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FOTOS EN GEDICHTEN IN OOLD ARK
In Makkinge staot de meule De Weijert mit daornaost et museum Cold Ark.
grondige verbouwing is d'r o.e. lene gezaemelike ingang, die deur de meule en et museum bruukt wodt. Mit de nationaole Meuledaegen was d'r een feestelike hereupening.
Oonze groep 'Kreatief schrieven kreeg een schoffien leden et verzuuk om saemen mit
de fotoklub van Makkinge gedichten in foto's te maeken. Et doel was om die in de ontvangstruumte tentoon te stellen. Now hadden we veurig jaor ok al saemenwarktJ
groep vrouwen van de fotokiub en dat was van beide kaanten hiel goed bevalen.
Oflopen winter hul de veurzitter van Cold Ark, Jan Veenstra, een rondleiding veur oons
deur et museum en konnen we an de slag mit oonze gedichten. Et was de bedoeling
dawwe behalven een gedicht dat inspireerd wezen zol op oold ark ok een gedicht maeken zollen over de meule Zo zollen d'r dan van elk van oons twie gedichten mit foto's
kommen te hangen en omdawwe mit oons achten binnen bin dat dus zestien wod-

et risseltaot wodden was. Ok disse keer was de veurzitter weer present en omdat Chiel
en Jan jaoren leden saemen in et bestuur zatten van de VVB (de Veriening van Bedriefs-:
veurlichting) was et een hiel persoonlike rondleiding. Wi'j bin de vuvenzestig al passeerd, dus bin d'r in et museum hiel yule dingen die we as kiend nog mitmaekt hebben..
De bedsteden, mit een diggelkaaste d'r tussen, de grieze gimmeleren pannen mit wok
kies, de Singer haandnVjmesiene en dan nog et ark van de smid, de schoemaeker, de
bakker, de timmerman, de schilder en hiel yule van et boerebedrief.
D'r weren hiel yule onderwarpen waor wel een gedicht van maekt wodden kon. Doe ik
de ni'jmesiene en de lieste van de schoemaeker zag mos ik mitien weerommedaenken an
Jan Pikkie, die dus aenlik Mulder van aachternaeme hiette, en daor heb ik een gedicht;
over maekt. Over de meule vun ik muuiliker omdawwe die niet van binnen bekeken
hebben en 1k alliend mar es in de meule Windlust in Wolvege west bin. Een biezunderhied van meule De Weijert is dat die hoolten plaankies in de wieken het.
De 1 7e meie ston d'r een prone wiend en de meule dri'jde dan ok volop, een prachtig
gezicht. Mit naeme omdaj' vanof de meule nao.r etnç
een .rachtiUichthebben over et vri'je veld.
De vrouwluden van de fotoclub bin d'r neffens mi'j in slaegd om de gedichten hiel mooi,
te verwarken in heur foto's in sepiakleur. Die kleur geft een wat antiek effekt en dat past
bi'j Cold Ark. Op de zaoterdag had et museum wel vuufhonderd bezukers had en die.
bleken de foto's hiel mool te vienen. D'r weren alderdeegst meensken die dochten dat
ze deur professionals maekt weren. Dat is netuurlik een groot komplement veur oons as
schrievers en fotografen. As een gedicht wat goed lokt is geft dat hiel yule voldoening
en et ontroert je aj'je eigen wark zo tentoonsteld zien. loch is daor ok wel wat moed
veur neudig om wat van jezets pries te geven. Et is mool dat de leden van de groep 'Kreatief schrieven' dit andurfd hebben. Netuurlik helpt et dat d'r ok zokke goelefoto's bij
maekt binnen. Aj'm et risseltaot ok es zien willen, et is an te rikkemederen
De meule, OoId Ark en de tentoonstelling bin elkezcioterdag van 9.30 ure tot 16.00
eu en

Oosterse kontakten

Jannes Westerhof

Muzikaant Albert Bartelds zorgt
veur streektael in de zorg
an een bassist in een rockband ver-

V

waacht ie niet drekt dat die geboren is
in een vri'jgemaekt geriffermeerd (ar-

tikel 31) gezin in Rouvene (gemiente

Staphorst).Toch was Albert Bartelds (1962) al

jong wild van de rockmeziek. De banen mit
Rouvene bin nog altied meraokels goed, mar
die 'duivelse' meziek matchte begin jaoren
tachtig niet zo goed mit et darp, zegt Albert.
Et is trouwens de vraoge as dat an et dörp lag,
want et was niet veur niks dat de bekende Jan
Rot begin jaoren negentig in de kiassieker
'Rocker in Holland' zong: Want God strait wie
rocker in Holland wil zIjn.

Albert Bartelds is muzikaant (gitaar, bas,
mandoline en zanger), producent, orgenisaoter en fotograaf, mar warkt daornaost ok
nog twintig uren in de weke as streektaelkonsulent bi'j de lesselakedemie in Kaampen.
Tegere mit de Urker Cornelis Kapitein van het
Deltion College het hi'j d'r veur zorgd dat et
projekt 'Streektaal in de zorg' veurig jaor van
de grond kom men is. In 2005 is d'r een onderzuukdaon naorde'mogelijke meerwaarde'
van et gebruuk van streektael in de zorg deur
Josine Loeven, studente an de Universiteit
Twente. Uut dat onderzuuk dee blieken dat
et effekt van streektael in de zorg groot was
en dat d'r een dudelike meerweerde is.'Ikvun
dat we mit dat onderzuuk wat doen moesten; zegt Albert,'mar de perveensie wol gien
subsidie geven, wiels d'r wel geld in et onderzuuk steuken was: En daor bleef et veurlopig
evenpies bi'j.
De opoe van Albert woonde mit heur zuster

Albert Bartelds.

op een grote boerderi'je, was niet dementerende, mar wel vaeke in de warre en kon
niet thuusblieven. Ze wodde opneumen in
een verpleeghuus in Meppel en Albert kwam
d'r geregeld op bezuuk. 'Et raekte me dat et
kontkt tussen opoe en de verpleegsters die
de strektael bruukten zo goed was. Op een
keer zee een verpleegster: "1k gao je ommedri'jerp, want we gaon je wasken' 1k zag dat
opoe 1aor slim rustig en vanzelssprekend
op reageerde, wiels ze aanders ofwerend en
schriIkerig dee. Doe docht ik: ik moet dat
projekt toch doen. 1k belde Cornelis Kapitein
en & zee: doen we! We bin in 2006 begonnen nit schrieven. Een jaor Iaank bin we
doende west mit et opzetten van een lesbrief
veur Jocenten in de zorg. Ze moesten in elk
geval t benul bi'jbrengen van de weerde
van d streektael, de geschiedenis en de
kultur en veural et effekt op de verzorgden.
We hdden al hiel wat wark verzet, mar nog

altied gien geld om et uut te voeren. Doe
kwam op een dag een ni'je ambtener van de
perveensie ken nismaeken mit de meensken
van de lesselakedemie. Et was op himzels
al mooi dat hi'j dat dee en we konnen over
oons wark vertellen. Doe hi'j votgaon zol,
zee 1k dat we ok nog een plan hadden veur
streektael in de zorg en ik vertelde him in et
kot waor et omme gong. "Stuur et plan en
een begroting mar op; zee hi'j. En doe hebben we alles as de bliksem klaormaekt. Et was
rap veur mekeer. 1k heb doe tien gaastlessen
geven an leerlingen van 17 en 18, et meerst
maegies. Giegelende kwammen ze binnen.
Et dee blieken dat nog zoe'n 60% thuus of bi'j
de femilie streektael praotte. Ze wussen van
mekeer vaeke niet dat ze dat konnen, omdat
ze d'r niet mit te koop lopen. Ze daenken
vaeke dat de streektael een verbastering van
et Nederlaans is. Gieniene van heur wus dat
de streektael yule oolder is. Aj' dat zeggen
gaon ze rechtop zitten. 1k heb nooit weten
dat lesgeven zo mooi wezen kan.'
Zels het Albert niet zokke geweldige herinnerings an de schoelen. '1k heb d'r nogal lange
over daon, want de meziek trok me meer. Op
mien vieftiende jaor, 1k zat op 'e mayo in
Meppel, kocht 1k mien eerste Spaanse gitaar.
Doe droomde ik d'r al drie jaor van om in een
band te speulen. Dat leek mi'j et mooiste waj'
doen konnen op disse wereld.'
Zo omdebi'j zien twintigste gong Albert naor
de Sociaole Akedemie in Zwolle en gong
d'r ok wonen. Hi'j kwam d'r in de kunde mit
Martin Korthuis uut Bedum, Simon Reehoorn
en Peter Dees. Mit Martin en Simon begon
hi'j een akoestisch bantien, aachterof was dit
aenliks et begin van de band die now bekend
staot as Harvest en die dus al haost 25 jaor
bestaot. De band is now zeuven man stark
en dot an 'real Street music' De leden van de
band moe'n vanzels'snoerloos'speulen kunnen. 'Mit Martin en Simon begon ik ok een
"echte" elektrische rockband': In 1987/1988
bin 1k van beroep muzikaant wodden en zet-

te een elgen bedrief op. In de gitaarrockband
The Prodigal Sons, de verleuren zeunen, was
1k bassist.' De band wodde veural bekend van
de single You Still Think van 1993 en daornao
trad de groep op in tal van bekende festivals
in binnen- en butenlaand, zoas bi'jglieks
et South By Southwest-festival in Texas. De
band vul in 1996 uut mekeer, mar tien jaor
laeter begon in jannewaori 2007 een reünietoer van de eerste bezetting van The Prodigal
Sons, mit o.e. de zanger/gitarist Erwin Nyhoff.
Nao haost 40 optredens kwam d'r op 4 april
2008 in Zwolle een aende an de toer om 'flog
een keertje te knallen in eigen stad'.
In 1998 verkocht Albert zien bedrief an een
kollega en gong drie daegen in de weke
buten de meziek warken, eerst bi'j aslelzukers
en laeter bi'j de reklassering. Daornaost bleef
hi'j speulen in de band van Martin Korthuis.
'Bi'j een fotosessie zong Martin een Grunnings lietien van Ede Staal. Dat was interessaant en 1k vun Martin doe yule beter as in et
Engels. Hi'j het daornao teksten bewarkt en
elgen teksten in et Grunnings maekt.' In 2006
is daorvan de CD Aailaand maekt. De uutgaoye en produktie gebeurde deur Dwaars hoes
productiesZwolle, et bedrief van Albert. Op
de CD is Albert te heuren as gitarist en aachtergrondzanger. De band van Martin Korthuis
treedt yule op in zaelen. In Limburg treden
ze vaeke op mit Paul de Loo.'Et Grunnings en
et Limburgs matchen geweldig,'zegt Albert.
In september komt d'r weer een ni'je CD van
Martin Korthuis uut. Bi'j de produktie van
de CD's is ok de vrouw van Albert, Jeanine
Zandvliet, betrokken as fotograaf en vormgever. In heur huus in Zwolle wodt meziek
speuld en opneu men. 'Dit ding; zegt Albert
en wiest op een Apple komputer, 'het mien
leven veraanderd. le kun him bruken as een
studio, we kunnen hier zels opnemen. Veur et
maeken van klips en foto's, et ontwarpen en
de vormgeving is et een fantastisch apperaot.

