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Jannes Westerhof

Et levenswark van Wiebe de Vries

I

n De Ovend van april 2010 ston et bericht
dat vanwegens de gezondhied van vaaste
mitwarkerW.H. de Vries de kommende
tied zien bi'jdregen in de serie De oorlog

in de Stellingwarven nog missen zollen. 'Wi'j
vienen,' sch reef de redaktie, 'dat vanzels hiel
jammer en hopen dat De Vries weer gauw
in staot wezen zal om zien zo interessaante
bi'jdregen te leveren
Slim spietig, mar Wiebe de Vries is d'r in die
twiejaor niet an toekommen nog een oflevering te maeken. En dat is gien wonder, want
behalve dat hi'j zels gezondhiedsklachten het,
gaot hi'j elke middag naor zien vrouw Corrie,
die opneumen is in Lindestede. En clan is de
dochter ok nog slim ziek, krek as de omkezegster, de dochter van zien ienigste breur, die
kot nao de bevri'jding uut de tied raekt is. As
De Vries et al opbrengen kan perbeert hi'j
aovens wat of te warken van et staepeltien
vraogen van instaansies en pattekelieren over
de oorlog. An et schrieven van stokken veur
De Ovend komt hi'j clan ok niet toe.
Aj'wat weten willen over delwiede Wereldoorlog in de Stellingwarven en omkrieten dan
kuj' niet om W.H. de Vries henne. Van et boek
De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat ok
onder de titel Vijfjaar no vijftig jaar verscheen,
bin zachiesan zoe'n vuufduzend exemplaoren verkocht. Elk jaor wodt et boek tiedens
de sutelaktie nog verkocht. De laeste drok is
haost uutverkocht en d'r zal bekeken wodden
as d'r nog weer een herd rok kom men moet.
Daornaost verschenen d'r vanof april 1993
krapan tachtig stokken in De Ovend, onder de
titel De oorlog in de Stellingwarven. Deurdat de

In 2005 wodde Wiebe H. de Vries in de bloemegies
zet deur oold-Ovendredakteuriohan Veenstra,
vanwegens de vuuftigste oflevering van
De oorlog in de Stellingwarven. Rechts van
De Vries staot Corry, zien vrouw.
eerste bi'jdregen nog gien nommer hadden
wodde in augustus 2009 et laeste stok onder
nommer 72 plaetst.
In et huus van De Vries is de oorlog overal
zichtber deur veurwarpen, foto's, boeken
en ordners vol mit foto's en teksten, mar ok
bi'jglieks deur vliegtuugmedellen en alder-
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De oorkonde die bij de onderscheiding heurt en die ondertekend is
deur president Ronald Reagan.

deegst deur een Ingels geweer an de waand
in de kaemer. Veur et huus het 23 jaor lange
een slim opvalende propeller staon van een
vliegtuug dat daelekommen is in 1941. In
2009 is die verhuusd naor Munnekeburen,
waor hij in de tuun staot van de femilie
Oosterkamp, want'ik bin ondertussen op een
leeftied dat ik wat ofbouwen moet'.
'Daor komt nog bij da'k bin nenkot naor een
kleiner huus gao, zodat ik veerder ok een
hieleboel oprumen moet.'
'D'r wodt me vaeke vraogd as ik bezeten bin
van de oorlog en hoe dat kommen iszegt
De Vries. 'Doe de oorlog begon was ik een
joongien van dattien jaor in Ni'jhooltpae.
BreurTinus, massienist op een melkfebriek in
Noord-Hollaand, was in de meidaegen soldaot en is kot nao de oorlog wegraekt. Heit
mos verplicht in Duutslaand warken. Doe hi'j
nao een jaor mit verlof thuus was is hi'j niet
weerommegaon en wodde hi'j onderduker.
Zels warkte ik in de winter bij de CAV in
Berkoop en zoemers bi'j een turfmaekeri'je
aachter Steggerde. We deden et wark mit
zien drienend, de turfmaeker, nog een jonge
en ikke. Zwaor roggewark, mar in et Iaeste
van de oorlog zat ik daor veilig. Op 16 en 17
september 1944 was et eerste grote bornberdement op et vliegveld van Haovelte. Alle
manluden van 17-45 jaor mossen heur melden op'e mark in Wolvege mit een schoppe,
een deken en eten veur iene dag. Ze mossen
et vliegveld weer op odder maeken. 1k bin
d'r niet hennegaon en bleef in de turfmaekeri'je. Aovens as et donker was gong ik naor
huus. De oorlog speu Ide al een grote rolle in
mien jonge leven, mar hierdeur wodde mien
belangstelling veur de oorlogsvoering pas
echt wekt.' De Vries lat een boekien zien mit
een versleten rood omslag.'Ik heb et kregen
van mien breurTinus, een kamrneraod van
him het et ontfosseld an een Duutse soldaot.' Et is een boekien uut 1943 mit de titel
Deutsche, Itallënische, Britisch-Amerikanische
und Sow] etische Kriegsflugzeuge en d'r staon

ofbeeldings in van vliegtuugtypes en een
beschrieving d'r van. 'Dat was et begin veur
alles wat mit de oorlog van doen had en dat
is altied bleven, of beter zegd dat is hieltied
starker wodden. Doe ik et boekien kreeg bin
ik begonnen mit et maeken van antekenings
en ik verzaernelde van alles wat mit de oorlog
te maeken het. 1k had et boekien altied in
de buse.'Overal zit een verhael an vaaste en
as De Vries ienkeer begint komt d'r bi'jkaans
gien aende an. 'Oorlog is een schaekspel,
elke keer as d'r wat ni'js uutvunnen was,
zoas bi'jglieks de Vi en V2, kwam de aandere
perti'j mit een tegenzet.'De Vries geft d'r wat
veurbeelden van. Zien feitenkennis is ongeleuflik.
Nao de bevri'jding het De Vries him anmeld
as oorlogsvri'jwilliger en zo kwam hi'j an et
wark bi'j de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD), wat now de Explosieven Opruimingsdienst (E.O.D.) is. De ervering die hi'j
daor opdaon het kon hi'j Iaeter goed bruken
bi'j et opgreven van vliegtugen, waopens en
munitie. Daarbi'j mossen ok nogal es overbliefsels van piloten en bernanningsleden
burgen wodden. Et rnaekt niet uut as et GealIieerden of Duutsers binnen. D'r wodde en
wodt perbeerd uut te zuken wie de meensken weren en de persoonlike bezittings an
femilieleden weeromme te geven. En et Iiekt
wel as komt daor gien aende an. Zo staot in
De Ovend van feberwaori 2004 et verhael
van De Vries hoe tien Nederlaanse gevangenen in Duutse dienst op 13 april 1945 bi'j
Berkoop doodscheuten binnen. Vier van heur
bin laeter op et Duutse militaire begreefplak
in Ysselstein begreven. Van twie is nog altied
onbekend wie et binnen, mar misschien kan
deur gebruuk te maeken van D.N.A.-onderzuuk dat ok nog es oplost wodden.
Veur al zien uutpluzen het De Vries yule
wardering kregen, mar et meerst wies
is hi'j mit een inlieste oorkonde die
bi'j een Amerikaanse onderscheiding

heurt. De oorkonde van The Air Forces,
Escape and Evasion Society is ondertekend
deur president Ronald Reagan. Hi'j het him
kregen veur al et te plak brengen van al die
persoonlike bezittings van sneuvelde militairen bi'j fern ilieleden.
De Vries wodt niet alliend orn advies- en
infermaosie vraogd, mar hi'j is ok rnitwarker
van de Oorlogsgravenstichting veur de drie
noordelike perveensies en de Kop van
Overiessel en konterleert in dat grote gebied
de greven. Ok is hi'j lid van de Studiegroep
Luchtoorlog 1939-1945 (S.G.L.O.). le zollen
haost vergeten dat hi'j daornaost tot 1989
ok nog veur zien daegeliks brood an et wark
was. Nao zien drie jaor as oorlogsvri'jwilliger, kwam hi'j bi'j de gemientepelisie van
Rotterdam, mar doe bleek dat zien 'kleurzin'
niet voldoende was. As pelisieman mos ie
wel gries en zwat van mekeer onderscheiden
kunnen. Nao vier maonden was et gebeurd
en etzelde overkwam him daornao as massiesee bi'j de gevangenis in Nieuwersluis deur
etzelde mankement. Et speulde gelokkig
gien rolle doe hi'j as gestichtswaacht in Veenhuzen te laande kwam, mar daor bevul et
him niet. Nao aanderhalf jaor gong hi'j naor
de Frico in Wolvege, waor hi'j goed achttien
jaor west is. Hi'j kon daor kursussen volgen
en zodoende is hi'j an et wark kornmen in de
an leg van centraole antennesystemen en radio- en tillevisieripperaosiewark. Nao die tied
was hi'j nog negenjaor'klein baosien in et
elektra-hoekien' van de sociaole warkplaetse
in Wolvege. Van 1989 of was hi'j alliend nog
mit de oorlog in de weer.
Intussen het hi'j zoe'n 5.000 foto's mit tekst
en het hi'j de gegevens van alle 5.625 daelekommen vliegtugen en de bemanning d'r
van in blokletters beschreven. Ok het hi'j een
lieste van alle meensken die via Westerbork
ofvoerd binnen.
In dejaoren vieftig wodde d'r vernaernelik
zwegen over de oorlog, die beheurde toch

