruse,
Ellen Anvelink-Zoer, Albertha Bloemhoff en
Dirk Kerst Koopmans heur wardeerde mitwarking an oonze uutgiften gavven.
len onderdiel in oonze uutgeveri'je wil ik nog
even appat benumen en dat bin de keunstkelinders, die we verscheiden keer tegere mit
de Veurschotbaank (now Bank Bercoop) uutgeven hebben. Sietske was daor ok vaeke bi'j
betrokken. An de perduktie van die kelinders
beweer ik dierbere herinnerings: naemen van
de keunsteners Johannes Mulders, Dirk Kerst
Koopmans, Rinny Siemonsma, Jan Abraham
Bakker, SipkeTeijema en Sierd Geertsma
moen now even mit ere nuumd wodden.
En al praotende over kelinders, dan hebben we et vanzels ok over de Ste/tin gwarver
Spreukekelinder van u utgeveri'je Van den
Berg. De eerste kelinder, onder redaktie van

Grietje Hento-Stoker, verscheen veur etjaor
1994. De volgende vief kelinders verschenen onder mien redaktie en in 1999 nam
Sietske buten heur warktied die taeke over
omreden de subsidiegevers flnancieel niet
anger goedkeurden dat d'r Schrieversrontetied insteuken wodde. De uutgever mos de
redakteur zels betaelen. Datzelde gui ok veur
de uutgifte van de boekekraante Twiepond'n
stuver, die mos mit ingang van datzeidejaor
ok buten Schrieversronte-uren omme maekt
wodden. Ok hier kwam Sietske as een reddende ingel as free-lancer veur an et wark.
In heur onderwieswarkzemheden wodde ok
vaeke an ni'je boekuutgiften warkt. We zollen
daorzo een hiel riegeltien van opnumen kunnen. We beginnen mit de tekenings en et omslag van Ze weren d'rechtvan Zwaantje Kuiters-Keizer (1985). Ze trad op as uutgever van
Etmaonetreintien van de bekende schriefster
Wil Vening (1996) en in 1998 verscheen heur
eigen boek In de bos van Piepmoes. Piepmoes
de schepping van Sietske. In 2003 trad ze op
as uutgever van Pimmegien is groot van Lily
Köhler mit tekenings van Ellen Anvelink. En
in 2007 vertaelde ze De Hollebomebos van
Herma Stroetinga mit illestraosies van Trudy
Kramer. Et wodde SSR uutgifte nommer 128.
In heur vaaste uren warkte ze drok in de
begeleiding van woordeboekgroepen. De
kontakten mit o.e. de femilie Vonk in Steggerde en die mit de woordeboekgroep van Buil
zullen Sietske altied bi'jblieven. Daornaost
zette ze heur ok in veur et Veidnaeme-onderzuuk van de stichting. Grote beiangstelling
hadde ze ok veur de Stellingwarver plaantewereld en plaantenaemen. Ze gong deur
mit heur vaktaele-onderzuuk, waorbi'j de
boerderi'jbouw in Stellingwarf extra ommedaenken van heur kreeg. 1k hope van gaanser
hatte dat dat ooit leiden zal tot een prachtig
boek en dat kan haost niet aanders. En we
zitten netuurlik mit smart te waachten op
de herziene edisie van et Klokkestoeleboek.
Over beide onderwarpen het Sietske ok
prachtige lezings verzorgd en dat dot ze nog

mit moole dia's.
Binnen hiemkunde het ze in opdracht van de
beide gemienten bouwd an los Iesmateriaol,
an projekten, mar ok an heur tiedschriften
zoas Et Herenhoentien, an de hiemkundemiddaegen veur et onderwiezend passeniel en
an de kontakten mit alle schoelen.
In 1997 wodde de stafstruktuur in warking
zet. De staf bestaonde uut Henk, Sietske en
mi'j bereidde de inhooldelike zaeken veur en
verdielde onderling de taeken. Dat warkte
meraokelse goed en gaondeweg pakte ze
meer en meer taeken op. In et laest van 2006,
doe 1k graeg een stappien weeromme doen
wol, was nao goed overleg binnen de staf,
Sietske bereid de zwaore zille over te nemen.
En et bestuur stemde in mit een viotte opvolging op 1 jannewaori 2007. Sietske kreeg
d'r 16 uren bi'j en 1k kon mit 16 uren bi'j de
Schrieversronte warken blieven in et meer
uutvoerende wark.
25 jaor is een hiel aende. 25 jaor kan et je niet
altied veur de wiend gaon. Ok privé kreeg
Sietske een slag te verwarken deur et onverwaachs wegraeken van heur partner Joop
van Lier.Toch pakte Sietske de draod weer op
en zette zi'j heur schoolders weer onder et
wark van de Schrieversronte.
Et is godsonmeugelik om alle aktiviteiten van
Sietske hierte benumen, clan zitten we hier
vandemiddag nog. En dat kan niet, want om
13.30 ure begint d'r al weer een stafoverleg.
Mar een peer wil ik numen: Stellingwarfpop,
dat is et jaorlikse popfestival in Wolvege mit
alle keren een prachtige cd, etTomkeprojekt
veur de ukken, de veurleesprojekten en de
projekten mit de historische verienings van
Stellingwarf, zoas et Buurtschoppeprojekt
om Oosterwoolde henne, de Friese Waeterl inie, Stellingwarf 700 en gao zo mar deur. En
clan hej' ok nog heur warkzemheden deur de
jaoren henne veur de Ilteraire priezen in Stellingwarf in heur funktie van adviseur van de
Warkgroep H.J. Bergveldpries.

1k wil niet sneu doen, mar 1k daenke dat et
alliend mar de naoste kollega's van Sietske
binnen, die echt een hiel goed beeld hebben
op hoevule wark d'r in die funktie van heur
verzet wodt en verzet wodden moet. Sietske
is een soortement mitwarkend veurman. le
kun niet alliend mar een betien direkteur
speulen bi'j de Schrieversronte mit in de lene
haand een goele segare en in de aandere
haand een glas rooie port. Nee, de hanen
moen uut de mouwen, Schrieversronte-direkteur bi'j'zeuven daegen in de weke. En aj'
niet uutkieken ok nog zeuven naachten in
de weke. Al bestaon we omtrent veertig jaor,
nog elke dag moe'n we oons bestaonsrecht
as instelling bewiezen en bevechten, totdat
we d'r muui bi'j henne valen. Mar op een dag
as vandaege meugen we ok een voldaon
gevuul hebben over wat de Schrieversronte
- vri'jwilligers en beroepskrachten - mit
mekaander beschript en berikt hebben en
soms mit een hiel klein betien geld. 1k hebbe
et gevuul dat we, ondaanks de naoderende
erkenning onder diel III van et Europees
Haandvest, as Schrieversronte in een hiele
muuilike fase zitten. Mar awwe overleven,
awwe de poletiek berieken kunnen clan is et
de muuite weerd om staand te holen, clan
moe'we de kop niet hangen Iaoten. En alles
wat berikt is, kan gieniene oons meer ofpakken. Tot 1972 was d'r aenlik nog niks in en
veur et Stellingwarfs, behalven de inspannings van Bergveld en Bakker. Dan meugen we now niet ontevreden wezen awwe
aachterommekieken naor de laeste veertig
jaor, mar we bin d'r nog niet. Dat kan alliend
mar as we mekeer tot steun binnen. Sietske
moet op oons allemaole rekenen kunnen en
wi'j op Sietske, dat is de ienigste weens die
ik in mien tassien hebbe naost een busevol
fielsetaosies mit dit prachtige jubileum. Nog
es: van hatte flelseteerd en mit fleur en vaosie
veerder mit et Stellingwarfs!

De Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie en De
Delta Deceptie.
Veural et boek De Da Vinci Code is een bekend boek van Dan Brown, een schriever die
wetenschop en religie in een verhael verwarkt
tot een spannend gehiel.
1k bin niet een echte boekelezer, meer iene
die as him verdiept in vakliteretuur of sportblaeden. Deur een inleiding over De Da Vinci
Code wodde ik d'r toe brocht om dat boek es
te lezen. Et het me geweldiq
anspreu ken en daoromm
bin 'k meer van disse schr
ver lezen gaon.
De boeken van Dan Brow
veronderstellen, dat ond€
et mom van et geleuf
goed beweerde geheime
schoel gaon. Et woord
geleuf geft al an daj'
argens aachter staon,
mar daj'gien zekerhied
hebben over et bestaon
d'r van. Een geleuf kan
Christelik wezen, mar
ok Mohammedaans
of Islamitisch. lene die as een
geleuf anhangt, kan daor pal aachter staon,
wiels aanderen d'r bedaenkelik bi'j kieken.
Soms is et in et belang van et heufd van et
geleuf om misteries niet op te lossen.
Et is niet mien bedoeling om iene te kwetsen
in dit schrieven. 1k respekteer elk zien geleuf,
zo lange as et mar niet opdrongen wodt an
meensken, die d'r aanders over daenken.
Dan Brown maekt gebruuk van gegevens
en informaosies om zaeken boven waeter te
kriegen, mar ok zitten d'r verzinsels in en zels
dingen die onwaor binnen. DT blieven nao et
lezen van disse boeken yule vraogen over.
De heufdrolspeuler in de boeken is prefesser
Langdon, een hooglerer religieuze iconologie
an de 'Harvard University
lkvun et verhael van Het BerniniMysterie nog
mooier as De Da Vinci Code en daoromme
vertel ik daor wat meer over.
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Et verhael van Het Bernini Mysterie begint in
et labberetorium CERN, een nucleair onderzuukscentrum (dit bestaot in de buurt
van Genève, hierin wo'n deeltiesversnellers
uutperbeerd, deur tunnels in de grond mit een
enorme diameter).
Een mitwarker wodt dood antroffen mit een
braandmark van de 'Illuminatie'. De 'llluminatie' is een ieuwenoolde saemenzwering
mit invloeden in regerings, onderwies en
zo veerder om et Christendom verdwienen te laoten.
Neffens Brown bin disse
meensken onderdeuken in de
Jrij metseleri'je.
)e anneumen dochter van de
ermoorde man, Vitora Vetra
ok onderzuker in etzelde
beretorium. Langdon wodt
naoderd om uut te zuken wie
wat as aachter disse moord
ontwikkeling in et labberern waor as Leonardo Vetra en
lochter an warkt hebben is
ntimeterie. Disse antimeterie
kan tot ontploffing brocht wodden
en dat zal een enorm verwoestende uutwarking hebben.
Robbert Langdon en Vitora Vetra gaon et
veerder saemen onderzuken. De antimeterie
is steulen en in hanen van de moordener. Ze
korn men d'r aachter dat ok et Vaticaan d'r mit
te maeken het.
In et verhael is de Paus overleden en moet d'r
dus een ni'je Paus keuzen wodden deur de
kardinalen. D'r bin vier favoriete kardinalen.
Deur de 'Illuminatie' wo'n disse kardinalen gevangen holen en elk ure zal d'r iene starven.
Ze daenken dat de eerste kardinaal vermoord
wodden zal in et Pantheon. Ze volgen et 'Pad
van de Verlichting' anlegd deur de keunstener
Bernini, bestaonde uut beeldhouwwarken,
piramides en ok een obelisk. Al die gebouwen
bin weeromme te vienen in Rome.
Et Pantheon bliekt niet et plak van de moord

te wezen, mar ze ontdekken dat et OP een
aander plak wezen moet naemelik de Chigi
Kapel. Ze kommen te laete. De kardinaal is al
vermoord. Hi'j het ok een braandmark: zaand
in de mond en de tekst: Earth.
Now zal de volgende moord plakvienen en
ok hier kommen ze te laete. Hier is et braandmark: Air.
Cm meer informaosie te kriegen gaon ze
naor de Camerlengo. De anwiezings naor de
dadde moord verwiezen naor Santa Maria
Della Vittori. Hier treffen ze de dadde kardinaal dood an, hangende an kettings mit as
braandmark: 'Fire.
De moordener: de Assassijn wodt stuurd
deur een in et boek nog onbekend feguur. In
et verhael kommen alsmar meer meensken
die eerst angevers van de moorden binnen
en laeter meer in et kom plot zitten van de
'IlIum i natie'.
Et boek boeide me hiel arg. Je kommen op
plakken, bi'jgelieks de biebeltheken van et
Vaticaan en de graftombes van de overleden
pausen d'r onder.
In dit verhael is de overleden paus vergiftigd.
De vierde kardinaal wodt op de Plaza Navena
vunnen en zien lichem ligt in de fontein, ok
een bouwwark van Bernini. Intusken wodt
d'r zocht naor de antimeterie deur Zwitserse
gardisten.
Veurdat Langdon alles oplost gebeurt d'r
nog hiel yule, mar as ik dat allemaole vertelle,
geef ik te yule van et boek pries. 1k vun de
meniere waorop Dan Brown je mitnemt deur
de geschiedenis allemachtig interessaant. D'r
bin niet veur niks zovule meensken, die naor
Rome reizen, om de in et boek nuumde plakken en gebouwen op te zuken. Ok van dit
boek wodt nog een film maekt. 1k hope dat ik
jim ok ni'jsgierig maekt hebbe.

Van de redaktie

Eupening Stellingwarf 700j"aor
Oflopen 6 feberwaori begon middags om percies twie ure de klokke van de karke van Berkoop
te luden. Dat was et begin van de feestelike eupening van et biezundere jaor 2009. Ditjaor is
et 700 jaor leden dat de naeme Stellingwarf veur et eerst schriftelik bruukt wodde, temeensen
veur zoveer we weten.
Nao et luden wodde et eupeningswoord voerd deur Ike Naafs, lid van de warkgroep Stellingwarf 700. Disse warkgroep het veural een koördinerende taeke, mit naeme om verschillende
aktiviteiten te begeleiden en om die 'wereldkundig te maeken. Daorveur is o.e. een speciaole
webstee www.Ste11ingwarf700.nI in et leven reu pen en won dr dit jaor speciaole aktiviteitenkelinders uutgeven en verspreid, mar de warkgroep zorgde dr ok veur dat d'r een prachtigejubileumvlagge verschenen is. De viagge wodde ontwurpen deur Sjoerd Hoogenkamp,
ok lid van de warkgroep. Mit et uutstikken van die viagge bi'j de karke van Berkoop was de
eupening van dit biezundere jaor een felt.
Daornao gongen alle geneudigden: volksvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van historische verienings en de Stellingwarver Schrieversronte naor de grote zael van laestnuumde
stichting. Nao et welkomstwoord deur veurzitter Ype Dijkstra hul Henk Bloemhoff, taelkundige
mar ok kenner van de streekhistorie, een inleiding over et jaor 1309.