De ni'je CD van Martin Korthuis vragt dit
jaor yule tied. Butendat nemt Albert ok nog
liedteksten op van Bob Dylan, zongen deur
Martin. Daorbi'j het toeval een rolle speuld.
Albert was bi'j de eerste opvoering in april
van de bekende dokumentaire Mannenbroeders van Kootjebroek van Geertjan Lassche.
Daorin krigt et trauma van de massaole
ruming as gevolg van de MKZ-krises in meert
2001 ommedaenken. Deurdat Albert bi'j
aandere films van Geertjan, ok een Rouvener,
een rolle speuld hadde, was hi'j d'r veur uutneudigd. Neffens een spreker weren d'r nog
noolt zovule 'bevindelijken' in Amsterdam
west. Op 'e weerommereize hadden ze 'oponthoold' in Amersfoort. Daaor kwam Albert
in kontakt mit een jonge muzikaant, van wie
de heit al zoe'n honderd liedteksten van Bob
Dylan in et Grunnings vertaeld had. Dat bleek
Siep Schoenmaker te wezen die mit aanderen et Noord Nederlands Dylan Festival op
24 september 2011 orgeniseert in Mussel. De
opnaome van de liedteksten gebeurt an de
taofel in de kaemer van Albert en Jeanine.
'1k zol niet zonder at die kontakten in de
meziek kunnen, ik bin een echte bandman
zegt Albert.
Albert is sund 2003 streektaelkonsu lent en et
netwark in de meziek komt him daorbi'j goed
van passe. Ditjaor orgeniseert hi'j at veur
de viefde keer et Zunnewendefestival op et
Laandgoed Schuilenburg in Hellendoorn. Et
festival ligt him nao an et hatte en hi'j stikt d'r
slim yule tied in. In de kotste naacht treden
zangers en verhaelevertellers in de streektael
op. len van de vertellers is de bekende Stellingwarver Johan Veenstra.
Et projekt Streektaal in dezorg lopt ondertussen goed. Et pakket zicht d'r meraokels mooi
uut. Een prachtig omslag mit de tekst'A-j plat
kunt praoten, mu-j 't niet laoten!' In et omslag
zit de lesbrief, et onderzuuksrepot, de DVD
Uutsprè ken (poplieties in de verschillende
streektaelen van Overiessel), een poster veur

publiciteit en een CD veur de streektaelquiz
uut de lesbrief. Dr bin al meer as 50 pakketten deur docenten anvraogd. Vanuut et hiele
Nedersaksische taelgebied kom men vraogen
over et projekt.
Op de website www.streektaalindezorg.nI
is al hiel wat te vienen. 'Kennis mag niet verleuren gaon; dat is onderwies,' is de stelling
van Albert. Hi'j stikt yule tied in promosie en
gaastlessen.
A'k him vraoge waor hi'j de tied weghaelt
veur al die aktiviteiten is et antwoord:'Tied
kuj' maeken, geld niet
Ondaanks de 'duivelse' meziek is de verholing
mit Rouvene ommeraek goed. Hi'j is lid van
de Raod van Advies van 'Sous les Arbres oftewel de Stichting 'Onder de boompies een
initiatief van Geertjan Lassche. Die stichting
hoolt him doende mit de verbelinge van et
zudelik deel van de lintbebouwing van Staphorst en Rouvene:'een goudmijn van cultureel erfgoed en al lang een ideaal werkterrein
voor onderzoekers, kunstenaars en media'
En Albert wet hoe aj' mit meziek en foto's een
streek verbelen kunnen.

Harmen Houtman

W(jeling Lende-diek-

en diek die slingert deur et gruun en je
genieten lat. Die anzet tot schrieven en
miemeren.
De Lendediek vormt aenlik een twieling
mit de revier die naost him stroomt. Hij zet
uut aende bi'j de brogge van Ooldetriene en
volgt een peer honderd meter de Helomavaort. Dan kikt hi'j een tel opziede om even te
knipogen naor de Driewegsluus. Zien asfalt
begint vervolgens te slingeren deur drassig
Iaand en veur de raemen van boerderi'jen
langes. Kleinere woninkies kieken naor him
op. Hi'j twiefelt even om de brogge naor
Ossenziel over te stikken, mar besluut vervolgens om in de Stellingwarven te blieven. De
laeste kilemeters veur Sliekenborg wodt hi'j
bi'jkaans dwiel van zien eigen bochten.

E

De Lendediek is beheurlik oold. In 1825, nao
de grote overstroming waorbi'j twiedadde
van oonze perveensie onder waeter kwam te
staon, wodde hi'j verhoogd en verzwaord. Et
zeewerende waeterschop De Oude Lindedijk
kwam tot staand. Ok wodde de diek daornao
deurtrokken tot bi'j Blesdieke. Mar hi'j brak
nog vaeker deur en in de dattigerjaoren van
die ieuw kwam d'r een diekbestuur. Om 1862
henne bin d'r ni'je riegelmenten opstetd en
tien jaor daorveur weren d'r at ni'je wetten
kommen. In dejaoren 80 van de 19e ieuw
kwam d'r opni'j een verhogende Iaoge op 'e
diek.
Nao de ofsluting van de Zuderzee in 1932 verleur de Lendediek zien bescharmende taeke.
An 't begin van de Twiede Wereldoorlog is et
oolde waeterschop opheven en de belangen
wodden doe behattigd deur De Grote Veenpoolder van de gemiente West-Stellingwarf
en De Weeren. An et aende van dejaoren 90

bin een protte laanderi'jen kocht deur Staotsbosbeheer om een netuurlike overgaank te
maeken tussen de Rottige Miente en de Weerribben. Alle boeren bin doe vertrokken om
plak te maeken veur burgers.
An et begin van de Lendediek, van Ooldetriene of, is de Driewegsluus een prachtig punt.
Op dat plak komt et waeter van drie kaanten
bi'j mekaander en bin d'r dus drie sluzen
vanneuden. Zoks is aorig zeldzem. Over een
kleine ophaelbrogge kuj'fietsende naor de
pont naor Ooldemark en wat is et lopen tussen et vasmi'jde grös in et veurjaor een zegen
veur de neuze. Bi'j de sluzen lag in dejaoren
60, 70 een woonark, waor we tiedens een
fietstocht op zundagmiddag wet es een glassien fris dron ken. Now staot d'r een prachtig
paviljoen, waor aj'op moole, heldere zoemerse daegen de zunne prachtig ondergaon zien
kunnen tiedens et eten van je sorbet.
SIao bi'j et bezuken van de Lendediek de
voegelkiekhutte niet over. Et liekt wet een
keunstwarktussen de poelen. Hi'j Iigt ongeveer 200 meter van de weg of. D'r is een roem
uutzicht van et zuudwesten tot et noordoosten. Aj' gelok en een verekieker hebben kuj' et
prachtige gebied van sobbig Iaand en waeter
bewonderen. Lichtkaans strikt d'r een koppel
enten daele of d'r bin klapeksters, zee-en visaorends. In 2005 wodde hier de Kilideerpelvier
zien. Et is een voegel die uut Noord-Amerika
komt en hier haost niet zien wodt. Et besien
Iiekt een betien op een grote kiewiet en het
witte banen over de bost.
Uut 'e veerte keek en Iuusterde de diek naor
de klaanken van de Opera van Spange. De noten en akkoorden van Rigoletto, Samsom en

Delilah, de vertellegies van Hofmann en nog
meer perdukties streelden zien bovendek. Et
grös walste somstieden mit.
Bi'j et kleine dorpien Sliekenborg komt de
Lendediek op de Pieter Stoevesaantweg
uut. Daor staot et kenon nog, dat eertieds
riegelmaotig een schot loste om et yolk te
waorschouwen veur een overstroming. len
schot betekende een waorschouwing, twieje
een drieging en bi'j de dadde mos ie zorgen

daj'vot kwammen. Dr wodde ok een schaans
bouwd om de Bisschop van Utrecht en zien
trewanten te stoppen. Et plakkien op de
greens van Overiessel telt 36 inwoners. len
huus staot alderdeegst over de greens.
De indrok die de diek op mi'j maekt, zette me
an om drie gedichten te schrieven. lene d'r
van kun jim hier lezen:

Koosje Hornstra

Ontmoeting mit bestumlid
Geke Zanen-Dokter

E

twas een waarme donderdagmiddag
in de twiede helte van april en 1k was an
de vroege kaante veur mien ofspraoke
mit Geke Zanen-Dokter. Ze was dan ok
nog niet hielemaole klaor mit heur wark en
ik kreeg een plakkien aachter et huus an de
tuuntaofel in et schaad. Et zat daor goed en
ik kwam zuver even tot rust. 1k heurde Geke
in de keuken praoten tegen heur mem en et
duurde niet zo lange as ik wodde veurzien
van een koppien thee en wat slagroomsoesies. 1k heb trouwens niet zien as zi'j die wet
mit opeten het.
1k ken Geke van de keren dat ik heur zag bi'j
verschillende gelegenheden as d'r wat was
van de Schrieversronte, mar mit heur praoten
is d'r nooit van kommen. 1k herinner me nog
wel hiel goed heur toespraoke doe oonze
stichting de H.J. Bergveldpries kreeg en dat ze
uut naeme van de jury daorbi'j ok veural over
De Ovend hiel positief praotte. Dat vunnen
wi'j van de redaktie een mooi komplement.
Et klopte wel dawwe omtrent van dezelde
Jeeftied binnen. Geke is geboren in 1943 in
Makkinge. Ze is de ooldste van vuuf kiender
en heur oolden hadden een kefé en een bakkeri'je. Nao heur kwam d'r nog een maegien
en yule laeter mit elke keer twie jaor d'r tussen nog driejongen. Alle kiender leven nog
en op iene nao bin ze allemaole nog warkzem
in et onderwies. len van de breurs is uut et onderwies stapt en het now een funktie bi'j de
KNVB. Zo was et bij mi'j thuus ok ongeveer,
mien vader was ambtener, mar zien vrouw en
zien drie dochters stonnen allemaole veur de
klasse.
Geke kikt mit plezier weeromme op heur
jeugd in Makkinge. Ze kende hiel yule meens-