veurgoed tot et verleden. Vanof de jaoren
zestig veraanderde dat stark, ok onder invloed van de tillevisie. Van 1960 tot 1965 was
De bezetting, een serie van 21 dokumentaires,
van Lou de Jong te zien. Van die tied of is et
niet meer stille west over de oorlog en now,
meer as 65 jaor nao de oorlog, verschienen
d'r nog an de lopende baand boeken en bin
de felle diskussies niet van de Iocht. Bi'jglieks
over et in 2010 verschenen Veilige afstand, de
geschiedenis van oorlogsherinneringen, van
Kees Kolthoff. In november 2011 verscheen
et proefschrift Dat nooit meer van Chris van
der Heijden. Alderdeegst binnen de promosiekemmissie weren ze et lange niet iens en
haost alle opinieblaeden en kraanten gavven
andacht an de verschiening d'r van. le kun
dus rustig stellen dat De Vries altied doende
was mit een zaeke van vandaege-de-dag en
niet mit een aachterhaelde zaeke, zoas goenend wel es willen.'lk beschrieve de oorlog
zoas ik die beleefd hebbe en hool mi'j strikt
an de feiten,'zegt De Vries. Et is slim spietig
dawwe zien 'geluud' niet meer in De Ovend
heuren, mar we kun gelokkig zien boek en de
in De Ovend verschenen stokken nog es weer
opni'j lezen om te zien hoe hi'j et beleefd het.

Koosje Hornstra

In gesprek mit Jan Baas

O

p 'e weerommereize uut De Oosterstreek heurde 1k op Radio Drenthe
dat et die dag 'Blue Monday' was. Dat
hoolt in dat de dadde maendag in

jannewaori de meersttrieste dag van etjaor
wezen moet, neffens de geleerden. Ok al heb

1k wel vaeke muuite mit disse maond, et was
me now niet opvalen.
1k hadde netuurlik et gelok da'k disse middag een ofspraoke maekt hadde mit et nie
bestuurslid van de Stellingwarver Schrieversronte: Jan Baas. 1k hadde et gewoon niet an
tied om d'r an toe te geven. Doe 1k veur en
ofspraok opbelde kreeg ik Jeltje Baas an de
tillefoon en 1k docht al, dat is een bekende
naeme. Zol dat die schilderes wezen die zo
mooi koenen schilderen kan?
lktrofze op de eerstejubileumaovend in et
Vlechtwark in Noordwoolde en heb et heur
vraogd en ja, ze was et. Heur ni'jste projekt
is koenen schilderen op grote vllegers en die
dan bi'j veurkeur oplaoten in een stok laand
waor glen koenen meer lopen, omdat die
altied op 'e stal staon.
Jan hadde me tillefonisch goed uutlegd hoe
1k heur huus vienen mos, op de hoeke van
de Greensweg, en 1k vun et makkelik zonder
tom-tom. Jeltje trof 1k buten, die zol heur auto
van binnen schonemaeken en dan naor de
gerage brengen. Dan hadden Jan en 1k et riek
alliend, zee ze, mar ze veurzag oons eerst nog
wel even van thee en koekies. 1k vreug mi'j al
even of as Jan zels glen thee zetten kan, mar
dat he'k zo mar Iaoten.
We wussen et niet van mekeer, mar Jan en
1k blleken toegelieke op de kweekschoele in

Jan Baas.
Meppel zeten te hebben. Daorvan zol 1k him
aenlik wel kennen moeten, want 1k bin drie
jaorjonger, mar dan moe'k eerst een foto van
doe van him zien, want zo kan 'k et me niet
herinneren. Jan is in Zuudwoolde geboren
en Iaot 1k daor now verkering had hebben en
Iaot Jan die ok nog kennen. Wat is de wereld
toch klein!
Jan is de ooldste in een gezin van vier kiender.
Nao him kwam d'r een zussien en Iaeter nog
twie breurties. Hi'j is opgruuid op een boerkeri'je, mar hadde glen inkeld idee om krek as
zien heft ok boer te wodden. Zien heit hadde
et ok niet wild, mar die kon niet aanders. Die
mos op zestienjaorige leeftied al thuus an et
wark om dat zien heit uut de tied raekte. Zoas
dat in Drenthe wel vaeker et geval was kwam-

men dejonge luden bi'j de oolden in, mar
dat gong niet hielemaole goed. Gelokkig is
daor een oplossing veur vunnen. Eerst weren
ze boer op de boerderi'je van de oolden van
Jan zien heit en laeter verhuusden ze naor
die van de oolden van Jan zien mem.
Jan kon hiel goed leren en in de vierde klasse
trof hi'j een hie] inspirerende onderwiezer.
Doe het hi'j bedocht, dat hi'j ok wel onderwiezer wodden wol. In die tied was et ok de
gewoonte niet dat kiender van boeren naor
de HBS gongen, dat Jan gong naor de ULO,
wat laeter MULO wodde. Vule an et leren
hoefde hi niet te doen en hij het dan ok
thuus wet een protte hulpen, mar hadde d'r
niet echt aorighied an. Op de ULO bleek hij
veural goed te wezen in de exakte vakken.
Daornao gong hi'j veur de opleiding tot onderwiezer naor de kweekschoele in Meppel.
Doe het hi'j ok stage lopen op een ULO, want
hi'j wus doe at dat hi'j niet in et leger onderwies blieven wol.
Daornao mos Jan in dienst, mar dat het mar
een half jaor duurd. Hi'j is ofkeurd omdat hij
hinder hadde van een wet hiet apatte andoening. Hi'j bleek altergisch veur varkensvteis.
D'r het wet een uutgebreid onderzuuk veur
neudig west, want de dokters hadden dit nog
nooit mitmaekt, mar doe kon hij naor huus.
Hi'j het naor de kweekschoele beld as d'r ok
argens vertet was en kon mitien an de slag in
Zwolle veur een kombinaosie van een dadde
en vierde klasse. Dat weren mar liefst 48 kiender. In die jaoren was d'r gebrekan onderwiezend passeniet en haj' zomar een baene.
Eerst het Jan op-en-daete reisd van Zuudwoolde naor Zwolle, mar laeter vun hi'j een
kaemer en in datzetde gebouw trof hi'j Jeltje
Venema. Die kwam vanuut Drachten hier
terechte en ston an een schoele in Hattemerbroek. Amper aanderhalf jaor laeter bin ze
trouwd en doe heur eerste kiend him ankondigde huurden ze een wat verweertoosd
herehuus, waor een protte an gebeuren mos,
mar d'r zat wet ruumte in. Daor wodde in
1967 heur zeune geboren (hi'j woont now in

Utrecht).
Nao vier jaor hadde Jan et wet bekeken op
die legere schoele. Hi'j hadde intussen via
de LOt zien wiskunde-akte haeld en hi'j kon
in Balk in Frieslaand op de MAVO an de slag.
Mar doe daor de kattetieke leerlingen veur
een groot diet naor Botsward gongen wodde
hi'j boventallig. In Balk was intussen heur
twiede kiend geboren, een dochter. Intied
hadde hi'j ok nog studeerd veur MO netuurkunde en scheikunde en daorveur de neudige diplome's haetd.
Hi'j wol in glen geval naor een grote stad en
keus veur De Smilde, ok weer an de MAyO,
weeromme naor Drenthe dus. Daor hebben
hi en Jeltje, nao een posien in de nibouw een
huus an de vaort (de Drentse Heufdvaort) kocht
en daor bin ze krapan twintig jaor bleven.
Et wodde tied veur wat ni'js. Hi'j kwam op
de Rietvtechtschoele in Noordwootde en ze
verhuusden naor et huus op 'e Oosterstreek,
waor ze now nog wonen. Mar ok die schoele
wodde sleuten en gong veur een diet saemen
mit et Lindekoltege in Wolvege. Zo kwam Jan
in dat plak te warken en nog laeter maekte
hi'j de overstap naor et RSG in Et Vene. Naost
netuurkunde en scheikunde gaf hi'j laeter
ok les in biologie. Op et RSG het Jan in 2005
zien karrière ofsleuten. Hi'j was doe nog gien
vuvenzestig, mar hi'j wol nog fit genoeg
wezen om een lange reize naor Ni'j-Zeelaand
te maeken, tegere mit zien vrouw. Ze wollen
van now of an mit heur beiden, want Jeltje
was d'r at vaeker veur tangere tied atliend
henne west en Jan clan in de zoemervekaansies. Heur dochter woont daor, zi'j kwam
daor terechte deur een onderzuuk van heur
Wageningse studie veeteelt. Ze emigreerde
laeter mit heur vrund, mar jammer genoeg
hut die relaosie glen staand. Ze is intussen at
weer een peer jaor bi'j een ni'je liefde, een
Ni'j-Zeetaander, en daor zat ze in oktober
mit trouwen. Dan gaot de hiele femilie die
kaante op.
Op mien vraoge welke tael ze gebruken is et
antwoord dat ze onderting attied Nederlaans