Burgemeester Van Kiaveren, wethoolder But, wethoolder Plekkenpol, wethoolder Trompetter en
wethoolder Schukken lezen andachtig de niie aktiviteiten kelin der.
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Foto links boven: Ike Naafs dot et
eupeningswoord.
Foto links onder: Dejubileumvlagge is
uutsteuken bi/ de karke van Berkoop.
Foto rechts: Sjoerd, Anja en Erik Hoogenkamp. Erik het een spec/aol schild in de
hanen.
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Veur Egbert Terwisscha (7 936) uut Wolvege gelt et gezegde: hi'] is van alI€' marken
thuus. Mit zoe'n gezegde wodt bedoeld dot lene him a/tied en overal mit redt.
Van Egbert kuj' dat we/zeggen, hi'] het alderhaande work bi/ de hanen had:
boer, loonwarker, los work, /eidings leg gen en nog yule meer. Et gezegde gelt
I/eke we! ook letterlik veur him, want hi'] is d'r nog markkoopman bi']. Van april
tot et aende van oktober staot hi'] zaoterdags mit de kraom mit fietsonderdie/en
op 'e keme/emark in Appe/sche en donderdags in de evenementeha! van Zwaogwesteinde en dan dot hij ok nog wat /osse marken zoos die van Zuudwoo/de op
twiede Pinksterdag. En as d'r gien mark is, is hi'] te vienen op zien vo/kstuun.
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Egbert is in 1936 geboren in Iesvene. Twie jaor Iaeter verhuusden de oolden naor Baors,
een buurschop tegen de Wooldbarg an in Stienwiekerwoold. Daor is hi'j len jaor mit tegenzin naor de schoele gaon, daornao gong hi'j naor de kristelike schoele in Karkbuurte,
tegenwoordig hiet dat Stienwiekerwoold. Die schoele het hi'j niet ofmaekt, want in 1947
verhuusden de oolden naor de Westvierdepatten en kwam hi'j op 'e kristelike schoele van
Steggerde. Nao de legere schoele warkte hi'j tegere mit vader op et klelne boerderi'jgien
en nammen ze wark an. Hi'j gong eerst twie daegen en Iaeter iene dag in de weke naor de
Iaandbouwschoele in Stienwiek. In 1959 trouwde hi'j en bin hi'j en de vrouw in Blesdieke
wonen gaon en waor ze mit een boederi'jgien begonnen van aanderhalve bunder, en waor
hi'j vief bunder bi'j huurde. Doe d'r een trekker kwam begon hi'j ok mit loonwark. In 1961
kocht hi'j in Vinkege een boerderi'jgien, mar doe hi'j mit ziekte te kaampen kreeg is hi'j in de
senering gaon. Naodat hi'j him ommeschoeld had kwam hi'j in de teidingbouw. In 1972 bin

Egbert en de vrouw in Wolvege in de ni'jbouw wonen gaon en daor zitten ze now nog. Alles
prima, mar Egbert mos et daor wet twaetfjaor zonder gruuntetuun doen. Doe kreeg hi'j een
volkstuun an de Spoorlaene. En die volkstuun dat is now et plak dat Egbert wat dot.
Tot Egbert in Wolvege te wonen kwam, had hi'j altied een gruuntetuun. Now is dat niet de
goeie uutdrokking, want Egbert'had' die tuun wel, mar de vrouw dee op et spitten nao al et
wark. Pas doe hi'j in 1984 mit et wark op 'e mark begon kreeg hi'j tied veur de tuun. '1k kon
alles in eigen tempo doen, et begon mit iene are. Now he'k d'r achte en doe 1k al et wark,
op et spitten nao, zels. Haost alles Iaot 1k ploegen, behalven et stok veur de eerpels, dat spit
1k zels nog zegt Egbert a'k d'r op de middag van de twiede meert bin. Morgens het hi'j at
een flinke lappe omgooid en a'k nao et praotien op 'e tuun votgao begint hi'j an de rest van
et eerpellaand. Hi'j is niet de ienigste, d'r bin at hiel wat mannen drok in de weer mit dong

stri'jen en spitten. '1k bin bliede da'k weer an de gang kan nao zoe'n winter daj' niks doen
kunnen. Een lezer bin ik niet en de tillevisie vien ik niks an en ie kun ok niet de hiele dag
kaorten. In feberwaori begint et te kriebelen, clan wi'j'd'r uut. Dan bi'j'al doende west mit et
bestellen van zaod. As bestuurslid van de volkstuunveriening 'De Wrotters' zorg 1k veur de
gezaemelike inkoop van de zaoden en zok-zo-wat. Die hael 1k uut Hoogevene. 1k bruke gien
bestriedingsmiddels en een klein betien keunstmest, wat bloed- en biendermael. Wel sili en
organische mest en veur de bonen en eerpels petentkali. D'r moet al wat op 'e grond want
vader zee altied 'de grond, geft naor daj' geven' en 'aj' laand niet beschieten, clan beschit
et Iaand jow' en dat is nog altied waor. 1k weet dus dat d'r gien rotzooi op 'e gruunte zit en
dawwe gezond eten. Mar et mooiste van de gruunten van elgen tuun is de smaek. Wottelties en prei bi'jglieks, evenpies op et vuur en et rokt geweldig. Perbeer dat mar es mit et spul
uut de winkel. Et slaod zit smaek an, een sjelottien argens deur dot wonderen en de locht
van de eerbeien roek ie al van ofstaand.' Egbert raekt niet uutpraot over de veurdielen van
een tuun. Meensken daenken clan vaeke alliend an de gruunten, mar hi'j het ok droeven,
frambozen en roole en zwatte beiepollen. In de kas van 4 x 3 meter en een tunnel van 3 x 8
meter het hij ok nog tematen, paprika's en zok-zo-wat. Dan bin d'r ok nog pompoenen, kalebassen en courgettes. Mar een groot pat van de tuun is niet veur de opbrengst, mar veur
zien grote Iiefhebberi'je: bloemen.Tietelrozen, tulpen, gladiolen, fioksen, korebloemen, daliassen en nog yule meer soorten. Veurig jaor telde hi'j 63 soorten kleuren.
len van de taeken van Egbert as bestuurslid van De Wrotters is et uutgeven van de tunen.
Hi'j markt in Wolvege nog niet yule van de gruui van de belangstelling veur de volkstunen.
De veriening het een goele drie bunder in gebruuk. Nog niet alles is verhuurd. Dus... as d'r
belangstelling is kuj' inlichtings kriegen bi'j Egbert. An de pries kan et niet liggen, want een
tuun van twie are kost mar twaelf euro in et jaor. De veriening het zoe'n honderd leden,
haost allemaol oolderen. Hoe dat in de toekomst moet as de jongeren glen tunieren leerd
hebben wet Egbert niet, mar ie moen je d'r wel zorgen over maeken daj' dan misschien
alliend nog mar eten kriegen van de voedselindustrie. D'r bin gelokkig wel alderhaande
meensken die doende binnen mit et behoold van rassen en soorten gruunten en fruit.
Wat dot hi'j now mit alles wat van de tuun ofkomt, mit heur beidend kun ze dat toch niet
allegere opeten? 'De kiender kriegen et neudige en in de buurt raek 1k wel wat kwiet, mar...
ok op 'e mark. Naost de fietsonderdielen verkoop ik uut de kraom bloembollen en de vasse
gruunten die over binnen. Zo levert de tuun ok nog wat op. Niet dat et daor omme gaot,
want le hebben op yule menieren plezier van de tuun. Al dat lekkere en gezonde eten daj'
d'r weghaelen en een evenpies laeter opje bod vienen. Et spitten, schoffelen, zi'jen, poten,
snuuien of gewoon een posien zitten of henne en weer lopen. 1k geniete daor zo van, et geft
mi'j rust en alle spanning vaalt van mi'j of.'
lnlichtings over de tunen van De Wrotters:
E. Terwisscha, till. 0561-616101.