Geke Zanen-Dokter.
ken, omdat ze wet vaeke bosschoppen rondbrengen mos. Dr was in die tied grote konkereensie, want d'r weren mar liefst vuuf bakkers
in et dörp. Ze herinnert heur len keer nog hiel
goed. Zi'j mos tegere mit heur zussien wat
bosschoppen naor iene toebrengen en daor
ankommen bleek dat ze de twie pakkies sigeretten vergeten weren. Die mossen ze dan
nog mar even naobrengen, vun de vrouw,
waorop heur zussien zee: 'Het jow zeune dan
zels glen bienen.'Aovens was de vrouw al in
de winkel en heur heit het aorig praoten moeten om heur as klaant te holen. Heur oolden

maekten lange daegen. Morgens begon Heit
al hiel vroeg mit et bakken en was aovens
nog Iaete in et kefé. Van kleins of an mossen
de kiender ok mitwarken.
Geke kon goed leren en via de ULO in Oosterwoolde en de HBS in Drachten belaande ze
in Grunningen. Aenlik hadde ze wel studeren
wild, mar ze reageerde op een adverteensie
van de VVV en daor het ze tien jaor mit hiel
yule plezier warkt. As kiend hadde ze d'r van
droomd om wat mit boeken doen te gaon,
bi'jglieks in een biebeitheek an et wark.
Eerst laeter kwam et studeren d'r toch nog
van, mar doe was ze al trouwd en kreeg ze
intussen kiender. Ze haddeleun-Jan Zanen
kennen leerd, die as ofstudeerd socioloog in
de vakbeweginge warkte en daordeur kwam
ze in een hiel aander milieu terechte. Heur
man was trouwens ok aktief in de poletiek.
Geke geneut daorvan, mar besleut toch ok
nog an de studie Nederlaans te beginnen.
Ze was an et leren, wiels ze de flesse gaf. Een
hiele prestaosie donkt mi'j om naostje wark,
een huusholing en kiender een studie of te
ronden. In 1974 wodde in et gezin een zeune
geboren en twie jaor laeter een dochter. De
zeune wodde hiel goed in sport en de dochter het et konservatorium daon en geschiedenis studeerd.
Nao heur studie Nederlaans is Geke lesgeven
gaon in et twiede kaans onderwies an de
Vrouwenvakschoele. Dat is een kot durende
opleiding mit een crèche, waor vrouwen mit
te weinig opleiding terechte kunnen. Dat instituut was in Assen. Veerder het ze ok lange
warkt in Grunningen an et instituut Boerhave,
waor aj' leren kunnen veur receptioniste en
sikteresse. As docente Nederlaans nemt ze zo
now en clan nog een klus an ok al is ze aenlik
al mit pensioen. Zo het ze ok lesgeven an
ondernemende vrouwen op et plattelaand,
die een twiede yak beginnen willen en dan
wat meer van et Nederlaans en de P.R. weten
willen.
De tael bi'j Geke thuus is Nederlaans, omdat
heur man uut et westen komt. Ze wonen in

Zuudwoolde, boven de stad Grunningen. De
kiender kun et Stellingwarfs wel verstaon. Ze
hebben in heurjongejaoren vaeke uutvanhuus west bi'j de grootoolden in Makkinge.
Daor was de voertael Stellingwarfs, de tael
die Geke mit heur mem now nog praot. Veur
heur mem is ze elke weke twienenhalve dag
in heur geboortedorp om maantelzorgster te
wezen.Tegere mit de femilie en de thuuszorg
kan heur mem, die vuvennegentig is, zo nog
in heur bejaordewoning wonen blieven. Mar
et is veur Geke een hiel gevlieg en een hiele
zorg. Ze is hiel yule tied kwiet an et bellen mit
de instaansies om alles dri'jende te holen.
As ze in Makkinge is, kan ze dat soms kombineren mit vergeerderings van de Schrieversronte. Ze kent Henk Bloemhoff van de studie
Nederlaans en daordeur Sietske ok. Jammer
vint ze wel, dat ze d'r overdag vaeke niet bi'j
wezen kan en dat ze daordeur bi'jglieks de
boekeprissentaosies missen moet, wiels dat
now krekt de aorige dingen binnen, die bi'j
disse bestuursbaene heuren. Wel het ze mit
yule plezier in alle drie de jury's zeten die mit
de schrieveri'je in et Stellingwarfs te maeken
hebben: De Oolde Pookpries (hiet now De
Stellingwarver Schrieveri'jepries), de Stellingwarver Schriefwedstried en de H.J. Bergveldpries.
Zoas al uut et veurgaonde bliekt het Geke
weinig tied veur hobby's. Ze hoolt hiel arg
van eten koken en is bi'j een viskookklub. De
groep bestaot uut een man of zesse en ze
koken om de beurt bi'j mekaander thuus. Een
visinkoper uut de buurt levert eerste klasse
vis en schaoldieren. Ze het heur vaaste adressen in de omgeving om eteri'je te kopen. Ze
hoolt van biologisch, veural dat brood vint
ze lekker. Mar in Makkinge gaot ze ok wel
naor de supermark, want neffens heur is et
belangriek dat d'r in zoe'n betrekkelik klein
dorp nog een winkel bestaon kan.
Geke hoolt netuurlik van lezen, van de hiele
Nederlaanse literetuur. Op dit mement leest
ze mit yule plezier de biografie van Elsschot.
Omdat ze aktief is in twie boekeleesgroepen

lest ze ok yule butenlaanse literetuur en daor
bin heur favoriete schrievers: Sándor Márai,
Philip Roth, Orhan Pamuk, Ian Mc Ewan,
Sandro Veronesi en Pascal Mercier.
En ze hoolt van meziek, now mit naeme van
klassiek, mar krek as mi"j herinnert ze heur
de tied van de Beatles en de Stones ok nog
goed. Heur dochter het vioele studeerd, dus
het ze in die tied ok wel yule muziek anheurd.
Veerder gaot ze graeg naor museums. Ze het
een vrundinnegroep, waor ze now en dan
kulturele uutstappies mit maekt.
Geregeld mos Geke even naor binnen om te
kieken as bi'j heur mem, die in een rolstoel
in de keuken zat, alles nog wel in odder was.
Ondertussen bong ze ok nog even wat ni'j
wasgoed op en om vier ure mos ze een neudzaekelik tillefoontien plegen. Daorbi'j zorgde
ze ok wel dat ik mien nattien en dreugien
kreeg. 1k heb disse middag een boel bewondering kregen veur Geke Zanen-Dokter, niet
een deursnee naeme en ok glen deursnee
vrouw. Ze moet toch wel aorig "stressbestendig" wezen om dit allemaole vol te holen,
Et was al vuuf ure west veur we ofscheid
nammen, mar ik hadde et gevuul dawwe nog
hiel lange deurpraoten konnen en ik hope
heur nog vaeke tegen te kommen bi') de
Sch rieversronte.

V/ak veurdat De Ovend drokt wooden zol,
kregen we tiedinge dot Geke heur mern,
Vrouwi. Dokter-Bijker, op 96-jaorige lee ft/ed
uut de tied raekt is. We weensken Geke en
heur fern/lie veul starkte toe b/i et verwarken
van dit verlös. (Red)
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Henk Bloemhoff

Inkelde oolde netisies over Stellingwarver
keraktereigenschoppen

I

n een bi'jdrege an et ni'jste'dialekteboek'
van de 'Stichting Nederlandse Dialecten'
heb ik et len en aander verteld over Stellingwarver keraktereigenschoppen (1).
1k gong in op de vraoge aj'ok wat van die
eigenschoppen oflezen kunnen in bepaolde
woorden en uutdrokkings in oonze tael. 1k
citeerde ok et ooldste vienplak daor wat zegd
wodt over et kerakter van de Stellingwarvers.
Et leek me aorig om dat laeste ok in De Ovend
nog even te numen, want et zal lang niet
ledere Stellingwarver lezer bekend wezen.
As aorige bi'jkomstighied stelt et me in de
gelegenhied om nog es even te wiezen op
een aorig geschiedenisboek, dat mool een
stokkien historie van 'Huize Lindenoord' in
Wolvege zien lat.
As alderooldste vienplak hadde 1k misschien
de beroemde oorkonde mit de ban-tekst uut
1309 numen kund. De bisschop van Utrecht
schildert oonze veuroolden daor uteraord
slim zwat in of Mar krek as wat laetere teksten uut die tied kun we zoks muuilik as een
betien neutraol beschouwen, dat ik hebbe
de kiek van de bisschop en zien meensken
op de Stellingwarvers veerder mar buten et
verhael hullen. 1k kwam vervolgens uut bi'j
Onno Zwier van Haren, een bekende persoon
uut de regionaole mar ok uut de vaderlaanse
geschiedenis. D'r zit alderdeegst nog een
Europees raantien an him ok.
Onno Zwier van Haren (1713 - 1 779) was o.e.
Grietman van Stellingwarf-Westaende, van
1 742 of. Hi'j was 'afgevaardigde' in de StaotenGeneraol van 1733 tot 1739, lid van de Raod
van Staote van 1739-1754 en bekende Nederlaanse schriever en dichter. In inkelde van zien
brieven bin de ooldste netisies over Stelling-

warver eigenschoppen te vienen. Veur zoveer
temeensen nao te gaon is op dit mement.
Van Haren gaf in lene van zien brieven disse
beschrieving: 'Bedenk dat 1k in een melancholiek dorp leef met zijn armzalige bewoners,
die nooit Iachen'en'De mensen zijn er koud
en gesloten en ze Iachen nooit Gelokkig

Jean Fournier: Portrait of Onno Zwier van Haren
(1752). Dit mooie petret ku]' nog elke dag be wonderen in et Stadhuus van Aeken. Dus a]' toevallig
es in de gelegenhied binnen... Van Haren was
daore as iene van de Nederlaanse vertegenwoordigers op de konfereensie veur de Vrede van Aeken
(1748). Deur die vrede kwam d'r een aende an de
Oostenriekse Suksessie-oorlog (bron ofbelinge:
Wikipedia).

mar veur oons is Van Haren zien vrouw een
stok positiever, as de meensken uut Wolvege allemaole mit mekeer helpen nao de
grote braand in heur geweldige woning, de
'bu ]ten plaats' Lindenoord. Heur wardering
veur de meensken komi op de volgende
meniere tot utering: 'De dorpsbewoners
hebben als ezels gewerkt om ons te heIpen
Bi'j 'mevrouw' kwam men de Wolvegesters d'r
dus aorig beter of, mar ze hadde netuurlik ok
alle reden om daankberte wezen. En netuuruk zal Van Haren zels et ok wel mooi vunnen
hebben dat de Wolvegesters de hanen zo
uut de mouwen stakken. De veurgaonde
citaoten bin uut et Fraans in et Nederlaans
ommezet deur de eerdere streekkenner de
beer F. Middendorp, en ze bin te vienen in die
zien publikaosie De Van Harens en Wa/vega.
Oosterwoolde, 1989: 82, 87 en 89.
Alhoewel... Dat de meensken niet zo lachten
tegen Van Haren zol ok kommen kunnen
deurdat niet elkeniene bliede was mit de

regentekringen. En d'r weren nog slimmere
dingen. Dr hong de vervelende sfeer van een
groat schandaol om Van Haren henne, want
die zol ommegriemd hebben mit twieje van
zien dochters. Deur toedoen van zien beide
schoonzeunen en van poletieke konkerenten
in 'Haagse kringen' kwam hi'j in opspraoke en
zodoende ok wollen ze him niet weer in de
Haagse Staoten-Generaol hebben.
(1) Veronique De Tier, Ton van de Wijngaard
en Ronny Keulen (red.), Sprekend van cord.
Bijnamen en karaktereigenschappen in streekta/en. Groesbeek/Gent, 2011.