praot hebben. Al is Jeltje wel veul in de Stellingwarven west, ze het et grootste diel van
heurjeugd in Drachten deurbrocht en Jan
kon niet Fries praoten. Wel kan hi'j et goed
verstaon.
Hi'j gebruukt et Drents nog bi'j speciaole
gelegenheden as d'r wat in zien femilie gebeurt. Et Stellingwarfs praot hi'j wel mar mit
Drentse woorden d'r tussen. Gelokkig lieken
die taelen hiel yule op mekeer.
In De Oosterstreek het hi'j vuuf jaor in et bestuur van et Plaetselik Belang zeten. Doe de
ni'jbouw van et dorpshuus ofsleuten was is
hi'j opstapt. Veerder het Jan in et Volksonderwies aktief west en in de plaetselike ofdieling
van de ABOP. Hi'j orgeniseerde op schoele
altied et Sunderklaosgebeuren.
Now zit hi'j nog in et algemien bestuur van
et NVON, dat is de Nederlaandse Veriening
Onderwies in Netuurwetenschoppen. En
netuurlik now in et bestuur van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte en dat is de
reden waoromme ik bi'j him bin.
Jan bliekt een hiele sportieve man te wezen.
Hij gong geregeld op de fiets naor schoele
en is daorbi'j geregeld over de Idzerdeweg
kommen, mar niet op de ligfiets. Dat is een
kollega van him. Vanof 1989 dee Jan vuuftien
jaor laank mit an de wintertriathlon in Assen.
Dat hoolt in: 20 km lopen, 100 km fietsen en
50 km schaetsen. Now nog is hi'j drie keer in
de weke in Assen an et schaetsen. Al op de
kweekschoele het Jan in 1963 mitdaon mit
de klasse an de Elfmeretocht en in 1985 het
hi'j de Elfstedetocht volbrocht. Et volgende
jaor mocht hi'j niet mitdoen want hi'j hadde
gien startbewies en ok in 2007 is dat niet Iokt.
Wel het hi'j een jaor eerder vanuut Stavoren
over et lesselmeer naor Enkhuzen west. Jan
wet dan mitien veul herinnerings an die tocht
op te haelen. Zien eerste schaetsen weren
van et mark Ballangrud en die het hi'j kocht
van Reinier Paping. Zien twiede peer was
weer van dat mark, mar now uut de winkel
van Jan BoIs en zien dadde peer kwam van
etzelde adres. Veerder fietst hi'j op gezette

tieden 'even' et lesselmeer omme. Die keer
dat hi'j in de Ni'j-Zeelaanse winter bi'j zien
dochter was het hi'j him ok nog an et skienen
waogd, mar dat vint hi'j niet et mooiste om
te doen.
Now Jan mit pensioen is het hi'j wat meer
tied om te lezen. We kriegen et nog even
over de vuuftig boeken die op de kweekschoele op de literetuurlieste stonnen. Hi'j
vun dat gien perbleem. 1k hadde d'r doe
wel yule muuite mit, ik vun et vaeke hiele
drege boeken, mar Jan is een man die de
tied systhemaotisch indielen kon en nog kan.
Vandaor zien veurkeur veur exakte vakken.
Hi'j lest now van alles, dus van literetuur tot
detektives en wat d'r tussenin zit.
In et bestuur van de Schrieversronte is Jan
kommen deur bestuurslid Geke Zanen-Dokter, een klasgenote en vrundinne van Jeltje.
Zo now en dan kwam Jeltje even binnenlopen om te vraogen hoe veer we now al
weren. Dan gong zi'j weer an et schilderen in
de kaemer d'r naost, mar ze heurde wel wat
we zeden en kwam Iaeter binnen mit as kommentaor dat ze now dingen heurde, die ze
nog noolt eerder heurd hadde. Et was al aorig
laete, want et begon al te schiemeren, mar ik
mos nog al even in die kaemer wat schilderi'jen van Jeltje bekieken. Ze was an de gang
mit een Iaandschop, en d'r hongen meerdere
schilderi'jen mit as onderwarp Ni'j-Zeelaand
en dan mit naeme over de eerdbeving. De
schilderi'jen moe'n bi'jkotten mit daor naor
toe. Doe wodde ik nog mitneumen naor
boven. Daor ston een metersbriede vlieger
mit koenen d'r op. Dat vargt een speciaole
techniek om mit akrylvarve op vliegerdoek te
schilderen. 1k vun et prachtig. 1k hadde nog
wel yule meer zien wild. Misschien kan ik mit
heur ok nog wel es een middag in gesprek.
Bi'j et ofscheid ha'k et gevuul as kende ik Jan
en Jeltje al jaoren en doe ik dus heurde dat
disse maendag de meerst deprimerende dag
van etjaor was gui dat gelokkig niet veur
mi'j. 1k hadde juust een hiel piezierige middag had.
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Harmen Houtman

De taek van de rapper en de rocker...
•. . Had 1k wel luusteren wild naor die jonge
Tsjechische gids? Ems weej'wel een betien
wat hi'j zeggen zal. Et isje eigen keuze om dit
kaamp te bezu ken. Waoromme hebben zokke
aekelige plakken altied de mooiste naemen?
Zol hier ooit een maegien west wezen mit de
prachtige naemeTheresia?
'D'r is ok de meugelikhied om Theresienstadt
te bezuken; ston d'r in de ankondiging van de
reize naor Praag. Veuruit dan mar, bekiek et ok
es mit eigen ogen, hul 1k mezels veur.
De tocht naorTerezIn is niet lange. Een kilemeter of zeuventig boven de heufdstad is et
bod mit de ofslag van de vierbaens. Nao een
slingerende weg deur een gloolend laandschop mit blossemende vruchtbomen, ziej'et
grote parkeerplak al. Tussen wat bescheiden
kraompies, waoj' hamburgers en kola kriegen
kunnen, staon een peer bussen en wat auto's.
Op een groot bod staot PamátIkTerezIn - Muzeum Ghetta, dat is dus dudelik! De eerste
meensken kommen oons al integen op de
lange laene naor de kleine 'vesting' en zeggen weinig. Een hoog kruus mit in de midden
een krone van dooms wist de grieze locht in.
D'r zal douk toch niet een bujje valen op de
honderden greven die rechts van oons liggen.
De naemen en defers bin toch niet meer uut
te wissen deur de druppen. 1k stao veur de
ingaank van de grote mure, die begruuid is
mit een dikke laoge vas gras. Links tegen de
rooie stienen mure staot een grote metaolen Davidsteern op een pote omringd deur
balstiender.
[en groep ooldere schoelekiender lopt al
praotende de kaante van de poort uut. Een
jongknaop het een transister-radio, die té
luud de Iaeste hit van een Tsjechische rapper
heuren lat. De eren verheffen heur stemmen