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

De oorlog in de Stellingwarven - 71 In de veurige ofievering hebben we et onderduukadres van Jacob Slager (van et gaastgezin De Vries in Blesdieke) verlaoten op et
moment dat daor weer een ni'je onderduker
him andiende veur onderdak, en dat was een
biezundere onderduker kuj' rustig stellen. Een
officier van de Amerikaanse Iochtmacht, die
an de Duutsers ontkommen was. Deur de anweenst van de Lt. Robert Borst ontstonnen d'r
soms hiele geveerlike situaosies en dat bleek
weer es in een gesprek dat wi'j ofiuusteren
konnen tussen oonze gaastvrouw Miene de
Vries en een buurvrouw. Op et mement van et
buurpraotien was de locht vol van et gebrom
van vliegtugen. Et gedreun van de bommewarpers, ofwisseld mit et gierende geluud van
dejachtvliegtugen vulde de locht. le konnen
de hoge, vliegende bommewarpers in de
heldere locht goed zien, krek zoas de yule
leger vliegendejachtvliegtugen. 'Kiek,' legde
oonze gaastvrouw Miene an de verbaosd kiekende buurvrouw uut: 'Dat daor bin Liberator
bommewarpers van de Amerikanen en dat
daor bin Spitfire's jaegers en ik zie ok Duutse
Messerschmitt jaegers
De buurvrouw is spraokeloos, wat een kennis!
Wi'j hebben et gesprek woord veur woord
verstaon kund en de schrik sleug oons om et
hatte. Gelokkig vreug de buurvrouw niet hoe
ze an die kennis kwam en dus hadde et glen
gevolgen, mar toch! 1k hebbe hiele gesprekken mit Robert (Bob) voerd. Hi'j vertelde
over thuus, zien vader was direkteur van
een melkfebriek. Hi'j hadde een hiele mooie
jeugd had. Tegere mit zien breur hadde hi'j
een sportvliegtugien, waor ze een protte
plezier van hadden. Hi'j hadde ok 'kollege'
open en de daoran verbunnen schoelefesies
en zo. As Amerikaan hul hi'j d'r wel eigenaorige idenen op nao, en speciaol zien miening
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over negers lokte woordewisselings uut. 1k
wil daor veerder mar niet op in gaon. In de
roem acht maonden, die ik tegere mit him
was, is d'r een hechte vrundschop ontstaon
en iederjaor mit oold en nij schrieven we mit
mekeer. In 1986 kwam hij mit zien zeune en
schoondochter naor Nederlaand om nog es
mit oons allemaol alle plakkies te bezuken.
Een hiele belevenis, die veur oons allemaol
beheurlik angriepend was. Mien geheugen
kan me een betien in de steek Iaoten, mar me
donkt dat et in et Iaest van augustus of begin
september 1944 was dat we op een aovend
bezuuk kregen van een kontaktpersoon van
de ondergroonse mit nog iene, die bliekber
een belangrieke persoon was in et Iaandelike
netwark van et verzet. Et plan, dat hi'j uut de
doeken dee, was om Robert deur de linies te
brengen naor bevri'jd gebied. Alles wodde
grondig deurpraot. Dit leek mi'j de kaans om
an de Ievensgeveerlike onderduuksituaosie te
ontkommen en ik vreug as ik ok mit kon. 'Mar
jonge, begriep ie dan niet, dat wi dat enorme
risiko niet nemen kunnen. Mit piloten is et al
levensgeveerlik en dan ok flog mitjow d'r bi'j.'
Dan op 17 september 1944 de slag om Amhem mit de vergese poging van et 1-ste Britse
lochtlaandingsleger om een broggeheufd
over de Rijn te kriegen veur et uut Belgie via
Eindhoven en Nijmegen, oprokkende Engelse
2de leger. De Duutsers dwongen op 25 en 26
september de Iaeste Engelsen in Oosterbeek
om heur weeromme te trekken naor de zuudkaante van de Rijn. De film Een brogge te veer
behaandelt dit stokkien geschiedenis. Deur
de hiel hadde veraanderde oorlogssituaosie
wodde et plan om Robert deur de linies te
brengen in de doofpot stopt en uuteindelik
gong et hielemaol niet deur.
Nao de militaire tegenslag bi'j Arnhem ont-

ston een stillestaand in dit gedielte van et
noordelike front. De N.S.Bers kregen weer
lef, anmoedigd deur de Duutsers, die die
gebeurtenis daankber angrepen om propegande te maeken. Veur oons was de militaire
tegenslag van de allieerden bij Arnhem
netuurlik een grote domper, mar RadioOranje huip oons geweldig om die slag te
verwarken. Et veur oons zo langzemerhaand
ientonige en aangstige leventien as onderduker gong weer gewoon deur.
Pan lange, lange winter,
mar doe was d'r toch
eindelik de deurstoot. Kannedeze gevechtswaegens
gongen om Stienwiek
henne en via Willemsoord
trokken ze in raozend
tempo naor et noorden.
Deur de bos en over de
lanen gongen Robert en ik in
tempo naor de Rieksstraotweg. De eerste Kannedezen weren in antocht en
Robert sprong de weg op,
raosde en een gevechtswaegen stopte. We nammen ofscheid, omaarmden
mekaander mit traonen
in de ogen. 1k kreeg een
sloffe sigeretten en et zol
tot 1986 duren, veur we
mekeer weer zaggen. Dat
gong allemaole in een raozend tempo. De
ere dag gongen we, mien breur en ik op 'e
fiets naor Stienwiek. Vri'j!! Nao zowat drie jaor
onderduken. Bi'j de Witte Peerden ston ooldklassemaot van de H.B.S., Anne Zwaga. 'Waor
gaoj' naor toe?' is zien vraoge. 'Naor huus!'
'Dat kan niet, daor wonen N.S.Bers. Japie
Knol en femilie... le moe'n es zien, hoe rap ik
die d'r uut hebbe!'
Anne Zwaga gong zoveer mit. Bi'j de Dolderbrogge, kontrole van de B.S. (Bin nenlaanse
striedkrachten). Bekenden, waoronder een
(ex-logelid?) 'Hebben jim een deurgaonspassien?'

'Nee
'Dan maj' niet veerder!'
'Wat zeg ie me now?' Tieren en raozen. An de
aandere kaante van de Dolderbrogge ston
Bakker, die bi'j de Koperaosie warkte,
mit zien grote haezewiendhond. 'Slager, ik
gao wel even veurjim naor et gemientehuus
om dit te regelen
Onveurstelber, nao om-en-de-bi'j drie jaor
onderduken heurden we dit, nog wel notebene van bekenden. Nao dit oponthoold

De bevriding van Stienwiek.

veerder naor huus an de Noordersingel. Allienig de vrouwluden Knol bin thuus. 'D'r uut en
alles staon laoten, Jim en Jim grote vrunden,
de Duutsers hebben oons alles ofsteulen.' De
volgende dag, et is onveurstelber, mar veur
100% waor, komt de pelisie an de deure mit
de tiedinge. 'Dat hadden jim niet doen meugen, die meensken d'r uut sturen!'
Et weerzien mit alle bekenden is onvergetelik. De grote drama's kommen now ok in snel
tempo. De holing van de overhied is in yule
opzichten, op inkelde uutzunderings nao,
bedroevend. Vaeke kreeg ik et gevuul, dat
et veur de meersten mar wat lastig was, daj'