Ni'jste Tomke is d'r

Kotteden verscheen veur de zesde keer de Ste ltingwarver edisie van etjaorlikse Tom ke-boekien dat veural bedoeld is veur ukken. De titel van et boekien is dit keer Et is feest! In et ni'je
boek vieren Tomke en zien maoties alderhaande verschillende soorten fesies, zoas Romkedog en Naoretcirkus.Tomke verschient in et eerste plak in et Fries en wodt uutgeven deur
de AfUk. Veur de Stellingwarver vertaeling zorgt at sund jaor en dag Sjoukje Oosterloo uut
Drachten. Stellingwarver Tomke wodt uurgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte en
uutdietd an alte ukken in de beide gemienten.
Ve u ri ee swe ke
In de eerste weke van juni wodt veur de vierde keer mitdaon an de Tom ke-veurleesweke. Dat
hoolt in dat een grote groep vrVjwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte naor zowat
alle Stellingwarver ukkespeutptakken gaot om daor uut et ni'jsteTomkeboekien veur te tezen.
Omreden de Tomke-verhaetties liekewet veur de alderkleinste ukken wet es wat te muuilik
binnen, wodt dit jaor veur die groepen kiender mit naeme uut et boek Muske Tiemen van
Stien van Anne (Christine Magour) veurlezen.
De hiele koördinaosie van et Tom ke-veurleesprojekt is van begin of an in goeie hanen van
Akkie Zeilstra van Raevenswoold en Annie Dedden uut Btesdieke. De Stellingwarver veurleesaktie wodt uutvoerd i.s.m. It Seiskip foar Fryskelael en Schrifttekenisse dat de Friese veurIeesweke orgeniseert.
Uut et nije boek:
Naor et cirkus
Tomke, Romke en Kornetia bin naor et cirkus.
D'r is van atles te zien.
Honties springen deur een hoepet.
D'r bin olifanten. En peerden.
Dan kommen de kloons.
Moons bin grappig,'zegtTomke.
'Die doen altied gekke dingen.'
De lene gooit een batte deur de tocht.
De aander zal him vangen.
'Mist' ropt Romke.
'te kun d'r niks van, ktoon!'
De kloon gooit opni'j.
'Weer mis. 1k kan et yule beter!'
Romke springt van de baank.
Tomke schrikt. 'Romke! Bliefzittenl'

Romke luustert niet. Hij draeft naor de kloons.De kloon begint te lachen.
'Hee, Pipo. 1k kan yule beter vangen as ieje.

'le moe'n Kornelia mar gauw opzuken.

Romke pakt de balle van de grond.

En daenk d'r omme: niet weer de piste in!

'Help, een dief!,' ropt de kloon. 'Pak him. Gauw:

Aanders sluten we jow écht op.

Romke schrikt. Hi'j draeft mitien vot.

Kornelia gaot staon en wuift.

De kloon ropt:'Pak die hond!

Zo wet Romke waor as hi'j henne moet.

Sluut him op in een kouwe!'

Trillende kropt hi'j bi'j heur op 'e schoot.

Romke is bange.

Hi'j is bliede dat hi'j weer op de baank zit.

Hi'j goelt:'lkwil niet in een kouwe!'
Romke draeft en draeft.
Dan strukelt hi'j...
De kloon pakt him beet.
'Zo, now zet ikjow in de kouwe:
Romke is doodsbenauwd.
Hij lat de balle op de grond valen.
'1k wil naor Kornelia!'
En dan... beginnen de meensken te klappen.
Ze daen ken dat et bi'j et cirkus heurt.

tekst:ALlckPeanstra
iI/estraosie: Luuk Kiazenga
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PIETER JON KER

Dit plak dot me wat
(deur Jannes Westerhof)
Veur Pieterionker is et muuilik et p/ak te kiezen dot him wat dot. Aenliks is et hie!
Ste//in gwarf. Hoe kan et ok aanders, aj'zo lange mit hatte en ziel doende binnen mit
de tae/, de kultuur en de geschiedenis van de Ste/tin gwarven. En misschien dot 'hiel
Stellingwarf'him nog wel meer deur alle meensken waor as hi7in a/die jaoren mit in de
kunde kommen is. Hiel wat van die meensken bin vrunden veur et leven wodden. Hoe
diepe et Pieter raekte as ien van die vrunden uut de tied raekte hebben we zo now en
don lezen kunnen in De 0 vend.
D'r bin veur Pieter don ok vute dierbere p!akken. Op et veurste p/ak daenk ie don 'et gebouw' in Berkoop, et oo/de baankgebouw dot de Schrieversronte in 1996 anko pen kon
deur de inzet en bi'jdregen van pattekelieren, bedrieven, foonsen en overheden, mar
niet in et minst deur de inzet van Pieter. Ok zo]' daenken an et huus an de Zwetteweg
op 'e Houle, waor as hi'] geboren is en zo lange woonde. Et huus dot uutaende/ik meer
weg had van een biebe/theek en (prent)keunstmuseum as van een woonhuus. Nowja,
aenliks kan Pieter in elk dörp in de Ste//in gwarven wel een p/ak vienen dot him wat dot.
De keuze vu/ /iekewe/ op et karkhof van De Haute,
'1k vien daj'weten moeten waor aj'wegkommen, waor as"je echte roots liggen"en
et meerste respekt heb ik veur Beppe van heiten kaante die hier begreven ligt. Dat
ik et goed had in mien leven he'k veural te daanken an beppe Geertje zegt Pieter
awwe op een zunnige middag staon bi'j et prachtige karkien van De Haule mit et -

Gelokkig hulpen Beppe en buurvrouw Joukje, ok wedevrouw, mekeer yule. Beppe Geertje was tekend deur et leven en daordeur
niet makkelik. Dat dee wel blieken doe de
kiender in 1938 een huus an de weg bouwen
leuten. Beppe had glen geld en warschienlik
het Andries van Weperen hulpen mit een
liening van himzels of van de Boerelienbaank
waor as hi'j et veur et zeggen had. De Van
Weperens weren in anzien en d'r was dudelik
staansverschil, mar van Beppe mossen we beslist positief wezen over de femilie Van Weperen. Et huus is bouwd mit de veurweerde dat
Beppe bi'j len van de kiender in wonen bleef
die heur'an et aende brengen mos'en d'r
mos hure betaeld wodden. De vrouwen van
de ooldere breurs van Heit konnen niet goed
genog mit Beppe en vuulden d'r niks veur
om bi'j heur in te wonen.Tante Martje en
Aaltje trouwden mit boeren die heur elgen
spul hadden en die bleven liever op heurzels.
Et kwam d'r op daele dat Heit en Mem in et
huus kwammen te wonen doe ze in 1948
trouwden. Beppe had de mooie kaemer en
wi'j zatten an de aandere kaante. Beppe was
liekewel nooit in de mooie kaemer, mar altied
bi'j oons, behalven as heur femilie kwam.
As klein kiend was Beppe daegeliks om mi'j
henne en ik bin dus mit deur heur opvoeded. Veur mien breur was dat nog meer et
geval, want Beppe was een betien naemziek
en Hans is nuumd naor pake Johannes. Niet
makkelik veur mien eigen mem, liekt me.
Doe Beppe zo ziek wodde dat ze naor een
verpleeghuus in Drachten mos wodde d'r
deur femilie nog wel opmarkt dat Heit en
Mem niet meer an de verplichting voldeden
om heur an et aende te brengen. Beppe is
in 1965 in et verpleeghuus wegraekt, goed
veertig jaor nao et overlieden van pake. 1k
daenke nog altied mit groot respekt an heur
en et graf is veur mi'j clan ok belangriek. Heit
en Mem bleven op de boerderi'je, et spullegien was mar zes bunder en d'r wodde vief
bunder huurd. De breurs hulpen wel bi'j et
boerken. Et was dus glen vetpot, mar gelok-
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kig kwam doe de opgaonde tied.
An de aandere kaante van de karke Iigt et
graf van pake Pieter Veenstra en beppe
Femmigje Hoonstra. 'Naor disse pake bin 1k
nuumd en disse beppe was een lieve verwenbeppe. Ze woonden dichtebi'j en wiels
we verwend wodden mit lekkere dingen
keken we daor tillevisie. De femiliebaand is
et hechtste mit disse femilie.' Even veerderop
Iigt et graf van de overgrootoolden Jacob
Jonker en Martje van der Horst die in 1931
en 1921 overleden. 'Et graf het onderhoold
neudig en alliend al omdat Jacob Beppe
hulpen het in die muuilike tied verdient hi'j
een goeie stien vint Pieter, 'dan mar een peer
boeken minder' Naost aandere femilie zien
we ok de zarken van veul bekenden, o.e. van
meensken die lid weren van de woordeboekgroep van De Haule.
Zo belanen we bi'j et Stellingwarfs, want de
karke is et plak waor Pieter bewust mit et
Stellingwarfs begonnen is. As jonge zat hi'j
in de leiding van de zundagschoele en had
hi'j van doen mit et kastspel. 'Dat mos mar in
et Stellingwarfs en ik docht dat ik Vrouw Hof
daor mar veur vraogen mos. Lamkje Hof-de
Boer was doe de ienigste die in et Stellingwarfs schreef. Vrouw Hof was doe krek van
de boerderi'je en 1k vreug heur as ze et spel
vertaelen wol. An een vergoeding he'k doe
nooit docht. Een posien laeter kreeg ik de
vertaeling in een schrift. Zi'j vertelde dat
Henk Bloemhoff een taelrebriek in De Dri'jer
had. Zo kwam ik mit Henk in de kunde. Henk
verzaemelde meensken veur et pergramme
'Op 'e schostienmaantel'dat in de Fryske uutzending van de Rono uutzunnen wodde. Hi'j
vreug as dat ok niet wat veur mi'j was. Elke
zaoterdag kwammen we bi'j mekeer en wodden gaastvri'j ontvongen deur vrouw Bloemhoff. Et pergramme wodde goed beluusterd,
mar nao len seizoen gooiden ze oons d'r uut
omdat ze gien vaaste pergrammes wollen.
De echte reden was dat ze d'r een hekel an
hadden dat meensken alliend naor dat pergramme luusterden. Henk had visie en vun