om boven de meziek uut te kommen. Waor ze
et over hebben kan ik niet verstaon. Lichtkaans teuten ze over de ni'je leerzen die ze
kocht hebben of de film waor ze van heur heit
en mem niet henne meugen. Et zol wezen
kunnen dat ze heur zenen verpraoten over de
kommende examens.
We gaon de ronde poort in de omwalling
deur en kommen zo bi'j de kassa waoj'de
kaorties kopen kunnen. De grieze stiender
onder de zolen bin oneffen. Duzenden voeten
konnen hier zeuventig jaor leden glen stap
meer zetten nao een lange reize. Om oons
henne kiekende zien we muren, die deur de
tied antaast binnen. De bepleistering is veur
een diel d'r ofvalen, de stiender lieken zo gremietiger te wodden. Nog meer poorten, waor
we douk deurhenne moeten. Een peer hoge
bomen verbargen in heur schaad wat grieze
staandbeelden. Ondudelik zie 1k et beeld van
een knielendejonge vrouw, die niks zicht
omdat d'r een doek strak om heur heufd zit
mit een kneupe in de nekke. Heur hanen bin
mit een stok'touw'om heur polsen vaastebunnen.'Ze kan glen kaant meerop!'We
verwaachten een gids die oons rondleiden
zal. Veur oons uut liekt mit tussenpozen van
tien menuten een groep et aekelige verleden
in te duken.
Dejonge studenten lopen onverschillig onder
de ingang deur. [en maegien pakt een stokkien kauwgom uut 'e mond en wil et op 'e
stiender gooien. 1k zie dat heur goolbeweging
stokt en ze zocht een prullebak op. lene mit
lang zwat haor, die al lachende tot dan toe de
kapuchon van heurjak open of dot, markt
opiens dat de wereld om heur henne veraandert. Et brune kledingstok blift over heur haor

as is ze bange veur wat d'r kommen zal. De
jongknaop mit de radio liekt niet te marken
waor as hi'j is. De zoveuiste rapper uut et
laand waor de Donau zo vredig deur stroomt,
vertelt oons zien bosschop. Zol hi'j teksten
en dichtriegels van Havel opzeggen? De stilte
die hier woont, wodt kel van zoveul geluud.
De jonge trekt de musse nog veerder over
zien heufd en tovert deur te dri'jen an de
knoppen nog meer decibelien te veurschien.
We kuieren mit de jonge gids et eerste plein
op. An weerskaanten d'r van wo'n de strenge
muren onderbreuken deur deuren. Hier
hadden de bewaekers heur onderkom men.
Mossen joden en et yolk wat heur tegen de
overheerser keerde a lies inleveren wat ze
bi'j heur hadden. Een bod, een mok en een
kil gevangenispak kregen ze as wisselgeld.
Tussen de verinneweerde kezienen zitten
trallies, as spinnewebben waor gieniene
deur ontsnappen kan. Kotbi'j is de poort mit
dé tekst d'r boven, die tatoeëerd staot in et
onthoold van heur die hier een peer maond
dwongen uut-van-huus weren. Een ronde
witte boge op de gele mure om biok zeuven
henne dreegt de woorden "Arbeit macht Frei"
Tot hoevule is dit deurdrongen van heur, die
eertieds meer slaopende as wakker nao al die
kilemeters treinen, haost niet meer op heur
bienen staon konnen? Hoevule die et wél
lazzen hebben dit geleufd? De gids begint
te strujjen mit ciefers. In de vuufjaor dat et
kaamp beston hebben 144.000 meensken
hier een aekelig bestaon had. Van heur bin
33.000 de poorten niet weer levend uutgaon.
D'r wodden 88.000 joden transporteerd naor
vernietigingskaampen. Zal ik dit ontholen of
wil ik et daolik weer vergeten? Toch weren
d'r hier gien gaskaemers te bekennen, mar
ok zonder dat feit blift een mist van piene
in de Iocht hangen. In blok zeuven wodt de
kuier nog vervelender. We lopen de grote
ruumte in, waor koste wat kost de bekentenissen oflegd wodden mossen. Spietig dat
ik et keurige Duuts zo goed begriepe. Nao

een peer vreseiike veurbeelden van hoe zoks
gong, wil ik an wat eers daenken. 1k schossele
naor aachteren in de groep die om me henne
is. Dan drok 1k onopvalend de doemen tegen
mien oren. 1k hool de hanen tegen de kaeken
op een meniere dat et liekt da'k naodaenke.
Et ienigste dat ik heur, now ik hier naost de
uutgang stao, is et monetone geluud van
die rapper. Prevelt hi'j soms wat over Jan
Palach, die him in dit laand veur de vri'jhied
in 'e braand stak? Dejongeluden staon te
waachten op et mement dat wi'j uut dit
'hokke' kommen. 1k dri'j me opziede en kan
de klasse staon zien. Heufden verschienen
ni'jsgierig veur et raempien om te vernemen
wat hier gaonde is. Een jonge mit een rooie
sjaal is beheurlik onder de indrok. As een eer
him anstot om wat te vraogen, legt hi'j de
rechter wiesvinger op zien lippen. Een peer
maegies kieken gniffelende op heur mobielties en zwaaien mit de hanen, waor ze de trui
overhenne trokken hebben. Eren kieken op
de plattegrond waor ze binnen in disse hel
van jaoren herwerts. Et komt me veur dat de
radio opni'j luder zet is. 1k zie dat de knaop
een peer meter van de groep of staot as we
weer weerommekommen op et plein. Pattie
van de pubers kieken geargerd zien kaante
op. Een begeleider om him tot de odder te
roepen kan 1k niet ontdekken!
De reize deur dit diel van oonze geschiedenis
gaot weer deur. In de volgende kaemer zien
we een kleine ronde tunnel op bosthoogte.
An een horizontaole stange bongelen wat
haoken. 1k wil niet daenken an wat as hier
gebeurd is en heur et geluud van tegenstribbelende personen. Ze hebben heur kaampkieren niet meer an en wo'n mit stokken
veuruutdouwd de tunnel in.
Dejongvent die oons vertelt over dit wonderlike plak, dot uut 'e doeken dat dit de
wasmesiene was! Gelokkig, gaot d'r deur me
henne, as 't niet arger is! An disse kaant van
de tunnel wodde et goed inderdaod uuttrokken en clan mos et yolk ommelopen naor
et ere vertrek. Daor kwam alles schone en

zonder luzen, mar nog nat, de wasmesiene
weer uut. Een protte tied om te waachten
was d'r niet, de stakkerds mossen alles drekt
weer antrekken. Zoemer en winter. Onwillekeurig vuul ik de koolde van de roege stof
tegen mien huud. Stel je veur, le lopen mit
die klamme boezeroen de buterlocht in en
et sni'jt. Dat dee et ommes een peer daegen
leden nog, doe we hier henne toogden. We
bin al mids april. Of daj'een peer maond
leden mit een bevreuren dunne broek bi'j
et morgenappel wezen mossen! Rechtop en
zonder bibberen! Daj'jezels vervolgens bi'j et
wark op et Iaand mit haneboken weer waarm
kriegen mossen. Je invulen wat as een eer
deurmaekt kan een protte begrip kweken.
Somstieden wi'j'dat hielemaole niet! 1k raeke
wakker uut mien 'ofwezighied Mien groepsgenoten lopen al weer veerder.
In de veerte heur 1k alderhaande stemmen
deur mekeer henne. De meersten van oons
Iuusteren andachtig naor een ni'je uutleg.
1k stao veur et ienigste rutien wat vri'j is.
Een man in een rutensejekker praot heftig
tegen de knaop mit de meziek. Hi'j wist naor
zien oren, wat dudet op et gebruuk van een
koptillefoon. Mar an dit apperaot passen die
oorschulpen niet. De man, ik vermoede de
gids van de groep jongeren, slat zien aarms
vertwiefeld de locht in. Een klassegenoot
perbeert de situaosie te redden deur him
de radio te ontfutselen, wat niet slaegd. Dan
open ze beidend de ruumte in, die wi'j krek
verlaoten hebben. Ze slaon de deure, die
gewoonlik de hiele dag eupen Iiekt te staon,
mit een dreun aachter heur dichte. De jonge
dri'jt him omme, morrelt wat an de knoppen.
De rapper is verdwenen, d'r sneren gitaarklaanken deur de kille locht. Een zanger mit
een rauwe stemmejaegt et spinnegien op 'e
vlocht, dat veur me zit. Sommige gezichten
dri'jen heur omme. 1k doe een tree veuruut
om d'r weer bi'j te heuren!
We bin in een Iangwarpige ruumte mit een
rond plefon. Tot een hoogte van een meter