Lu/tenant Robert G. Borst, die in et
naojaor van 1944 onderdeuk b/ide
femilie Joh. de Vries in Blesdieke.
weeromme kommen weren. Mar uuteindelik,
wat dee et d'r toe, we hadden et overleefd en
de hiele muuilike 'Struggle for life' kon now
beginnen.
Gedurende mien driejaoronderduken heb
1k een hieleboel kammeraodschop en een
hieleboel liefde ondervunnen en in de tied
van de grote leugen de hiele grote waorhied
kennen leerd!!!
Stienwiek, mele 1996,
Jacob Slager
Een anvulling op et verhael van de heer Slager.
We hebben et verhael van de heer Slager
netuurlik onveraanderd overneumen en et
alliend mar in et Stellingwarfs ommezet.
Et is tenslotte zien verhael. Zo vertelt hi'j dat
ze onderdeu ken zatten (Lowie de Leeuw
en de verteller) bi'j de femilie Otte en Fietje
de Boer-Bogaart in et Blesdiekegerveld. (zie
oflevering 69 De Ovend van december 2008).
En veerder bliekt uut zien versiag, dat ze
daor halsoverkop weg mossen. Omreden d'r
twie breurs van Fietje ok onderdak kregen
bi'j heur zuster en zwaoger in et veld aachter
Blesdieke en daor ok onderdeuken.
Ze hadden tegere mit heur vader twie boer-
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deri'jen in de Haarlemmermeerpoolder bi'j
NieuwVennep. Op die boerderi'jen weren
tientallen joden (ok kiender) en dat wodde
verraoden en neffens de heer Slager volgde
doe ok een razzia van de S.D. De zeunen konnen ontkommen en kwammen in Blesdieke.
Disse grote razzia vun plak op 6 oktober
1943. D'r ston een grote beloning van twie
keer 5000 gulden op de anholing van de
breurs en die was deur de Duutsers uutloofd.
Reden dus veur de beide onderdukers Slager
en De Leeuw om te verkassen omdat dit een
hiel geveerlike situaosie wodde. Tot zoveer et
verhael van de heer Slager.
An dit verhael zit nog wel een veurgeschiedenis en die was as volgd.
De eerste razzia op de boerderi'je van vader
Bogaart was al in november 1942.
Doe bin d'r elf joodse meensken arresteerd
en vader Bogaart ok, mar nao tien weken
was hi'j weer vri'j. De twiede overval was
op 24 meie 1943 en doe bin d'r driejoodse
onderdukers pakt. De aandere onderdukers
konnen op twie nao wegkommen en ok de
femilie Bogaart was d'r gelokkig op tied van
deur.
Op 13 juli 1943 hebben S.Ders de boerderije deurzocht mar gelokkig niks vunnen. In
len van de eerste daegen van oktober 1943
kwam de Nederlaanse rechercheur Van Duyn
(een N.S.Ber) veur inspektie op de plaetse
omdat de Bogaarts verdocht wodden van
illegaol slaachten. Disse rechercheur hebben
ze daor Iikwideerd. Dit wodde bekend bi'j de
S.D. en doe kwam de wraoke van de S.Ders
op 6 oktober 1943. Ondaanks dat d'r 300 man
S.D. en Grüne Polizel mitdeden bin gelokkig
toch nog een hoop onderdukers ontkommen. Vierendattig joden bin pakt en ok de
femilie Bogaart (de naeme Bogaart wodt in
inkelde repotten mit een d anduded). Vader
Bogaart het de oorlog niet oveleefd. Hi'j is
ommekommen in kaamp Oran iënburg-Sachsenhausen in feberwaori 1945, 79 jaor oold.

Van de weke bin 'k d'r clan eindelik toe kommen om de pepierboel, die as bi'j heit en
mem van de zoolder kommen is, deur te
nemen. D'r zat van alles tussen. Tjonge, jonge
wat kan een meenske wat beweren. Oolde
rekinges, kraanteknipsels uut et begin van
de veurige ieuw, geboortekaorties en gao zo
mar deur. Et is gek, mar zoks kan 'k clan niet
zomar votdoen. Nee, dat wi'k eerst allemaole
naopluzen. Dr moet toch een reden west
hebben waoromme as mien oolden en grootoolden dat spul beweerd hebben.
Zo kwam ik ok een schriffien tegen.'Dagboek
van Leentje'ston d'r op. Et was beschreven
mit potlood, dat hier en daor was et al aorig
verbliekt. Now miende ik me te herinneren
dat beppe een tante Leentje hadde, die as
vroeg heur mem verleuren hadde. Zol dat
disse Leentje wezen? Beni'jd blaederde ik et
boekien deur. En daor kwam ik et volgende
verhaeltien tegen.
Lief dagboek,
1k hebbe straf. 1k bin slim ondeugend west,
neffens heit. 1k hebbe mit de kiompe veur 't
gat had. Now kan 'k niet zitten.
1k zal je vertellen wat as d'r gebeurd is.
Heit en tante Jet hadden, krek as elke zundagmiddag, weer wat te bepraoten. Wat ik
now niet begriepe is, waoromme tante Jet
dan de hieltied zo raozen moet. Doe ik Iaestdaegs vreug as ze heur Iichtkaans zeer daon
hadde, kreeg ik een dri'j om de oren van heit.
En tante Jet het me zo gemien knepen. 1k
viene heur niet lief. As heit d'r niet bi'j is dot
ze hiel lelk tegen Lottien en mi'j.
Gister het ze et kleine ding mit de blote billegies in een emmer mit stienkoold waeter zet.

Et aarme kiend gilde as een maeger varken.
Zindelikhiedstrening nuumt ze dat. Ja, an
mien hoela. Bi'j heit hoef ik niet te klaegen,
die kiest de kaant van tante Jet.
Vandemiddag kregen Lottien en ikke de
maantel an. We wodden buten de deure zet.
'Mij donkt,'zee heit,'ie mossen oonze Lottien
mar es lopen leren. Ze is doukies twie jaor,
dat et wodt neudig tied. Op 'e Liendelaene
blieven. As tante en ikke uutpraot binnen,
roepen wejim wel weer in huus.'
De godgaanselike middag hewwe in de regen ommestapt. Mar... Lottien lopt. 1k hebbe
d'r heur een deuntien bi'j leerd. Dat gaot zo:
Leentje leerde Lottien lopen, langs de lange
Liendelaene.
'Dat hej best daonzee heit en hi'j streek me
eventies deur et haor. 1k wodde d'r hielemaole waarm van. Zo bliede wa'k daor mit.
Tante Jet keek mit van die glundige ogen
naor me.
'Jasse uut, hanen wasken en an taofeU zee ze.
'We Iaoten de sop niet koold wodden.'
Doe as ze opschepte, kwam d'r bi'j ongelok,
echt bi'j ongelok, zee ze, een dikke spetter op
mien haand.
'Mar rap even onder de pompe holen,' zee
heit,'eers kriej'een lilleke blaore.'
In de keuken heurde ik Lottien;'Leentje
leerde Lottien...'
'Ken le gien aander deuntien?' bitste tante Jet.
Jaklonk et hoge stemmegien van Lottien,
'tante Jet, tante Jet is een slet.'
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Sjoukje Oosterloo

In de eulie
A'k argens een glundige hekel an hebbe, is et
wet an et instaon van de wekelikse bosschoppen. Zo ok vandemorgen, 1k docht, tao'k eerst
mar even naor de win kel gaon, clan he'k dat
aekelige kerweigien mar weer daon. Hadde
bin 'k mit mien winkelkarre deur de supermark reesd en in een ommezien wak klaor.
Da's et veurdiel aj' morgens vroeg te winkelen
gaon, clan is d'r nog niet zoen vlocht op 'e
kooi. Wiels 1k op et parkeerptak mien bosschoppen in de kofferbak an et laeden bin,
heur ik Hillie heur beg roeting: 'Goeiemorgen,
le hebben de buit at weer binnen zie 1k wet.'
Vrolik tachend staot ze naost me, as is bosschoppen haeten veur heur een aorig utien.
'Ja, iedere weke weer die bosschoppen
haelen, dat hangt me de keel toch wet uut. 1k
prakkesere d'r over om d'r mar iene veur in te
huren foeter 1k, wiels 1k de kofferbak dichtesmiet.
'Hoj, Geert, weer wat opknapt? ropt Hillie
tegen een fietser, die veurbij gaot. 1k kieke de
fietser nao, da's malle Geert, daenk 1k veratdereerd, het Hillie gedoente mit die schuinsmesjeerder?
'Was dat malle Geert niet? Hej konnekties mit
die oolde vri'jgezelle keret?' Ni'jsgierig kiek 1k
heur an. Matte Geert nog wet! daenk 1k bi'j mezets. Hi'j staot d'r veur bekend dat hi'j attied
van dat malle schuine praot het, en daor hool
1k niet van.
Hillie krigt me daor een tachbujje, de traonen biggelen heur over de wangen. 'Oh,
nee maegd, praot me d'r niet van, die vent
mit zien malle praoties, daor he'k glen vertet
van,' hikt ze. 'Laot him zorgen dat hi'j een
bri'jkookster vint, clan kan hi'j him
daorop uutleven,' schuddeboekt Hillie.