dat d'r struktuur in de taelbeweging kommen
mos. Bi'j de oprichtingsvergeerdering van de
Schrieversronte gavven 40 meensken heur
spontaon op. 1k kreeg de zorg veur et archief.
Ur mos een tiedsch rift kommen en we mossen weer op 'e radio kommen.
In et taestejaor van de kweekschoete wodde
et wat te yule, mar ik bleef wel kontakt hoten.
Zo zat ik bi'jgtieks wet in de redaktiekemmissie van Ondereigen yolk, een boek mit wark
uut de jaoren 1970-1976 van Stellingwarver
schrievers. Al as joongien wol ik onderwiezer
wodden.Tante Lammie van omke Arend was
mien 'rolmodeL Ze was onderwiezeres, had in
heur huus in Norg een piano, las yule en kon
overal over vertellen. Veur mi'j had ze een geweldige uutstraoling en ik had mar len doel:
etzelde wodden as tante Lammie. 1k was nog
mar 14jaor doe ze wegraekte. Nao de ulo in
Oosterwoolde volgde 1k an de kweekschoele
in Drachten havo 4/5 en doe driejaor opleiding kweek. Et was krek de tied dat alles in et
onderwies veraanderde. Nao de kweekschoele ha'k graeg pedagogiek studeren wild, mar
mien oolden vunnen et now wel genoeg.
Nao et haelen van et diplome van de Pedagogische Akedemie mos ik in militaire dienst,
mar van juni tot september was 1k eerst nog
vekaansiehulpe op 'e Roggebarg in Appelsche. Dat was mooi wark en kennelik had 1k
telent, want in die peer maonden schopte
1k et van poortwaachter tot adjunkt-direkteur. Dat was hiel wat aanders as de mititaire
dienst in Haovelte, daor docht ik al rap: hier
zit 1k hielemaol verkeerd. Zo goed en zo
kwaod as et gong he'k de tied deurbrocht,
mar doe 1k uut dienst was bin 1k nao een
lange procedure uutaendelik nog 'erkend
d ienstweigeraar' wodden.
Ondertussen leek onderwiezer an een basisschoele me toch niet meer et idiale beroep. 1k
had bedocht dat ik elke viefjaor wat aanders
doen wilde en dan moej' niet veur de kiasse
staon gaon. Een dienstkammeraod uut Sappemeer zee dat d'r in Oost-Grunningen een
vormingswarker vraogd wodde. Zo kwam ik

an et wark in Foxham. Al gauwaachtig wodde
ik'coördinator gebouwen' van de vestiging in
Foxham vlakbi'j Hoogezand, waor as ik woonde. lene dag in de weke was 1k beschikber
veur et lanelik bestuur waor 1k in keuzen was.
Et passeniel van de stichting van zoe'n 40
man benuumde de direkteur en in 1977 wodde 1k veur een jaor benuumd. In dat jaor verscheen et repot'Veerder mit et Stellingwarfs'
en d'r mos een heufdmitwarker kommen om
et repot uut te voeren. 1k solseteerde wiels 1k
wus dat et een risiko was, want d'r was nog
niks. Mar 1k verwaachtte dat in et gesprek
mit et bestuur daor wet wat dudelikhied
over kommen zol. Henk Bloemhoff belde me
tiekewel as veurzitter van et bestuur en vreug
of 1k een benuming annemen zol en wanneer
1k beginnen kon. Even laeter zee Henk dat
1k benuumd was en dawwe laeter nog wel
praoten zollen. Et praoten verleup goed, mar
d'r kwam wat hiet onverwaachts aachter weg.
Tot mien schrik rekende et bestuur d'r wel op
dat 1k et riebewies haelen zol. Ze wussen niet
da'k dat at twie keer perbeerd had en dat 1k
d'r as de dood veur was. 1k zol et noolt meer
perbeerd hebben, mar now mos 1k wet. 1k
zag d'r verschrikkelik tegenop, toch gaf 1k me
op bi'j de rieschoele van Harm Stavasius. Die
zette me op de waachttieste en 1k heurde d'r
niks meer van. Ondertussen was 1k al lange
bi'j de Schrieversronte an et wark en toerde
op 'e brommer deur de Stellingwarven. Tot 1k
heurde dat aanderen, die heur laeter opgeyen hadden, wel rieles hadden. Doe 1k Harm
Stavasius d'r over belde kwam die evenpies
laeter tot de ontdekking dat hi'j een hiele
aandere Pieter Jonker lesgeven had. Dat
was in meert 1979 en op 1 oktober haelde 1k
drekt de eerste keer et riebewies. Daor bin 1k
et bestuur van doe nog altied verschrikkelik
daankber veur, want 1k heb daornao yule
gebruuk van de auto maekt.
Doe 1k begon hadden we in de Meulehoeve
in Oosterwoolde ruumte veur drie buro's, et
archief en wat kantoorapperetuur. De twie
aandere mitwarkers weren Egbert de Boer en

Rob Sloot. Rob zee nao et vertrek van Egbert dat hi'j een kammeraod had die wel as
vri'jwilliger warken wol omdat hi'j glen wark
had. Dat was Henk Kroese, die vier maonden
lang elke dag kwam en ok in een regeling ansteld wodden kon. Beide hadden gien vaaste
anstelling en elk jaor was et de vraoge as de
regeling verlengd wodden kon. Rob is naor
de Woningbouwstichting gaon en Henk is in
dienst van de gemiente kommen. D'r is in die
jaoren mit yule nocht nogal wat uut de wege
zet, mar daornao kwammen dejaoren tachtig
mit de bezunigings. De uutbouw van et wark
zoas de bedoeling was is hielemaole niet
haeld. Ok in de opgaonde tied was et altied
weer vechten om subsidie te kriegen.'
Op 1 juli nemt Pieter ofscheid van de Schrieversronte. Hoe kikt hi'j weeromme op zien
wark? '1k heb et wark altied ontzettend graeg
daon, van je liefhebberi'je je wark maeken.
1k bin een beveurrecht meenske. 1k bin d'r
trots op wat tot staand kom men is. Et woordeboekprojekt, Stellingwarfs binnen hiemkunde in et onderwies en al de boeken, cd's
en kelinders die verschenen binnen. Elk boek
is een overwinning en de goed lopende boeken zorgen d'r veur dat belangrieke boeken
die niet genoeg opbrengen, zoas bi'jglieks de
veldnaemeboeken, ok uutgeven wodden. En
de sutelaktie is wel hiel biezunder. En ok veerder is d'r een grote betrokkenhied van hiel
yule meensken bi'j et wark. Niet alles Iokt,
et is bi'jglieks iewig zunde dat et taelkundig
onderzuuk stopt is, dat is zo belangriek. As
we et Stellingwarfs in de bienen holen willen is wetenschoppelik onderzuuk neudig.
1k hope dat ik mien pattien schoneveegd
hebbe, ok ails niet alles lokt. De verhuzing
van Oosterwoolde naor et prachtige gebouw
in Berkoop was, naost de suksessen mit boeken, een hoogtepunt veur mi'j. Et bestuur het
me altied steund en we zatten altied op lene
lijn.' En de toekomst van et Stellingwarfs?
'Doe ik begon zee burgemeester Oosterwiek:
Pieter, ie haeien jow pensloen niet mit et
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Stellingwarfs. Of et d'r over honderd jaor nog
is, weet 1k niet, mar et gaot veural om et hier
en now. Zolange as meensken boeken kopen
in et Stellingwarfs is heur dat wat weerd. De
gemienten moen de sutelers knuffelen, de
saemenwarking tussen beroepskrachten en
vri'jwilligers is een goolden formule. Deur de
bezunigings zullen we naodaenken moeten
over de vraoge wat willen we echt dat blift.'
Pieter hoolt niet op mit et Stellingwarfs, d'r
kan altied een beroep op him daon wodden.
Et ofscheid van de Schrieversronte staot in et
teken van zien boek dat op die dag versch lent: De prentkunst van Peter Lazarov. Et
jaor 2011 mag clan een belangriekjaor veur
Pieter wezen, mar 1991 was dat niet minder.
Et was et jaor dat Vrouw Hof, waor hi'j een
biezunder starke baand mit hadde, uut de
tied raekte. Ze had him vraogd de begraffenis
te leiden en Pieter het dat as een grote ere
erveren. Et was liekewel ok et jaor dat d'r een
keerpunt in zien leven kwam deur de komst
van keunstener/grafikus Peter Lazarov. Pieter
was al een groot verzaemeler van boeken en
keunst, mar doe kwam d'r nog de exlibris en
aandere kleingrafiek bi'j. Ondertussen het hi'j
zoe'n 50.000 blaeden verzaemeld. Sund kot is
hi'j siktaoris van de veriening Exlibriswereld
en hij wodt ok nog uutgever/redakteur van
et tiedschrift van die veriening. Daornaost
zal hi'j verzaemeien blieven en clan moet d'r
ok nog tied wezen veur et lezen. 'Boeken en
prenten bin mien leven, mar zonder meensken bin ik niks. 1k heb nog zovule te doen, de
dood zol me clan ok slim ongelegen kommen zegt Pieter wiels we naor et karkhof
rondomme de karke kieken. Een karke die d'r
kreers uutzicht nao de twie resteraosies in
1991 en 2001.
De oolden van Pieter bin in Oosterwoolde
begreven. '1k hadde de alderliefste en alderbeste oolden die je je mar veursteilen kunnen
en toch wil 1k laeter naor De Haule. A'k d'r
niet meer bin, de kremaosie het west, clan
wii 1k dat mien urn mit een stien op et Hauler
karkhof komt. Dat piak dot me wat!'