van de grond glimmen riegels witte tegelties.
Boven oonze heufden zweeft een vierkaant
stelsel van staolen buizen. Uut de onderkaante stikken kleine dri'jvielen en 1k zie om
de aanderhalve meter waeterspruuiers. Et
liekt op wat d'r zo vaeke op zwatwitfoto's te
zien is as we een dokementaire over et Deutsche Reich van nao 1940 anschouwen. Drekt
herhaelt oonze veurganger dat dit niet de
gaskaemer was van et kaamp. Die weren hier
niet! Et was beslist niet daegeliks, dat iederiene him wasken mocht. Zoks gong clan in een
rap tempo. Op twie plakken lieken radiaters
te staon die et waeter verwaarmden. In de
midden is de vloer verleegd en vormt een
soortement voetebad. Zodoende konnen
ze, gaot d'r deur me henne, Iichtkaans even
langer waarme bienen holen. Vol verwondering vaalt mien oge op de inrichting van de
volgende zael. An de muren an weerskaanten
hangen netties in een riegel wel zoe'n klelne
twintig spiegels, waor et weer in zit. Daoronder krek zovule wasbakken mit kraenen. 1k
fleur zuver een betien op. Disse zael was veur
een speciaol doel in mekeer zet. Et was gebrukelik dat zo now en dan et Rooie Kruus de
kaampen inspekteerde. De ankondiging van
et bezuuk kwam een hiel schoft van teveuren. Zodoende kon de kaampleiding heur op
tied op heur veurdieligst veurdoen. Een peer
duzend gevangengen wodden op transport
steld naor Polen en de rest leek heur netties wasken te kunnen. Et Roole Kruus sleug
de zael over bi'j zien bezuuk. Mar goed ok,
vertelde de gids, de kraenen weren niet iens
ansleuten!
Et wodde veur een protte yolk hinderlik doe
we weer buten stonnen. Et zunnegien dee
zien best om d'r toch nog wat van te maeken,
mar de rockband scha Ide nog de hieltied
van de schoolder van de schoelejonge. Hi'j
zong now mit en wiegde mit zien heupen.
1k veronderstelde dat hi'j de aanderen de
rogge toekeerd hadde. Et goonsde bi'j oonze
meensken over: eindelik Theresienstadt be-

zuken, alles in rust ondergaon willen. Die aekelige tied mit respekt overdaen ken kunnen.
En dat dit leven! Was d'r dan niet iene die
daor wat van zeggen duste? Onwillekeurig
docht ik an die tied van et Dadde Riek, waor
ok iene, mit een peer mitlopers, zien wit en
regets opteggen kon an miljoenen. Die kaant
moe'n we niet weer op! Hoe kriegen zokken
de meerderhied an heur kaante? Deurdat die
meerderhied gien ere wegen bedaenken kan
of... deur gewoon te zwiegen. Dat was op dit
mement et gevat. Niet iene duste zien mond
eupen te doen en daor heurde ik ok bi'j!
'Aj'bange binnen in kleine ruumten moej'
now buten blieven,'gafde gids oons as raod.
Elkeniene kruust de drumpel van de smatte
deure. In et veurpertaot hangt een iezeren,
roestig wasbakkien an de kaete mure. D'r zit
gien ofvoer meer an. Aachter een hootten
deure is een husiestonne. Doe we allemaote
in de cel van viere bi'j viere stonnen, klapte
de begeleider de deure dichte. Hier wodde
et yolk gevangen hullen nao heur daegetikse
wark. lene van de twie tochtgatten stopten
de bewaekers dichte. De hiele aovend en
naacht cirkelde de groep de cel deur, om
zo riegetmaotig veur dat iene gat wat frisse
Iocht opsnoeven te kunnen!
We staon daor mit zoe'n dikke dattig personen, et is nog niet hielemaole vol. Vervolgens
vertelt de knaop dat hier doedertieden
hOnderd meensken stonnen te overleven!
Weer title ik mien hanen tot nekkehoogte
op en drokke de doemen veur de gatten, die
de woorden om oons henne opvangen. tk zie
dat d'r meer vraogen kom men en de vraoger
bescheid krigt. De ogen om mi'j henne kieken
hiettied verbaosder naor de ofmetings van
dit kleine anti-parredies. Nao een menuut of
vufe zie ik dat d'r wat begint te schosselen.
De deure wodt eupendaon en een miezerig
straoltien van de veurjaorszunne glidt over
de raand van et brune wasbakkien.
As we de cel uutlopen is et opiens hatstikke
stilte op et pteintien veur btokzeuven. De

gedaachten an wat hier veurvalen is drokken
nog zwaorder op iederiene. De zunne het
him opni'j verstopt aachter de wolkens. Ok
gien roffetende drums meer en de klaanken
van de gitaar lieken oplost in et wi'jende grös
op de briede zwaore mure. lktreffe dejonge
van de transisterradio leunende tegen de
mure naost de poort, die volhoten btift dat
Arbeit nog hiettied Frei maekt. Staoriger as
de rest stappe ik d'r onderdeur en hoot in. Zal
ik et him vraogen? Hi'j steert wat dromerig
veur him uut. 1k kiek him an en zeg attiend:
'Warum?!' Evenpies schrikt hi'j en dan is zien
bescheid:'Om mien opa... Ik was verpticht
om vandaege mit te gaon en wot die verhaeten niet veur de duzendste keer heurenL' Een
antwoord wat ik niet verwaacht. '1k zag trouwens uut de veerte ok dat jow de doemen in
de oren stopten!'gong hi'j veerder en teup
alliend naor de uutgang.
Willen wi'j niet meer luusteren? Wilten wi'j
niet meer weten?! Wilten wi'j niet méér weten?
Mit dit verhael wun Harmen Houtman een eerste
pries van een wedstried die oflopen jaor uutschreven wodde deur de ofdieling van Amnesty
International in West-Ste//in gwarf

Freddie de Vries

Et mooiste vekaansie-uuri

Z

oas de meersten he'k een verrekte hekel
an de tandarts of zoas wi'j vroeger stoer
zeden de bekkebeul. len of twie keer in
etjaor kwam d'r een grote bus, et leek
wel op de bibliobus, et schoeleplein oprieden.
Die bus ston d'r zoe'n drie tot vier daegen en
d'r heerste clan een onrustige en gespannen
sfeer op schoele. Meerstal wussen we al een
weke van teveuren dat et onheil naoderde,
want dan ston de bus al bi'j deTuundorpschoele waor as we alle daegen langes
fietsten. De hulpe van de tandarts, een dikke
grauwe kerel mit een notse, kaele kop, ruulde
clan een dikke stroomkaobel van de bus naor
de schoele. En oe wee aj' over die kaobel henne fietsten. lenejonge van Spin zal him dat
nog tot de dag van vandaege heugen, want
hi'j kreeg een voile mep tegen zien heufd van
de grote vlakke haand van de dikke kaele. Hi'j
stuiterde van de fiets en hi'j het et mit al die
jongen die toekeken nooit weer daon.
Dan kwammen de aangstige daegen en alle
klassen kregen een beurt. De kaele leesde de
naemen in alfabetische volgodder op, mar
soms begon die smeerlap, om oons te kileren,
ok wel es an et aende van et alfabet en clan
ontston d'r peniek, want daor waj' niet op
insteld. We weren altied drok an et rekenen
wan neer as we an de beurt weren. Mit lood
in de schoenen of leerzen leupen we over et
schoeleplein. In de bus haj' twie gedieften:
iene veur et gewone onderzuuk en de ere
kaant was de behaandelruumte veur et echte
beulswark. Meerstal zatten dezelde personen
in de mattelkaemer en die weren, mit as ienigste veurdiel, yule langer uut de klasse weg.
In de waachtruumte heurden we alderhaande
boorgeluden en gesis en spi'jende geluden
en d'r hongen plaeties an de waand dieje