'1k bin bange dat et nooit wat wodt mit malle
Geert, tichtkaans as hi'j taeter in et bejaordehuus woont. Hi'j het wet de hieltied een
grote mond, mar as de vrouwluden him wat
te nao kommen, trilt him et hemd veur 't gat,
die praotiesmaeker,' gnies ik. 'Mar waoromme
vreug ie him as hi'j weer wat opknapt was?'
wil 1k graeg weten.
Dat za'k je vertellen,' zegt Hillie wiels ze weer
tachen moet.
1k wor de hiettied ni'jsgieriger en vieter heur
an: 'Toeje, vertel op!'
'Moej heuren...' stikt ze van wal. 'Vertedendaegs kwam Geert bi'j oons an de deure mit
een scheetse bosschop. Jannes teut him d'r in,
en ze raekten an de praot. Op et taest was et
haost eterstied en die malle Geert hadde mar
niks glen haost. Et braande me in, 1k docht:
Iaok mar vast beginnen mit de etenkokeri'je.
Onderwiels kwam me d'r toch een dikke
stotbujje! Et leek as wodde et waeter mit emmersvot tegen de ruten smeten. Zoe'n dikke
hoosbujje hawwe in glen jaoren had,' beert
Hillie.
'Die bujje heugt me nog goed. 1k was krapan
an huus toe op de fiets, en hielendal tot op
mien vel deurwiekt,' weet 1k nag.
'Ja, et gong d'r atderofgrieselikst omweg,' gaot
Hillie wieder. 'Wiets 1k mien wokpanne uut et
aanrechtkassien opdiepte, kwam Jannes de
keuken in. Hi'j jutte himzets een jonkien in en
veur Geert een jachtbitter. De flessen stannen broedertik naost mekeer op et aanrecht,
de flesse mit jachtbitter, waor as zoe'n aorig
jaegertien mit een gruun jaegershoetien op
staot, naost de flesse otijfeulie. Wiels ik een
scheut otijfeulie in de wokpanne geut, vut
et me op dat beide flessen percies dezelde
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grune kleur hadden. Now kan et nog wel een
mooi hottien duren eer die malle Geert weer
vot gaot, docht 1k, en zag et zwark al drieven.
Dit wodt een Iaete eteri'je, docht 1k bremstig.
Onderwiels 1k wat in mien pannen ston te
ruren, kwam Jannes bi'j et aanrecht staon en
jutte de beide glassies weer vannijs vol.
'De bujje zakt al aorig vot, Geert zal now ok
wel haost es opkrassen, zeker,' foeterde 1k.
'Ja, vrouwgien, we nemen nog iene veur et
ofwennen,' zee Jannes, wiels hi'j him mit de
voile reumerties uut de voeten maekte.
Mit een schief oge keek 1k es naor de olijfeulieflesse... die ston toch stief naost de
jachtbitter? Inienen kreeg ik de sloppe lach.
Verdorie, docht 1k, daor het Jannes him mit
verzind, wat ikje brom! Hi'j het Geert zien
glassien vol schonken mit olijfeuiie! Dat
komt netuurlik deur de geliekenis van die
beide flessen, scheut et deur me henne. Dat
overkomt de goeie! Die malle Geert kan d'r
vandemiddag wel es goed beroerd van wodden. Dan kan hi'j zien wille wel op en het hi'j
wis niet zovule praoties. 1k hadde in 't veuren
al leedvermaek. Mar ha'k dat mar nooit docht!'
zegt Hillie spietig.
Waoromme niet? vraog 1k beni'jd.
'Now,' zegt Hillie, 'een hottien laeter was et
me een stok kebaol, daor in et aachterhuus.
Votdaolik gong ik d'r op of, dat kuj' wel
begriepen. Daor ston Jannes mM om him
henne te kieken veur de husiesdeure, waor
as alderhaande vremde geluden aachterweg
kwam men.
Vat is d'r mit Geert an de haand?" wol 1k
weten.
"1k geleuve da'k me verzind hebbe mit et
inschinken van Geert zien glassien' zee hi'j.
Et was him zuver an te zien dat hi'j d'r mit in
de maege zat, hi'j keek zo beduusd,' grinnikt
Hillie en verhaelt wieder.
"Daor wa'k al bange veur, omreden de jachtbitterfiesse vot naost de olijfeulie ston," zee
ik tegen him. [en hottien Iaeter kwam Geert
mit een gezicht as een schotteldoek van et
husien. "Hoe gaot et Geert?" vreug ik him.
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De woorden weren me nog gieniens tot de
mond uut, as Geert dri'jde him omme en verdween weer op de plee. [n mar koren, wiels
de wienden him op en of gongen, koj' wel
heuren. Et duurde mar... en et duurde mar, 1k
zee: "Kom Jannes, hier kuwwe niks an doen,
wi'j gaon onderwiels mar eten We hadden
et eten al lang en bried aachter de knopen,
mar Geert zat nog de hieltied op et husien
te kebaolmaeken. Doe 1k et schotteiwasken
daon hadde, kreeg 1k hoge nood. Waor moe'k
now henne, docht 1k, omreden et husien de
hieltied nog bezet wodde deur Geert. 1k heb
doe mar eler veur mien geld keuzen en heb
in de tuun aachter de grote rebarberpolle
mien blaoze mar evenpies Ieegd. 1k was hielendal oplocht da'k mien waeter kwiet was,
mar wat een ellende deur et verzin mit die
flesse olijfeu lie. Wie had now docht dat dit d'r
allemaole aachterweg kommen zol,' mient
Hillie.
'Die scheetse bosschop van Geert het lange
duurd,' Iachte ik.
'Ja wis, jonk. Middags nao theetied dustte
hi'j et d'r op te waogen en kwam hi'j van et
husien. Hij reup nog 'goele" en sprintte naor
buten. Fietste..., ja, as zat de duvel him op 'e
hakke, as de wiedeweergao naor huus. Now
hej' zeker wel deur, waorom as 1k zo beni'jd
was hoe as et mit him gong?' Glimkend kikt
Hillie me an.
'Ja, d'r is me hiel yule dudelik wodden. 1k kan
meje ni'jsgierighied naor Geert zien gezondhied now wel indaenken,' gnies ik.
'Mar dat Geert in de eulie was, was nog niet
et slimste,' zegt Hillie.
'Own nee? Wat was d'r clan nog arger?' vraog
ik, niet wetend waor ze op doelt.
'Et alder... alderslimste was die smerige
poepdeuze, die 1k rakken mos!' geft Hillie
bescheid, wiels ze kikt as een mudde veur et
geutsgat.