Fettje Alten/Johan Veenstra

Een mooi tiedverdrief
t is aanst zomar augustus/september, dat we vraogen jim weer om
oons dan te hepen mit oonze jaorlikse sutelaktie. Dat vraogen we niet
allienig an oonze trouwe groep sutelders, mar as jim nog nooit mitsuteld
hebben vraogen we et jim ok.WiIIen
jim oons helpen, yolk? De Stellingwarver Schrieversronte het omtrent 1200
leden, ie zollen zeggen dat daor toch
zat meensken tussen zitten moeten
die ien of liefst een peer aovens an dat
mooie tiedverdrief mitdoen willen. Et
is zo aflemachtige belangriek dawwe
hier mit deurgaon, aanders zicht et d'r
min uut veur et uutgeven van boeken
in et Stellingwarfs. Zonder sutelaktie
kan et niet!

E

In een artikel in et Friese literaire tiedschrift
Ensafh was Jet ma Knol van de Friese Pers Boe-

kerij lessend uterst somber over de verkope
van Friestaelige boeken. Die is de laeste peer
jaor ommeraek kelderd. Van de Iaeste roman
van de lessend wegraekte Friese schriever
Trinus Riemersma bin bi'jveurbeetd mar zoe'n
200 exemplaoren verkocht. Dat was ok op internet te tezen. En dan zoe'n bekende schriever... Zoks is vanzels meer as droevig. Jelma
Knot heur stotkonklusie in dat artikel was dat
de meensken, die altied volop Friese boeken
kochten now zo staorigan onderwegens
binnen naor et bejaordehuus en et karkhof.
Van zoe'n uutspraoke woj' niet slimme fleurig.
Now is et vanzels zo dat de Friezen heur sutelaktie opdoekt hebben. Dat hadde netuurtik

nooit moeten, want dat schilt heur 200.000
euro omzet in etjaor!
Wi'j moe'n dus mit de sutelaktie deurgaon,
want die is van Ievensbetang. Mar... dan hewwe wet vri'jwilligers neudig. En dat is/wodt in
disse tied ok een perbleem. Wie wit him nog
inzetten veur de gemienschop, veur een goed
doel? We moe'n oons as Stellingwarvers verdikkeme niet kennen taoten! Wat zuwwe now
beleven! In et verleden hewwe bi'j Votten hove
altemachtig vochten tegen de bisschop van
Utrecht en bi'j de Bekhofschaans hewwe die
viesterd van een bisschop van Münster kiop
geven. En oonze elgen Stetlingwarver mannegiesputter Pieter Stoevezaand het de boet
an de aandere kaant van de Grote Poele op
poten zet. En dan zolten wi'j in oonze daegen
te betabberd wezen om even wat uurties
vri'je tied an de sutelaktie te besteden? As dat
zo wezen zol zowwe oons de ogen tot de kop
uutschaemen moeten! We rekenen dus op jim!
Suteten is echt waor een prachtig tiedverdrief!
In groepies van twie man (mlv) mit een kroje
op pad bi'j de huzen langes om Stellingwarver boeken en aandere negosie an de man te
brengen. En... de humor teit bi'j de straote.
Dat zuj'm marken, want le maeken van alles
mit, ie heuren van alles... en kommen mit de
mooiste verhaeten weeromme in et gebouw
van de Schrieversronte in Berkoop. En niet
atlienig mit mooie verhaeten, mar hopetik ok
mit best wat centen in de ponge en... mit een
goed gevuut! Want ie doen et argens veur!
Veur oonze eigen tael en kuttuur!
Netuurlik kriej'ok pieperds an de deure die
zeggen dat ze gien Stellingwarfs lezen kunnen. Dat is onzin. Al maj'm dat vanzels niet op
die meniere zeggen, want sutelders heuren
attied fesoenlik te btieven. De sutelders bin

ommes et vesitekaortien van de Schrieversronte! Mar... et is wel onzin as meensken
zeggen dat ze zoks niet lezen kunnen. lederiene kan Stellingwarfs verstaon en lezen. Aj'
dat mar willen! Aj'm zoe'n iene an de deure
kriegen maj'm best verwiezen naor schriever
Johan Veenstra. Mar misschien hebben ze
daor nog wel nooit van heurd. Mar dan meugen Jim wel zeggen dat die man prachtige
boeken schrift, zowat overal bekend is en dat
d'r flutten boeken van die man verkocht wodden. Tot in Hollaand an toe! Nog nietzo lange
leden het die man verhaelen verteld in Den
Haag veur de pensioneerden van de Aegon
en in Broek op Langediek veur de plattelaansvrouwluden. En... iederiene verston op
die plakken zien Stellingwarfs! En... doe de
meensken in et schoft in zien boekies ommesnuuiden, dee blieken dat ze 't daor ok wel
lezen konnen. Dat de goeie man het zelden
zovule boeken van himzels bi'j een optreden
verkocht. Hi'j hadde zuver te min bVj him...
Dat maj'm dus wel vertellen an de deure. En
as ze et in Den Haag en Broek op Langediek
verstaon en lezen kunnen, zol et toch wel
slimme appat wezen as meensken in Langedieke en op 'e Blesse et niet kunnen zollen. Et
wil oons niet an! Mar daenk d'r omme... jim
blieven fesoenlik!

De sutelaktie wodt van 'tjaor hullen op
29 en 31 augustus en op 5, 7, 12, 14 en
19 (reserverdag) september. We kommen tussen vier ure en half vufe bi'j
mekeer in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte, kriegen bolties,
overheerlike sukerbolle en wat drinken
en gaon clan sutelen tot et om een ure
of achte donker wodt. En clan weer naor
Berkoop om de centen te tellen! Jim
snappen now grif wel wawwe graeg
willen. Bel even mit de Schrieversronte
(0516-451108) in Berkoop en geef Jim
op. Doe mit! Laot oonze tael niet verslonteren! Dat is de opdracht van oons
allemaole!

Harmen Houtman

Zwannen
Op et blikkerende waeter
glieden

twie zwannen,

die mien heugenissen
naor

tt

laeter veren.

Ze verschienen in
mien linker ooghoeke
en drieven staotig, fier,
mien rechter ok weer uut.
lene kteine zwotte
en dtere die dromerig is;
peer dat zonder oponThoold
kings grote gele dotters drift
Ze reenfelen et

waeter

mar golven doen ze niet,
de lege zunne kleurt
heur haastveren goold
Op et spiegetende waeter
drieven twie zwannen
deur et wonder held're beeld
van eertieds veerder leven.

Johan Veenstra

'L'
ao et vieren van Keuninginnedag 2008
in Makkum en Franeker bedaankte
keuninginne Beatrix de Friezen veur
et prachtige feest en ze besleut heur
toespraokien in et Fries mit de woorden tige
tank! Et was de eerste en vermoedelik ok de
taeste keer dat Beatrix in et eupenbaor wat
in de twiede riekstael zee. De Friezen vunnen et liekewel prachtig en weren d'r slim
bliede mit. Sjoerd Groenhof van de FNP vun et
bedaankien in et Fries een erkenning van de
Friese tael en kultuur. Neffens Oranjekenner
en burgemeester van Koltumerlaand Beam
Bilker hebben Beatrix heur veurgangsters heur
ok wet es an et Fries waogd. Juliana zong een
keer et Friese volkslied mit en Wilhelmina hul
in 1906 een toespraoke in et Fries. De femilie
is vanzels ok van Friese komof...
Et zal wet noolt gebeuren dat de keuninginne
nog es een peer woorden in et Stellingwarfs
zeggen zat, mar we hoeven oons as Nedersaksen hietemaote niet aachterstetd te vu ten,
want Wilhelmina het behatven et Fries de
Veluwse variaant van et Nedersaksisch ok wel
es bruukt! Et Veluws was heur vanzels niet
vremd. Ze woonde ommes, uterst ienvooldig,
op peleis Et Loo in Apeldoorn en kende et
gebied op heur doempien. Ze was graeg in de
netuur, mende peerden, fietste en schilderde
daor. Ze kende alte taenen en patties en praotte
graeg mit de gewone meensken, die ok wel in
gewoon Veluws tegen heur praotten.
In de oorlog zatWithelmina mit Bernhard
in Engelaand en Juliana mit de kiender in
Kannede. Dat hadde aachterof bekeken
niet hoefd, mar et leek d'r in et begin van
de oorlog op dat Hitler Engelaand ok wel es
bezetten kunnen zol.VeurWilhelmina was die
scheiding vermoedelik et slimste, zi'j miste
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heur ienigst kiend slim. Veur Juliana was et
tichtkaans niet verkeerd dat die es een schoft
niet in de buurt van heur nog wel es baozige
moeder was. Et kontakt wodde onderhullen
deur een enorme stroom brieven, die ze mekeer schreven. Juliana het de brieven van heur
moeder atlemaole beweerd, Wilhelmina het
de brieven van Juliana allemaole verbraand.
D'r hoefden laeter gien vremde ogen over te
gaon! De hofdame stookte de kachet op en de
oolde keuninginne smeet de boel op et vuur!
Dat is nog es reddag hoten! Et is mar goed dat
Juliana niet zo opredderig was, daoromme
weten we now dat Wilhelmina een keer wat in
et Veluws in een brief an heur dochter schreyen het. Drekt nao et begin van de oorlog was
ze at an 't prakkeseren en uutdaenken hoe et
moeten zot as de moffen de oorlog verleuren
hadden en zi'j weeromme naor huus konnen.
Wat veur kammenet mos d'r clan kommen? Ze
schreefJutiana dat ze at wat menistersnaemen
veur et ni'je kammenet in 'theufhadde.
Van et mooie Veluws kon ze soms slim genieten. Hoe weinig ze bi'jtieden van menisters
en aandere hotemetoten hebben kon, mit de
gewone Veluwse meensken kon ze wel akkederen. Doe ze een keer over de Lootaene naor
de tandarts fietste, reup iene die even niet in
de gaten hadde dat et Wilhelmina was tegen
heur: He toch wief, ne toch rechts van de weg!
Mit groot genoegen vertetde ze van zokke
onverwaachse ontmoetings en reakties an de
meensken om heur henne!
Altes overziende donkt me dat et keuninklike
Nedersaksisch uut et verleden best wet wedleveren kan mit et Friese tige tank uut 2008 in
Franeker!
Bron: Cees Fasseur: Wilhelmina. Krijgshaftig in een
vormelozejas. Uutgeveri'je Balans, 2001.