ok niet echt opbeurden mit een aangstig
kiekend maegien mit een grote theedoek om
et heufd, die uutlachen wodde deur een stel
jongen. As d'r vuld wodden mos clan keek ik
altied naor de klokke van de roomse karke en
am mien gedaachten of te leiden keek ik clan
of de wiezers ok veuruutgongen. len zoe'n
tandarts kan 'k me nog goed heugen: mit van
die dikke brune wostvingers die, as hi'j wat in
de mond ommefrommelde, pruufden naor
vieze sigeretten. Dan mos 1k me verzetten om
niet te koren.
Wat een jeugdtrauma, zie ikjim al daenken,
mar och herinnerings geven ok wel es een
vertekend beeld. 1k kreeg disse gedaachten
omdat ik in de eerste weke van de zoemervekaansie beheurlik koezepiene hadde. Mien
eigen tandarts kon op de foto's niks vienen en
gong drie weken op vekaansie. De weke daorop ha'k elke dag last van koezepiene. Eerst
boven en laeter ok onder zodat 1k feitelik niet
meer wus waor as de bron van alle ellende
zat. De twiede weke zollen we op vekaansie
naor de Ardennen en daor praoten ze Fraans
en perbeer clan mar es dudelik te maeken wat
d'r an scheelt. 1k zag et al veur me dat zoe'n
donker, klein mannegien me in een smoezelig, schiemerig kaemertien de verkeerde
koeze d'r uuttrekken zol. Dus belde ik op et
laest van de weke de vervangende tandarts.
Via een nommer dat 50 eurocent in de menuut kostte, kreeg ik nao een peer men uten
de assistente van dokter Lee an de lijn. Vremd,
in Wolvege zitten wel zes tandartsen en 1k
mos naor Stienwiek. Anneke was toevallig die
dag vot mit de auto, dus doe he'k d'r mar een
mooi fietstochien van maekt over et Lendepattien, de lese en de Wooldbarg en deur et
prachtige park Ramswoerthe in Stienwiek.
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Dokter Lee woonde in een mooi vri'jstaond
huus in len van de betere buurten van die
mooie oolde stad. Doe 1k de flets daelezette
in et fietserek zag 1k dat d'r een grote briede
kerel mit een glimmend kael heufd, hi'j leek
wel wat op die grote kok in dat tillevisiepergramma om resteraants uut et slop te haelen,
een grote dure sportauto schone ston te maeken. Hi'j hadde een gruunachtige tuunbroek
an en briede schoolders en dikke spierballen.
Was dit de tandarts, die tussen de bedrieven
deur even zien pronkstokkien schonemaekte?
Feitelik verwaachte ik een Aziatisch type, mar
vaeke vergis le je in je verbelinge. Of ha'k et
verkeerd verstaon en hiette hi'j misschien Van
der Lee. 1k leup wat schruten op him toe en
zee naor de bekende weg vraogende: Bin ik
hier bi'j de tandarts?
Jazeker, die zit in de praktiek, loop d'r mar
naor binnen. De eerste deure rechts is de
waachtkaemer,' zee de kaele mar mit zien toegeknepen, geheimzinnige, helblauwe ogen.
Gelokkig, hi'j was et niet en dat was een
onverwaachse mitvaler. Daor zat 1k dan in die
vremde waachtkaemer en in tegenstelling tot
mien verwaachting: et wodde daor gezellig!
D'r ontston een soort saemheurighied. leder
had zien verhael en d'r ontstonnen prachtige
verhaelen van alderhaande belevenissen.
Naost mi'j zat een fien, zenewachtig vrommesien van zoe'n 19 jaor mit een mond vol
iezer. Ze praotte an len stok deur en hadde
heur zussien mitneumen veur ondersteuning,
want heur vrund kwam al jaoren niet meer
bij de tandarts. Ze vertelde ok dat ze een keer
bVj een behaandeling zo tekeergaon was dat
de hiele waachtkaemer, die vol zat mit oolden
en kiender, inienen hielemaol leeg was, en
dat was neffens de dienstdoende assistente
nog nooit gebeurd. Deur al die verhaelen
begon ik mi'j de hieltied meer een veurstelling te maeken van tandarts Lee. Zol et een
oolde Chinees of Koreaan wezen, die mi'j niet
begript en ondudelik praot? Zol dit wel goed
kommen, want mien eigen tandarts kon et ok
niet vienen? Vroeger hadden we een schoe-
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ledokter, dokter Kwa of Qua en dat was een
oold, Chinees mannegien, die niet groter was
as aanderhalve meter mit een zwaore zwatte
brille op zien nogal dikke neuze. Dat vrundelike mannegien was hiel muuilik te verstaon
en et meerst vremde vunnen wi'j daj' op je
haand blaozen mossen en dat hi'j dan in je
onderbroek keek en ondudelik: 'Goed, goed
mompelde.
D'r spoekten alderhaande gedaachten deur
me henne. Een aander, mollig maegien hadde
in gien jaoren een behaandeling had en mos
now in lenkeer een koeze trekken laoten. Nao
et verdoven mos ze weer in de behaandelkaemer kommen. Binnen een menuut was
ze weeromme en ik vreug as ze wat vergeten
was. Mar de koeze was d'r al uut! Wat was dit
veur tandarts! Via de intercom was d'r de hieltied een ondudelike stem me die zee wie d'r
an de beurt was en 1k kon d'r ok glen systeem
in ontdekken. Et was een kommen en gaon
van alderhaande verschillende meensken en
ieder had een boeiend verhael. 1k geneut d'r
van en eindelik heurde 1k de kraekende intercom een ondudelik De Vries, kamer twee'
zeggen.Toch een betien zenewaachtig leup ik
de behaandelkaemer in en zag twie opvalende assistenten staon en daoraachter tot mien
oplochting de nog jong ogende Aziatische
dokter Lee. Veural de iene assistente pakte
mien andacht. Een vrouw mit grote 'gevulde
lippen en een allemachtig veurkommen (ze
kon de knienen mar amper in et hokke holen)
dee me daenken an Vanessa.
'Wat is et hier koold, zee 1k en ze begonnen
om veur mi'j ondudelike reden allemachtig
te lachen. Doe was et de beurt an mi'j om hggen te gaon en in tegenstelling tot de grote
wiezers van de klokke van de roomse karke
zag 1k now op een plat tihlevisieschaarm een
droktekenfilmpien boven me. Ok hier gavven
de foto's glen uutsluutsel, mar nao wat getik
op de koezen docht de tandarts de daoder
vunnen te hebben. Lee zol me een spuitien
geven, mar 1k vernam niks.
Het is klaar,' zee hi'j, ga maar naar de wacht-

kamer.
De spuite hadde toch wel wat daon, want
mier kaek wodde toch wel wat stief. Et wodde een wottelkenaalbehaandeling en dat was
toch niet arg noflik, mar wat was 1k bliede dat
hij et vunnen hadde en as et een vrouw west
hadde, dan ha'k heur een beste tuut vol op
de mond geven.

Nao een hattelik ofscheid van de nog hieltied
voIle waachtkaemer bin ik lekker ontspannen naor huus toe fietst en dat is veur mi'j et
mooiste uurtien van mien vekaansie wodden!!!

Christine Magour

Liefde, de Iiefde

Liefde, de Iiefde
Dodetik mool
Fraai hoe vervelend
Gevuul in gevecht
Liefde, de Iiefde
Een glimk en een traon
Benauwd en toch eupen

Zo oold as de wereld
Zo jong as et now
Liefde, de Iiefde
Wat moet 1k mit jow
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Stampvolle en enthousiaste zael vol yolk
PUBILEUM 40-JAORIGE STELUNGWARVER S(HRIEVERSRONTE SPAT UUT AENDE
Op zaoterdagaovend 14jannewaori wodde in 't Vlechtwark in Noordwoolde de eerstejubileumaovend
holen van de 40-jaorige Stellingwarver Schrieversronte. Roem 200 meensken maekten dit biezundere
gebeuren mit, et gong mitien ok om de aldereerste ienakteraovend. Deur et hiele jaor henne zullen d'r
in tal van Stellingwarver dorpen ienakters opvoerd wodden.
Naodat veurzitter Ype Dijkstra de aovend eupend hadde - hi'j vertelde dat et dudelik is en van groot
belang dat et Stellingwarfs en de Stellingwarver kultuur zo bi'j de meensken leven - was et tenielveriening 'Nut en Genoegen' van Bull (zie foto links boven), die een speciaole jubileumienakter naor veuren
brocht. Die ienakter 'Veertig jaor, et Fesienç wodde schreven deur Harmen Houtman uut Et Vene. De
tenielspeulders van Bull brochten et stok, daor hiel wat onverwaachse grappen in veurkommen, op
kundige wieze. Dat gut liekegoed veur de tenielklub van De Oosterstreek, die klub brocht de hilarische

I1'k tic, i,n Mrtr uAr NiavixAmnlinvror
Hiel veul lof wat d'r ok veur et optreden van de Nortepézingers van Noordwoolde, (zie foto links midden) Dit uut meer as vuuftig personen tellende koor zong vol fleur en mit vaosie tat van prachtige
lieties, waorvan d'r flunk wat in et Stellingwarfs weren. Zo wodden o.m. et wet es et twiede volkslied
nuumde'Waor de Lende'zongen en an et aende van de aovend et echte'Stellingwarfs volkslied Prachtig weren ok de twie lieties waorvan de teksten speciaol veur disse aovend schreven weren deur de
Noordwooldiger Martin van Nieuwenhoven, die eerder kraanteuutgever was van de Ni'je Oost-Stellingwarver en Anpakken. Mit naeme de Ode an de kroje dee et ommeraek goed bi'j et pebliek. De tekst
is trouwens op de volgende bladziede te lezen. Netuurlik was d'r ok nog een gezellige naozit die tot
veer in de kleine uurties duurde.
De twiede ienakteraovend die dejaorige Schrieversrnnte orgeniseert is op zaoterdag 25 feberwaori in
Else, de dadcte wodt op 16 meert holen in Oosterwoolde. De toegang veur de aovens is ommenocht. De
ienakteraovens wo- n financieel mit meugelik maekt deur Rabobaank De Stellingwerven.