'Mem, moej' now toch es kieken! Disse bontjasse heb 1k kregen van een vrund, zien mem
wit et ding niet meer hebben. Wat moe'k daor
now mit? 1k smiet him in de vuilnisbak.'
'Wat,?' gao 1k bi'jkaans hysterisch tekeer. Een
bontjasse votsmieten in de vuitnisbak? le bin
staepelgek!'
'Bi'j de Kringtoop en et Leger des Heils witten
ze him gieniens hebben
Hietendal veraldereerd steer 1k veur me uut.
Jaoren herwerts, in de hongerwinter, bin 1k
een keer zo alderheisetiksten koold west dat
mien teven schenneseerd is. Een hottien hap
1k naor aosem en bezorgd zeg 1k: 'Kiend, dr
kan wet weer oorlog kom men of ien of ere
verschrikkeliken ramp. Die bontjasse maj' niet
votsmieten, heur. Geef him clan mar an mi.
Dan Iaot 1k him schonemaeken en zie ik wet
wa'k dr mit doen gao
'le ok altied mit je oortog,' prottelt ze nao.
Dit praotien hadden mien dochter en ik een
stokmennig jaoren teden. Sund die tied hangt
de schoonmaekte bontjasse at in mien kaaste
en he'k dr, eerlik zegd, niet meer naor ommekeken. De winters die nao die tied kwammen
weren zaachte en 1k vun et niet noodzaeketik
om me in zoen berevet te hijsen wiels et niet
neudig is.
Mar inienend, in 2009, gaot et vriezen. En
niet zoen betien ok, wel veertien graoden
onder nut, en de bontjasse begint naor me
te lonken. 1k prakkeseer dr over om him een
keertien an te trekken.
Naachs beginnen angstanjaegende dromen
mi'j te ptaogen. Schattige dierties mit mooie
vachies vliegen paniekerig tegen trallies op
van vusen te kleine kouwgies en ik krieg et
Spaans benauwd. 1k heur pattie luden tunte-

ten dat aktievoerders van 'Bont veur dieren'
kleine spuitbussies bi'j heur dregen, die ze
leeg spuiten op bontjassen van hiele bekakte
vrouwluden in de P.C. Heufdstraote, die nOg
duurdere bontjassen kopen om heur mit uterlike pracht op de miljoenairsbeurs vertonen
te kunnen.
I twiefel en besef da'k Hielendat aachter de
akties tegen dieremishaandeling in de bioindustrie stao, mar zit mit een bontjasse in de
maege die al jaoren teden maekt is, en waor
as glen dier piene meer van het.
1k loop naor de kaaste en trek de bontjasse
an. Veur de spieget in de staopkaemer stao
ik een poze te dri'jen en stel me veur da'k op
de miljoenairsbeurs vrotik aachter een upper-ten-vrommes anschossete, en mit disse
bontjasse gieniens een mat feguur stao.
1k zie dat et kwik van de thermometer al veer
onder de veertien graoden zakt is, en vuul
een kootde oostenwiend dwas deur mien
huus henne wi'jen. tk zie dat de voegelties
zitten te bibberen van de kootde, en dat ze
graeg eten willen.
1k hoot de bontjasse an. tk stap mit mien geltewotten sokken in mien rubberteerzen, gao
naor buten en bagger deur de sni. Een snarpende kootde wiend perbeert mien lichem te
deurboren, mar et tokt him niet. tk vuut glen
koolde. De bontjasse bescharmt me en ik blief
heertik waarm.
tk striek over de zaachte vet tegies en roep
tiefdevol, mit een wolkien daamp uut mien
mond: 'Lieve dierties,jim won bedaankt!'
tnienend daenk ik: waoromme dreeg ik die
bontjasse ems niet op straote?Tussen at die
gewone meensken die lichtkaans ok wel
zoe'n bontjasse van heur mem of beppe in de

kaaste hangen hebben. Omreden we oons
schaemen durven we zoen jasse niet an te
trekken. We moen flunk wezen. As eerste zol
1k een brieflen op mien jasse spelden moeten
waor as op staot: 'Disse dierties bin al hiel
lange dood. Ze zollen et spietig vienen as
heur aorige vellegies in de vuilnis belanen
zollen.
1k durf et niet, ik bin laf. As een malloot loop
ik deur de tuun in de sni'j te baggeren om
de voegelties te voeren. Doe 1k toch nog wat
goeds veur dieren... Voegelties bin ok slim
zielig in disse barre koolde.
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Anne Bult

Drie Ammarillen
Op een klaore wintermorgen in december
2008 wodt Ammarille Rood wakker en stikt
hi'j zien grune aarms recht omhogens. As hi'j
vuult dat de temperatuur in de huuskaemer
smoek is, beginnen zien aarms te gruuien
en kikt hij ok al gauwachtig over de raand
van zien bloempot. Kan Ammarille Rood dan
kieken? Ja, dat kan hi. Alliend wee'we wetenschoppelik niet hoe hi'j dit krekt dot. De Bolleboeren, Nederlaans Flora en deTuuncentra in
oons laand hebben ok nog niet ontdekt waor
Rood now de kaemer mit inkikt en dudelik
zien naobers in de veensterbaank staon zicht.
Now wakkere Ammarille Rood wat in de
ronte kikt, zicht hij zien twie buisies staon
mar heurt in hun bloempotten gien geluud.
Alliend et wat zaachte gesnork van een vaaste
slaop is te heuren. Bi'j Ammarille Geel en Ammarille Oranje is alles nog in 'n diepe rust.
Een gezellige boel, toch, zoveule kleuren en
zo dichte bi'j mekeer?
'Zo, zo', daenkt Rood: disse twie gao 'k mar
es helpen wakker te wodden. Et wodt now
zo staorigan wel tied om van disse dag te
genieten. H, hallo, jim daor, wor es wakker
en laotje es zien. 1k wil wel es kennis mitjim
maeken, want neffens mi'j biwwe op de iene
of aandere meniere zels femilie van mekeer!'
Et duurt alderdeegst nog twie daegen veurdat Geel wakker wodt en zi - et is een vrouw
- heur beide aarms boven de boverkaante van
de gele bloempot uutstikt en verwonderd
om heur hen nekikt. 'Goeiemorgen', ropt Rood
en hi'j kikt lachend naor zien buurvrouw. 'He,
raos niet zo hadde, man, ik bin nog mar krekt
wakker! 1k heb et gevuul da'k wel een half
jaor slaopen hebbe. 1k moet eerst nog even