Jan en Amelia Brouwer

Wug,aslagnaor-Chi.1i -j1)

B

egin 2011 maekten Jan en Amelia Brouwer uut Drachten een reize naor Chili,
et laand waor Amelia van oorsprong
weg komt. Jan en Amelia bin in augus-

tus 2010 trouwd en now zal Jan in de kunde
kommen mit zien schoonfemilie. In vier weken willen ze Amelia heur femilie mit een bezuuk vereren, mooi plakkies zien, van mekeer
genieten en van et mooie weer netuurlik! De
kiender Jazmin (dochter van Amelia) en Henk
(zeune van Jan) blieven thuus om op de honties Perla en Femke te passen. Op disse meniere kan Jan mitien ok zien Spaans verbeteren.
As Jan en Amelia weerommekommen nemen
ze neve Jonathan mit. Hi'j blift drie maonden
in Nederlaand en gaot clan weeromme naor
Chili mit wat verdiende speercenten. De kommende tied kun jim et reisverslag van Jan en
Amelia in De Ovend lezen. (Red.)
Oonze eerste reisdag
Vandaege is et 26 feberwaori 2011 en in Chili
is et now 7.15 ure. Et tiedsverschil is vier uren,
in Nederlaand is et now 11.15 ure. Wiels ik,
Amelia, dit opschriefzitten we nog in et vliegtuug van Madrid naor Santiago de Chile. We
vliegen now zowat boven Argentinië. 1k heb
yule slaopen mar Jan niet echt. We hebben
heerlik eten had, stoofvleis mit bakte eerpelties. Vandemiddag omdebi'j 14.00 ure biwwe
van huus votgaon.Vrunden van oons,Ype en
letsje, hebben oons naor et vliegveld brocht.
Vol spanning ston ik op ze te waachten,
omreden we zovule begage hadden dat et
de vraoge was as et allemaole wel in de auto
passen zol. Gelokkig hebben Ype en letsje
een hiele grote auto. Doe ik zag dat alles in de

auto paste was ik echt oplocht. Now nog de
twiede stap: de koffers deur de kontrole.
We weren aorig rap op et vliegveld. Dr was
genoeg tied om wat eten te gaon en even te
zitten. Even pies laeter biwwe naor de vertrekhal gaon om in te checken. Oei!Thuus, onder
et eten, hadde ik nog wel even an oonze
paspoortern docht. Mar bi'j et inschecken
docht ik, HEWWE OONZE PASPOORTEN WEL
BlJ OONS!!! HELP! 1k zag alles drijen, en bin
votdaolik de koffers indeuken om te zuken.
1k kon niks vienen. 1k dochte, och heden, we
moe'n Jazmin en Henk bellen dat ze as de
bliksem oonze paspoorten brengen, DAT
REDDEN ZE NOOIT!!!.
Gelokkig het Jan meer taktiek om te zuken
en hi'j was d'r wisse van dat ze dr wel weren.
Doe ik zag dat hi'j ze vunnen had, zakte mien
maege weer hielendal op zien plak. Now
wodde et de hoogste tied om in te checken.
Mien maege gong al weer mal te keer, ik
zag allemaole meensken in de riegel staon.
Ze mossen heur koffers meten en wegen.
Een jong stellegien ston op de vloer in heur
begage omme te spitten om te perberen op
et goeie gewicht te kommen. 1k dochte weer:
oei, oei! Dan bin oonze koffers zeker vusen te
zwaor, dus et spul op de weegschaole..., en
ja heur, we hadden (mar) twie kilo te yule. Dr
zat een vrommes aachter de balie die dr uutzag as een kwaoie pitbull, mar gelokkig vul et
hatstikke mit. Doe ze de kwitaansie zag van
de extra begage, dat die netties betaeld was,
leut ze oons toch mar gaon mit de lieve woorden: 'Disse twie kilo schink ikjim vandaege'.
Et was een hiele oplochting dawwe de koffers
zomar deur de kontrole kregen. Thuus hawwe
ze wel weugen op een personeweegschaole,
mar die bliekt dus niet hielendal zuver te

Foto boven: Jan en Amelia in et vliegtuug.
Foto onder: Et husien van tan te Angel/ca waor we uutvanhuzen gaon.
wezen. Netuurlik wodde dr nao et wegen ok
nog rap et len en aander in de koffers propt
dat dr veur et wegen uuthaeld was am mar
op et goele gewicht te kommen. Wie hoolt
wie now veur et lappien??? Doe biwwe zels
naor de douanekontrole gaon, en dat gong
zonder slag of stoat. Ja, daor staoj' dan an de
ere kaante van de douane in niemandslaand.
Dus wat doej dan? Eerst nag mar wat inko26

pen doen, dit wodt toch niet meer weugen.
Een stokmennig pakkies sjek en piepetebak
veur de femilie insleugen, en doe mar waachten tot we in et vliegtuug konnen.
We gaon votdaolik laanden, dus 1k sluut now
of en perbeer rap weer een verslag te schrieven.
Groeten van Jan en Amelia

Harmen Houtman

zal niet uutkommen in jow laetere leven.
Veerderop klopt beter wat d'r staot: het inprentings- vermogen voor vreemde woorden
is goed. Jow vader praot Stellingwarfs tegen
jow en je moeke Fries. Zi'j zullen die taelen
heur levenlaank ok tegen mekeer praoten
Lieve Harm,
blieven en dus praoten jow beidend. Doej'
Of moet 1k Ham pie zeggen, zoas alle kiender op 'e legere schoele kwammen op je zesde
was Nederlaans de tael. In et lekaol temeenin de legere klassen jow nuumden? Missen. Op et schoeleplein blift et Stellingwarfs
schien luuster ie beter naor Hammy, want
dat sch rift juffer Peenstra op et zwatte kevot aj'tikkertien speulen of knikkeren. Dat
Iaeste doej' niet vaeke, ie willen aenlik die
van jow repot. De meester zegt Harm tegen
mooie, glimmende, kleurige bosje en zoks klinkt beter. Toch zul' ie
erliezen! En husien
naeme nóg een keer ver
n
mit zaand en grint
deren. Jow pake van vac
)w
beter. Weet ie nog
kaant hiet ommes Harm
'op 'e foto kwammen
en as schriever past dat,
?ur et grote hekke
wat ritme anbelangt,
iaor et plein? Hooltienzo goed an bi'jjow
touwgienjasse en
aachternaeme. Laeter
mesjesterse pofbroek
zuj' d'r aachter koman en een brille op 'e
men daj' aenlik een
neuze. Die brille het
hiele oolde naeme
je
ok wat zwietdruphebben. De Houtpen kost! Op een
man was een zeebepaold mement koj'
veerder uut de 1 6e
niet goed meer op
ieuw die 'om de zuud'
et bod lezen en keek
Oost-Indië ontdekte.
e altied naor wat jow
Harmen was de naeme
uurman opschreef.
van de vader van Remejow mem dat deur
brandt, de schilder diej'
g
belaandenjim in
zo bewonderen zullen o
dden
in et Bonefaosius
een jaor of tiene. Hej' de
aol.
Dokter
Baarda zee
trouwens wet lezen die I:
daj'm niet naor Et Vene gaon
repot in zit? Dr staot de daotum
Harmen Houtman as
mossen, want die oogarts was
van lOjuni 1963 boven en da's
klein joon glen.
niet zo aorig veur kiender. le
mar een weke of wat leden. Et is
weren now lenkeer een gevulig joongien.
een stok pepier mit een advies veur een beWat was dat kattelieke ziekenhuus groot,
roepskeuze, dat een buro over jow schreef
niet?! Zo hier en daor leup een non negien
en naorje pappe en mem stuurde. Et is een
en hong een kruus. Et reuk d'r naor zaeken,
soortement uutslag van een CITO-toets, mar
die jow niet bekend veurkwammen. Ok at
clan zonder toets. Onbekend? Die uutdrokvun ie et daor mar vremd, dr hong d'r een
king verneem le pas over een halve leuw.
sfeer die je wet antrok. 1k zal et je now mar
vertellen; drekt nao je twintigste gaoj' in
Et buro daenkt daj' op et gebied van wiset ziekenhuus warken en zullen daor de
kunde wat beter binnen as dat van tael. Et

Brief an mezels

prachtigste tied van je leven deurbrengen.
le kregen dus een zwatte hoornen brute.
Wonderlik genog zal dat groffe medel in de
jaoren tiene van de kommende ieuw opni'j
'trendy'wodden. Et woord'trendy'zuj'wel
niet kennen. Et is Ingels en betekent'hip
mar ok dat woord zuj' over een jaor of wat
pas heuren. Over een kleine 50 jaor sloepen
die Ingelse woorden oonze tael in. NOg
even weeromme naor die twie kiekglassies.
le dusten eerst niet mit et veurwarp, dat boyen over je neuze hong en op je oren rustte,
naor schoele toe. Meester wus niet goed,
hoe as hij je weer naor de klasse lokken
mos. Weer brocht Mem de redding: as kammeraotien Bert van de Bovenweg him now
es anhaelt, want die kan ommeraek mit him
ommegaon. Die opzet slaegde en ie konnen
de krietstrepen weer kraekhelder op et bod
onderscheiden. Trouwens, wees niet bange:
le hoeven nietje Ievenlaank een brillegien
op! In dejaoren zeuventig zullen ze klelne
kiek-schilferties uutvienen. En aj' begin
kommende ieuw weer iene veur et lezen
vanneuden binnen, clan zit d'r ok een leesstokkien in dat schilfertien glas. Trouwens,
nog even over dat inprentingsvermogen. Op
de vervolgschoelen leer ie nog meer taelen,
mar ie wo'n glen taelewonder. Et verschit
mit pattie eren is, daj' in 't butenlaand de
vremde tael wet durven te praoten. Krek as
in jow wark laeter tegen de kiender die uut
Afrike vlocht binnen.
Harm heeft een sterk fantasieleven, sch rift de
man van dat psycho-technisch labberetorium, hetgeen zich o.a. uit in zijn tekeningen
en gedichtjes. Dat haj' at doej' nog mar een
jaor of achte weren. Die vassies en tekenings van Oost-lndische ink stuurd' ie naor
de Friese Koerier. Naodat d'r zes keer wat
in staon had, wodden jow 'Kleine Koerierjournalist' en kregen een groot kedo.Weet
ie nog dat dat de dichtbundel 'Tutte mel
de linten' was van Diet Huber? Een boekien
in et Fries, daj'wél lezen konnen. Et was zo