Lily Uhler

Zakt

M

ien vrundinne zit in zak en as. Et
spoekachtige examenvirus het in
disse tied van etjaor weer de neudige slachtoffers maekt. Veul jonge,
vrolike schoelejongen en studenten ziej'
veraanderen in overspannen, zenewachtige,
op naegels bietende stumperds en dat vien 1k
verschrikkelik.
lkzol wel tegen ze roepen willen: 'Jonges, dr
bin meer wegen die naor Rome leiden, heur!
Koj' now mar even pies over dat vervelende
heuveltien hennekieken en zien dat slaegen
ofzakken...winnen ofverliezen niet van dat
iene stokkien pepier ofhangt dawwe diplome
numen!' Mar gieniene Iuustert naor me.
Et schient daj' eerst oold wodden moeten om
die wieshied onder de kni'je te kriegen. lederiene blift et belangriek vienen om mekeer
op te jutten om diplome's te haelen en 1k leg
me dr bi'j daele.
Allienig Harwe het him dr niks van antrokken dat hi'j zakt is. Daoromme wil 1k him as
ET GROTE VEURBEELD stellen hoe aj' zoksoortige teleurstellings overwinnen moeten in
et leven. Harwe kikt de wiede wereld in mit
zien twie grote brune ogen en lat him deur
niks of gieniene van de wieze brengen. ledere
menuut van de dag verwondert hi'j him over
dingen die om him henne gebeuren, en dat
vien ik knap.
Hi'j zicht een wapse vliegen die beter straoljaegerpiloot wodden kund hadde en hi'j staot
hielendal versteld. Hij zicht een poes veurbi'jlopen waor hi'j aachteran draeft en hij rokt an
dejasmijn. De peerdevliegen brengen him in
vervoering en hi'j heurt dat een muske mar
ien piep zingen kan, omreden hi'j zo gebekt is.
Et is waor, Harwe het veul dingen fout daon.
Hi] het zien lessen niet grondig leerd en hi]

het niet op zien eupenst west doe dejuffer
dingen uutlegde.
Doe hi'j mit et examen 'an de voete' kommen
mos, gong hi'j op een ofstaand van drie meter
zitten te kieken naor een knienegien dat de
bos in draefde.
Doe hi'j 'of' liggen mos draefde hi'j mit een
rotgang naor zien vrouwgien toe. Now en?
Zol de wereld daoromme vergaon? Welnee.
Harwe het et in de gaten kregen dat d'r hielemaole niks veraandert aj' zakt binnen. Dat alles
bi'j et oolde blift. Dat et morgens aj' wakker
wodden weer lochtig is... dat dr iedere dag
eten in je bakkien zit, en dat dr pattie vrundelike meensken rondlopen in de wereld aj' ze
zels mar opgeruumd integen gaon.
Harwe het glen tied om him doende te holen
mit dingen die veurbi'j binnen. Hi'j had netuurIlk ok somber in zien maande liggen blieven
kund... en treuren, en zochten, en steunen,
omreden hi'j et ienige hontien was dat zakt is.
Mar hi'j dot et niet. Fier stikt hi'j zien kop in de
locht. Heerlik! Veur een pup is en blift et leven
gewoonweg simpel.

1rissentaosie Wit et waeter veur de dokter'

Eerste literaire aovend in serie van drie trekt zael vol vol
Op vri'jdagaovend 20 jannewaori was in et mfc 'De ni'je stienze' van Ni'jhoottpae de eerste lite1
raire aovend van een serie van drie die de Stettingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert..
40
Tiedens de aovend wodde ok Mit et waeter veur de dokter, et 24e boek van Johan Veenstra uut
Ni'jhoottpae prissenteerd. De schriever rikte de eerste beide exemptaoren uut an twie ere schrievers; datweren Ferdinand de Jong (Friestaand) en Jan Germs uut Drenthe.'Aj'feestvierenzozee
Johan Veenstra, 'wat is d'r clan mooier en nuug je naoste buren uut!' Atte drie de schrievers teuten
i?t pebtiek, dat uut zoe'n 175 personen beston, genieten van heur prachtige verhaeten, diets
Icomisch en diets serleus en gevulig. In et schoft wodde d'r daoromme niet alliend een flunk tat
fan et krek verschenen boek verkocht, mar ok de boeken van Jan Germs en Ferdinand de Jong
iteugen tot de boekekraom uut.
'Jmmeraek veut wardering was d'r ok veur et optreden van de uut zes personen bestaonde Grun'inger (fotk)meziekgroep Tärf. Veul meensken uut et pebtiek keken heur butendat de ogen uut
i'J et zien en heuren van et grote tat instermenten daor de groep gebruuk van maekt. Zo be:;peutt groepstid Flip Roden burg niet atliend verschittende soorten doedetzakken, mar ok biezun
jere snaorinstermenten zoas de dri'jtier.
)e prissentaosie van de aovend was in hanen van Jannes Westerhof uut Darp.
)e twiede literaire aovend die de 40-jaorige Schrieversronte dit jaor orgeniseert is a/ op vrIjdag 23 meert.
Die aovend mit o.e. de Drentse schriefster Margo Kool is in kefé 'tAnker in Else, de aovend begint om 20.00
ire.
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Foto !inksboven: Veur de boeketaofel was omn- eraek veul belangstelling veur de boeken van
ale drie de schrievers. Veurzitter Ype Dijkstra
(rchtsaachter) bekikt et mitpiezier.
Foto rechtsboven: Et optreden van de Grunning?r (folk)meziekgroep Törfmaekte grote indrok. k
Foto rechtsonder: De Friese schriever Ferdinand h
d? Jong vertelde nao et schoft een ontroerend
vrhael.
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Jimmy Visser

Een peer voeten
ow moej' es heuren wat d'r in de
kraante staot. Bejaarde vrouw met
hondje vindt deel van menselijke voeten. Et is gebeurd bi'j et pattien naor
De Lende, veurbi'j hotel Van der Valk. Gattegat, wat een gruwelike geschiedenis. Et zal je
mar overkommen. En aj' mar een pat vienen,
waor is dan de rest? 1k moet d'r niet an daenken. De griezels lopen mi'j over de rogge.
Nee, veurdat ze alles vunnen hebben kom 1k
daor niet meer in de buurt. En ok niet bi'j Van
der Valk. Et eten wat zeje daor veurzetten zol
1k now niet meer deur de keel kriegen. 1k zol
hieltied daenken an de ressies van dat lichem.
Wat zeggen jow, Geert? Gaot mien verstaand
mit mi'j op 'e loop? Is daor de keuringsdienst
veur? le zullen zien dat de keuringsdienst
krek aandere drokte het en zo kan etje zomar
gebeuren daj' in stee van een schnitzel wat
aanders in de paneermael hebben. Nee, mi'j
zien ze niet meer bi'j datVan der Valkvolk
an taofel. Wat toch eigenaorig, een peer
voeten. 1k zal toch eerst even wat meensken
vraogen as ze wat weten over disse moord.
Waor kan 1k dat et beste naovraogen? Wat
daenk ie Geert? Tante Griet? Ja, dat zal wel et
beste wezen. Tante Griet wet altied meer as
dat d'r in de Ste!Iingwarfte lezen staot. 1k belle
drekt.
Tante Griet, mit mi'j, Lolkje. Hej' al heurd van
de moord daor in de greide bi'j Van der Valk?
Wat zeggen jow? lkverstaoje niet. Is d'r wat?
Moewwe drekt kom men? Bi'j' niet goed dan?
Now stille mar, niet zo goelen. We komrnen
d'r an.
Geert, we moe'n vot-en-daolik naor tante
Griet. Ze is zo overstuur. Ze goelt. Dit Iiekt niet
best. Lichtkaans moet dokter d'r nog wel bi'j.
We gaon.'