bi'jkommen, heur. 1k bin wend om zachies
wakker maekt te wodden mit een paantien
thee en zo.'
Deur al dit lewaai is Ammarille Oranje ok
wakker wodden en hi'j bromt - et is een man
- mit zien ogen nog dichte: 'H, wat veur een
aso-buurt is dat hiere op disse veensterbaank.
Wie maekt dr now morgens vroeg al zovule
kebaol!' Oranje perbeert deur zien oogwimpers henne te kieken wie de droktemaekers
wel binnen. Zo wodt hi'j langzeman hieltied
meer wakker en rekt hi'j him lekker uut in zien
bloempot.
'Hoe hieten jim en waor koj'm weg?', vragt
Rood kot en over de raand kiekende. Drekt
zegt hi'j d'r op toe: 'We zullen veurlopig wel
buren wezen en dan vien ik et wel makkelik
ak weet wie mien buren binnen 'Now', geft
Geel vanuut heur pot as bescheid: 'Aj' dat
weten willen, stel iejezels dan eerst mares an
oons veur.' 'Ikke?' 'Ja, ieje.' '1k hiet Ammarille
Eurotuun. 1k kom uut de grote femilie van
tuuncentra waor dikke en dunne meensken
aachter heur winkelkarregies lopen te dangelen Wiels hi'j himzels kreers veurstelde an
de aanderen, is hi'j in zien rooie pot van de
weerommestuit de hieltied rooier wodden.
Geel en Oranje vienen et prachtig.
Geel aosemt es diepe in en ze gaot dan vot
wieder mit: 'Mar a'k now zo om mi'j hennekiek dan he'k et hier mitjim wel goed troffen,
wi'k leuven.' 'Mar', een zwink twiefelt ze: 'is
oons uutzicht niet wat al te roezig mit al die
stadsbussen om de 10 menuten en mit al die
vrachtwaegens, bromscooters, knetterend
ronkende moters en auto's mit een stok-
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kende knalpiepe en mit zo now en clan oolde
meensken mit een rollator op et trottoir.
Goed, goed et is niet aanders, mar ik weet
niet ak zo wet tot meer as twie bloemen op
mien staele kommen kan. Now ja, 1k kiek wel!
Ach, mien leven is ok niet over rozen gaon.'
Now kieken de beide aandere Ammarillen
mit een mitlevende en andoenlike blik naor
mevrouw Keukenhof-Corso. Want mit die
dubbele aachternaeme het zij heur an et
begin van heur Ievensverhaet an de beide
heren veursteld. Ze het at hiet wat mitmaekt
op de bloememark in Liwwadden. De koolde,
de wiend en de regen bin heur daor niet bespeerd bleven doe ze daor op een dissien in
de markkraom lag en dr een protte meensken Iangeskwammen, die heur even vaastepakten. Dat overkwam heur attemaote rond
de fontein op et Zaailaand in Liwwadden.
'Hier he'k et wet goed naor 't zin. 1k stao in
lekker zaachte poteerde en krie'k twiekeer in
de weke morgens een paantien thee. Daorom gao 'k veur drie bloemen op lene staele,
mar ik weet niet as mi'j dat now nog tokken
zat.Twie bloemen op iene staele tokt wet, dat
week grif. Et is haost Kast en veur wat heurt
wat." Heur inspand praoten het heur heufd de
hieltied een wat meer geel-roole kleur geven.
Zo, zo zegt Oranje: 'wat heb ie at een protte
mitmaekt; wat een etlende altemaote in jow
femilie. 1k kan dr niet goed tegen aj' zokke
koolde en natte femiliegeverhaelen vertellen. 1k bin van slim goeie komof, moej'm
weten. Mien hiete naeme is ems Ammarille
Makro. 1k kom uut dat exktusieve werenhuus
veur neringdoenden. te meugen daor alliend
kommen aj' een geldig toegangspassien hebben. Bi'j oons komt et gewone, schosselende
markvolkien niet langes en le konnen mi'j ok
niet zomar wat betaasten. Jow barre weersomstaandigheden, vrouw Keukenhof-Corso,
bin mi'j dan ok vremd. 1k zat vot at in een
mool dekoreerde oranje pot mit daoromhen-

ne ok nog es 'n sjieke deuze van eerste klas
bodpepier. Daor stonnen de veurschriften en
de anwiezings op hoe aj' mit mi'j ommegaon
moeten. Et protokol ston dr wet in zeuven
taelen opschreven. En, och, over mien tat
bloemen maek 1k mi'j gien zorgen. Bi'j oons in
de femilie is zes bloemen op twie staelen hiet
gewoon. En achte is ok at es an een loot in
oonze Makro-stam signaleerd!
Rood en Geet hebben aodemloos naor et
verhaet van Oranje tuusterd. Pattie woorden weren veur heur wet wat muuitik om
te begriepen. Zi'jzets nemen woorden as
makro, exktusief, neringdoende, dekoreerd,
protokot en signateerd gienertied in de mond
en weten now clan ok niet krekt wat ze van
Oranje daenken moeten.Toch vienen ze disse
naober - en meugelik is hi'j wet een 'big boss'
- best wet een aorig mannegien.
Oranje nemt et woord weer: 'O,ja, van wat
kleur bin jim ems? Et zot mi'j glen ni'j doen
as et altedaegs rood en geel wezen zot. Geft
niks, heur. Mit de tiendaegse van Kast en
dejaorwisseting vieren jim tiedelik in Nedertaand de bovertoon. Daornao is et laandetik en wereldwied weer Oranje boven. We
taoten as Nederlaans hoogstopgeteiden even
de teugels 'n betien vieren om ze daornao
weer strak an te trekken. 1k bin bi'jglieks wat
meer oranje van kleur as netuurtik wit. De
witte kleur komt in oonze femilie alderdeegst
et meerste veur. Oonze kleur past trouwens
in iederjaorgetiede. Et hielejaor helder wit
krekt as sni'j
Geet en Rood blieven mit'n anzutende
bewondering naor buurman Makro kieken.
Staorigan beginnen ze te begriepen, dat
et hiet gangber is om in een multi-kteurde
kultuur op disse veensterbaank leven te
moeten. Lange doen ze d'r clan ok at niet over
om mit zien drienend tot et goeie gevuulte
te kommen, dat et goed is om naor'n geve
ienhied toe te warken en dat ze heur clan

ok veurnemen om alle verschillend kleurde
ammarillebollen ante vieteren om now - mit
de Kast en aansend in et nijejaor - d'r in alle
gezaemelikhied wat goeds van te maeken. Ze
nemen alvaaste zoen goed besluut as ze tegen mekeer zeggen: 'Wat maekt et allemaole
ok uut in wat kultuurgrond of potgrond aj ok
geboren binnen of staon. Allemaole wowwe
lens geboren en zuwwe lens weer ofstarven.
Awwe - mitteneer - mar zorgen dat iederiene
de ruumte krigt om te gruuien en om te
even zonder de aander hatzeerte te bezorgen of wat nog yule summers an te doen. Wij
zorgen dr in leder geval veur dawwe in de
kommende weken op disse veensterbaank
en bi'j disse beste, waarme meensken dr
iene grote pracht van kleurrieke bloemen in
rood, in oranje en in geelwit van maeken en
veur alle meensken die hier veur de raemen
langes kommen te zien wezen zullen'
En zo gebeurde et, dat dr an 't aende van
2008 en in 't begin van 2009 een multi-kleurde en een multi-kulturele oproep van disse
drie Ammarillen uutgong. Zij beleefden in
heur levenstied heur onderlinge respekt as
een riekdom; as 'n grote toevoegde weerde.
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Wij bin een Ieegdrumpelig kantoor
mit zoe 'n 20 mitwarkers.
Jow kun bi'j oons terechte veur et saemenstellen,
beoordieien en konterleren van jaorrekenings,
administratieve- en fiskale diensten en
advisering op fiskaal en ekenomisch gebied.
As jow de leegdrumpelighied van oons naogaon
wilien: dat kan, jow moe 'n dan even be lien
mit Jeile Hof of Richard Schokker

Van der Sandeplein 6
9471RXWolvege
Till. 0561 616715
Fax 0561 613976
E-mail: info@hofvanzwol.nl
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Begin now
en laot de

En dus
laoten wij de
rente klimmen!
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Widen jow
• mitien een hoge speerrente ontvangen?
• jow geld al nao len jaor weer anspreken
kunnen?
• extra beloond wodden as jow jow geld
anger staon laoten?
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BANK
Kies clan veur et KlimSpeerdeposito

BERCOOP

Bank Bercoop is een haandelsnaeme van Friesland Bank N.V.

De rekening waorbi'j de rente jaorliks
hoger wodt, wiels jow al nao et eerste jaor
de volledige vri'jhied hebben om geld op
te nemen! Meer infermaosie? Kom gerust
langes op iene van oonze kantoren,
bel (0516) 453500 of kiek op
www.bercoop.nI.

Berkoop Wi!linge Prinsstraote 20,
Tillefoon (0516) 45 35 00
Wolvege Heufdstraote Oost 57,
Tillefoon (0561) 45 30 40
Oosterwoolde Dertien Apri!straote 2,
Tillefoon (0516) 56 7271