mooi datjow nichien Geppie uut et piepkleine dorpien Lutkewierum et ok hadde
en d'r uut veurdreug. Zoks wollen jow ok
wet, mar ie wussen doe nog niet dat et wet
watjaoren duren zol eer dat gebeurde. Die
schrieveri'je is slimme belangriek veurjow.
Op een bepaold mement woj' graeg dat
d'r een boek van je uutkwam en le maekten een stokmennig kienderverhaelties.
Lichtkaans zollen ere memmen heur kiend
niet eernstig nemen as ze mit zoe'n verzuuk
kwammen, mar die van jow pakte et op.
Pietsje zocht in alderhaande kraanten om
et adres van een uutgeveri'je en stuurde
et op. Zol ze et idee had hebben dat et wat
wodden zol? Of docht ze misschien, dat ze
jow'optillen' kon, ok at geleufde ze d'r niet
in? De vertellegies kwammen weeromme
en een boek zat d'r niet in, mar wat bin jow
wies op je mem. le hebben nog glen weet
van waj' mit dat schrieven berieken zullen,
veural nao de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte over een jaor of
tiene. En dat tekenen. Jow moe'n vanof de
vierde klasse op zaoterdagmorgen nao 11
ure van een veurbeeld tekenen van meester Van der Valle. Een ei in een eierlokkien
bi'jglieks, waor as an weerskaanten ok nog
drie takkies mit katties uutstikken! Zoks haj'
nog nooit zien. le vunnen d'r niks an en binnen de kotste keren moch le vri'j tekenen.
Dat is prachtig en ie genieten van et grote
tekenboek daj' op 'e jaordag kregen. Dr
ontstaon Iaandschoppen mit huzen, mooie
bomen, tekend in klelne zwatte Iijnties. En
toch zal et stoppen tiedens je tienerjaoren,
wiels et maeken van verhaelties blift.
Drs. A. Anema sch rift veerderop in zien
verslag nao et praotien mit jow: inzijn
werkhouding is hi] serieus, ijverig, moor nog
watonzeker. De beste man het neffens mi'j
scharp naor jow keken. le doen goed je best
op schoele. Veur vliet en gedrag geft de
jufferje in de dadde klasse at een achte en
meester is et daor de rest van de schoeletied mit lens.

Veur Kennis der Natuur heb ie alderdeegst
driekwat punte meer kregen. Lichtkaans
kwam dat deur de belangstelling veur et
yak nao die keer dat Jim mit Geert Lantinga
een middag de Karkebos in west weren.
Van die tied of leerde ie de Salomonszegel
kennen, de grune plaante die een boge
maekt en waor as witte klokkies anhangen.
De denneboom, mit een ploeme van lange,
stevige naalden, kuJ'onderscheiden van
de sparre. De naeme lariks vien ie zo mooi,
krek as de kraansies van kleine naalden die
op 'e toeken huzen. En clan de verschillende
soorten mos. Et meerst wonderlik was et
rendiermos. le verbaosden je daj' zoks zo
dichte bi'j huus vienen konnen. In gedaachten zag ie die grote beesten al vreten an
de griesblauwe plaanten, die as een soort
hadde spoonze vermaelen wodden deur
tonge en koezen. De fantesie speulde weer
op. le droomden weer even over oorden
diej'wel es in boeken zien hadden.Vlakten
waor et woest en koold was. Waor sierlike,
grote geweien ofstakken tegen de ondergaonde zunne. Die vlelsetende plaanties in
de dreuge iesbaene maekten ok wat in je
los. De zunnedauw mit blatties mit kleine
haorties die moggen atten. Hoe was zoks
meugelik!? Wat maekte Geert mit zien
prachtige verhael een indrok op jim. le
zullen d'r in je laetere leven nog vaeke an
weerommedaenken.
Wat gien droom was in die Karkebos gebeurde op de kleine zaandvlakte dichtebi'J
de iesbaene. Op een waarme zundag middag gong ie mit breur Pieter en Jim oolden
zo now en clan naor de kleine heide. De
tasse mit ranje en Exota, Rang snoepies en
iesbonbons was niet vot te daenken. Et was
een sport om van et'hoge'zaandduun of
te springen en veilig in de koele te lanen.
Weet ie nog dat zoks mislokte bi'j je jongere
breurtien? Nao de zoveulste sprong raosde
hi'j et uut. Uut zien mond kwam bloed.
Pappe zag et drek, Pieter had zien tonge in
twiejen beten. Mar kun ie me vertellen as

Tegere mit breur

Pieter (rechts) in de klasse.

de dokter daor nog an te passe kom men is?
Op et laand mit zaod wat daorveur lag
beleefd' ie al weer zoe'n kienderaeventuur.
't Zal tegen de middag west wezen dat jow
mit Jan, mit dat dikke toefien haor op et
veurheufd, naor de bouw van Bosma fietsten. Tussen de aoren stonnen de blauwe
bloemen te knikken tegen de hiete locht. Et
zol aorig wezen om thuus te kommen mit
een flunk bossien om die op 'e vaas te zetten. Bi'j et ofscheuren van de eerste, snee
Jan him allemachtig in een vinger en hi'j
mos at naor de dokter veur een hechting.
Over een jaor of twintig zal hi'j je die vinger
nog een keer zien laoten as hi'j bi'j je komt
op 'e Eerste Hulpe. Zoks vergeet ie nooit en
vraog d'r clan mar naor.
1k wol nog even weerommekommen op
dat schoeleplein, waor aJ' de oflopen zes
schoeleJaoren een groot pat van de dag
deurbrochten. De Iiefde kreeg je daor at
te pakken. Een jaor leden bin ie 'trouwd'
mit een maegien uut de kiasse. Et was Elly

van de gerage en autosloperi'je. Ze woont
bi'j jim in de straote, elke morgen fietst ze
veurbi'j. Zomar op een dag maekt iene uut
de klasse bekend datjim wel es trouwen
konnen. lederiene vun dat een goed plan,
jim ok. In de loop van de dag was d'r een
soortement van receptie tussen de grote
stienen bak mit de zwaore schuine deuren,
waor et pepier in moet, en et kolehokke.
Van alderhaande kedogies wodden jim toestopt. le bin ok vast niet vergeten dat jim op
een woensmiddag in et stookhokke van jow
beste kammeraotien'echt'trouwd binnen.
lederiene uut de klasse mocht et mitmaeken. Vertel ie me now es wie de borgemeister was, die veurjim ston, doej'm zo kreers
naost mekeer op 'e stoel zatten? Mar op
't heden bin ie weer vri'jgezel, zo as 1k dat
bekieke. Zit d'r niet over in. Op 'e ULO komt
Greta uut Sunnege en die wodt ok verliefd
op je, krek as jow op heur. Een stok of wat
jaor laeter, ie zitten dan elke dag onwennig
op een burostoel bi'j de CAV in Berkoop,
kriej' Trijntje die een peer klassen leger zit.
Toch is 't me opvalen dat ie as toeschouwer
bi'j et körfballen zo naor die jongknaopen
kieken, die een peer jaor oolder binnen as
jow. Hej' dat zels wel lens deur? Nee? 1k zie
et! Daor moej'ok nog niet over inzitten. Dat
komt allemaole goed, ie hebben ommes de
beste oolden, die iene him mar weensken
ka n.
In et mitkieken over je schoolderties heb
ik al zovule lezen. Nog len ciefer vaalt me
op, waoj' in je laetere leven een protte wille
van hebben zullen. Op eerdriekskunde zie
ik een vette achte op dat repot staon. Nee,
begriep me goed, van die achte drupt et
vet niet of, mar et wil zeggen dat die d'r
wezen mag. Weer zoe'n ni'j woord, waj' nog
niet begriepen kunnen. le willen een protte
weten over oons laand en de wereld daor
ommehenne weten. le kommen veerder
as Hoogezand-Sappemeer-Zuidbroek-Wildervank-Oude Pekela enzohenne. Nog mar

viere en Mem nam jow en Pieter al mit naor
Vlielaand, waor ze eertieds warkt hadde. Ze
zette jim op 'e trein naor Amsterdam, waor
Omke en Tante woonden. Wat maekte dat
Hotel de I'Europe een indrok op je, omdat
et restauraant half in et waeter ston. Aj' nog
een peer jaor waachten vienen ze de 'Tienertoer'uut. Dan kuj'een weke lang elke
dag mit de trein argens henne. Dejaoren
daorna gaoj'wiet hoevule greenzen over,
mar ondervien dat zels mar.
Verder is het van belang, dat hijzich bijanderen weetaan te passen, sch rift de psychobog uut Liwwadden. Door zijn gevoelige,
zachte natuur zou hi] hier moeite mee kunnen
hebben. Al weer een goeie blik op je binnenste. be zullen hier nog jaoren muuite mit
hebben, mar in je 'twintiger jaoren' as die
'kaastedeuren' eupengaon, zal dat veurbi'j
wezen. Bleu, dat bi'j, mar toch staoj'zomar
as bakker op et schoeleteniel. Mem hetje
mit stri'jpoeder om je gezicht, wat aj as
klelne poppen op 'e billen kriegen, in een
échten iene ommetoverd. Wat gaot d'r een
protte over jow mem in disse brief. Toch
hool ie een hiele protte van je pappe. Daor
liek ie et meerste op. Jim hebben haost
dezelde aord. Betien verlegen en onzeker,
mar toch goed mit eren akkederen kunnen.
Aj' oolder wodden begin ie ok uterlik op
him te lieken.
Et is een lange brief wodden. Haj' him mar
lezen kund in de tied van dat repot. Dat had
je wisse starker maekt. Mar et is toch prachtig dat de beste jaoren veur de deure staon.
1k stoppe mit schrieven. Over een weke of
wat gaoj' mit een stokmennig klasgenoten
naor de ULO in Wolvege.
Groetnis 'Harmen van now.'

OTTO, HOOP Vfl MUIL

TTO HOi I

uEEcz'j-

- tiTEE4Z

I

TWLJt
ItI

I

tJ

7 OTTo\-(OE1
cl-EEL VA!I
4 GEUETNX

'1

'

tr' rv
/<EENAARME
LOEgE. &Et4 WccRDt

Brief pepier

+ Offertemappen

+ Personaliseren

Foolders

+ Nota's

+ Sealen

Struibilletten

Sets

Geboortekaorten

Trouwkaorten

Printwark

Kraanten

Buro-onderleggers

Staanswark

Vesitekaorties

With compliments

Permosiekraanten

Posters

Kevoffen

Reklamekraanfen

Boeken

Huusstiel

Huus-an-huusblaeden

Tiedschriften

Viaggen

Kiubbloeden

Plakplaeties

Adresstikkers

Veurraodbeheer

Websteden

Kastkaorfen

Katalegussen

Jubileumkaorten

Uutneudigings

Wit pepier

Toegangskaorten

Etikeffen

Ringbanen

Ketinders

Ve rien i ngsblaede n

lnbienen

*444

+ Web2print

drukkerij van der meer

SCGM DUURZAAM

FSC