Tien menuten Iaeter zetten Geert en Lolkje de
fietsen bi'j de aachterdeure van de anleunwoning van tante Griet. De deure is los. Mit de
neudige hatkloppings gaon ze d'r in. Wat zollen ze antreffen. Et rokt vremd. Een soorte van
jarrelocht. In de zorg IigtTante mit de buusdoek veur de ogen. Ze hiemt wat. As ze Geert
en Lolkje zicht, begint ze weer te goelen. Ze
zetten de stoelen dichtebi'j heur en geven
heur daele. Snokkende verteltlante wat heur
zo overstuur maekt. Zij is de vrouw mit et
hontien uut de kraante. Ze praot d'r wat reer
in omme. Lolkje legt de haand op heur aarm
en vragt heur om now mar van veuren of an
te beginnen mit et verhael. Now, dat zullen ze
weten. Tante gaot d'r recht veur zitten.
'1k was an et riezenbri'j koken en 1k wete daj'
daor noolt bi'j votlopen meugen, mar 1k dee
et toch. Dr kwam lene an de deure mit een
busse veur et reumafoons. Omda'k zoe'n
rommelpot bin kon 1k netuurlik de beurs niet
vienen. Al zukende kwammen wi'j wat an
de praot over alderhaande kwaolen die een
meenske treffen kunnen. 1k dee de pantoffels
nog uut om him mien kroeme tijen zien te
laoten. Ok zee 1k nog dak veural morgensvroeg stief van de rimmetiek was. Inienend
begon hi'j wat te snoeven. Roek le wat, vreug
1k flog. 1k roeke sund de laeste keer dak de
griep had niet meer zo best. 'Dr braantje
wat an,' zee hi'j en och heden, de riezenbri'j,
overkookt en wat nog in de panne zat was
aorig donkerbruun. 1k kreeg de traonen in de
ogen. Wat een raamp. De twiede al die dag.
Vanmorgen weren mi'j ok al de dallas bevreuren. Zo kun we niet docht 1k. Schaande van
die beste panne bri'j. 1k heb nog een Ieepvol
pruufd mar besleut doe om de rest mar an
oons Tippien te geven. Die zette de bek d'r
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ok nog niet zo gauw in mar mit wat suker dr
over het hij him best beslikt. De hiele middag hek ommeschript om de locht uut de
keu ken te kriegen en dejifflesse hek schone
leegmaekt op et fornuus. Et kon nog slimmer.
Oons Tippien is de bri'j niet zo goed bekommen. Hi'j krokte nogal wat en zien daarmkenaol begon ok al te warken. Et besien leut de
boel van onderen en van boven gloepend dr
uutvliegen. 1k heb perbeerd om de boel weer
wat schier te kriegen en de ruten en deuren
eupenzet, mar de Iocht wil dr niet meer uut.
De vloerbedekking is bedurven. Daor zal ik
wel ni'j in veurzien moeten. Moej' begriepen,
now zit 1k hielendal in de nederklitse. De
dalia's bevreuren. Een beste panne bri'j naor
de barrebiesies, de vloerbedekking vot en
Tippien de maege en de daarms overstuur.
Tot an de gangdeure koj' Tippien zien daarmellende bekieken. Doe docht ik, dat kan hij
beter butendeure doen en zodoende bin ik
mit him Tuundorp uutsjouwd en in et laand
aachter Van der Valk kwam et laeste d'r uut. 1k
wol even zien hoe as dat dr uutzag en zakte
deur de knijen om et beter te bekieken en
doe laggen ze daor.Twie plestieken poedegies mit wat dr in. Krek naost de poeperi'je
van oonsTippien. Eigenaorig docht ik nog,
wat zol daor veur verrassing inzitten, en ik
maekte iene los. Over de toeren bin ik naor
Van der Valk gaon en daor hebben ze de pelisie beld. Die kwammen drekt en ok de lui van
de opsporing. Ze hebben moonsters neumen
van de grond en doe kwammen ze netuurlik
ok terechte bi'j oons Tippien zien poeperije.
Ze dochten dat dit van de daoder wezen kon,
mar daor kon ik ze bi'j helpen. 1k vertelde ze
van de riezenbri'j en oons Tippien zien zieke
daarms. Ze wollen de stront vergelieken en
gelokkig kon 1k heur mitnemen naor huus.
Daor lag nog genoeg vergeliekingsmateriaol
en daor hebben ze ok wat ofsch rapt. Die iene
pelisieman snoefde wel slim mit zien lange
neuze doe hi'j et spul in een pottien dee.Veur
de mitwarking in et onderzuuk verdiende
ik neffens de pelisieman wel de Iikstien van

de maond. 1k was aorig van et centrum doe
ze de deure uutgongen. 1k wol in mien stoel
zitten gaon mar glee uut over de dritse. Et
bovengebit vleug mi'j de mond uut en ik
hebbe et nog niet weer vunnen. Et zal nog
wel argens op de vloer liggen. Doukies nog
mar es zuken. Jim hebben nog beste ogen,
Iichtkaans datjim et vienen. 1k hope toch zo
dat dat nog hiel is, want ik kan dr niks meer
bi'j hebben. Wat zol ik now graeg even op
bedde gaon. 1k bin zo mu. 1k durf niet zo best
over de vloerbedekking te lopen. Die is nogal
wat dritsig en oolde meensken valen nogal
gauw. Kuj' me niet op bedde helpen?'
Hiel kaim-an mit Tante tussen heur in leupen
ze naor de slaopkaemer. Tippien scheut heur
tussen de bienen deur en legde him daele op
et voetenaende.Tante glimkte naor heur doe
ze in de kussens onder de wollen deken lag.
Boven heur, op et heufdaende hong te tekst:
Een mens Iijdt dikwijls 't meest, can 't Iijden
dat hi] vreest, moor dat nooit op komt dagen,
zo heeft hi] meer te dragen don God te dragen
gee ft. Maar komt het eens in huis, don he/pt Hi]
a/ti]d weer en geeft Hi] kracht naar kruis.
Ze deden de deure toe van de slaopkaemer,
pakten de emmer mit sop en biddende zochten ze: 'Gottegottegod, wat is dit hier wat.'

W.deiong

Een petret
p et wark hadden ze d'r een tiedelike
hulpe bij kregen. Arg dudelik waoromme was et niet, want ze konnen et
wark best an. Marja, et zol van hogerhaand zo wel beslist wezen. Ok niet een
vraoge waor ze heur slim drok over maekten,
lene meer of minder maekte toch niet zoveule
uut. Hij was de meensken liekewel meer tot
last as tot hulpe. Hi'j kiepperde mar an len
stok deur, en dan veural over 'Stoppelhaene
et grote jaorlikse feest in et dörp in Twente,
waor hi'j weg kwam. Dat was zoen groot gebeuren dat hij over wat aanders niet praoten
kon, of et mos al over zien omke de perfester
wezen. Daor was hi'j oe zo trots op.
As hij et in de orgenisaosie van et wark veer
schoppen zol, daor koj' an twiefelen. Mar daor
zol de warkers wel niet naor vraogd wodden,
d'r wodde van hoger haand beslist. Dat gong
heur de pette te boven.
De meersten konnen goed tekenen. Et was
lene van de taeken waor ze veur anneumen
weren. Et was een pat van et wark, mar hi'j
markte daor niks van. As ze dan zo goed tekenen konnen, dan kon d'r ok wel es een petret
van him maekt wodden, vun hi'j.
Now hadde niet iene daor al te veul nocht an,
want moeders mooiste was hi'j now ok weer
niet.
Een betien een vremd gezicht had hi. En ok
nog een vusen te grote brille en hiele dikke
glaezen. Wat moej' daor now van maeken.
Zonder die brille gedreug hi'j him as een
bliende man. Mar hij zeurde mar deur, hi'j
zol en mos op et petret. De onderviening mit
petretten maeken was ok niet zo groot, hiel
wat aanders as kaorten tekenen.
Ze kwammendr liekewel niet onderuut
zonder van et gezeur of te kommen. Onder et
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wark deur wodde d'r een betien stiekem an
warkt. De baos hoefde et now ok weer niet te
weten. Stillezitten was een hiele toer veur him
en him stilleholen al hielemaol. Et scheut dan
ok veur glen cent op.
Doe et petret dan uuteindelik klaor was wol
hi'j d'r niks van weten. Hij vun himzels veul
mooler as dat ze d'r van maekt hadden. Mar
ze hadden et al een stok mooler maekt as dat
de warkelikhied was.
De tekeners vunnen dan ok dat ze knap wark
leverd hadden. Ze vunnen dat hi'j d'r sprekend op leek. Mar ze konnen praoten wat ze
wollen, hij vun et mar niks. Daor kon hij niet
mit thuuskommen.
Ze hebben doe mit mekere op him inpraot
dat et deur de brille kwam waordeur hi'j d'r
minder netuurlik uutzag as dat hi'j aenlik was.
Dr is doe een nij petret maekt zonder brille,
d'r is bi'j zegd dat hi'j et ok zonder brille
bekieken mos. Hij was d'r now biezunder mit
inneumen.

Jan en Amelia Brouwer
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Jan en Amelia Brouwer uut Drachten verteilen
in tien ofleverings over heur reize naor Chili,
daor de fern ilie van Amelia woont.

a, et is al weer een posien leden dawwe
een verslag schreven hebben, mar de tied
gaot ok zo rap. Gelokkig gaot alles hier
goed, tot an vandaege hewwe de hieltied nog mooi weer had. Et is now een betien
bewolkt, en Amelia vun et koold. 1k daenk dat
de temperetuur vandaege zo om de twintig
graoden henne Iigt. Mar ja, we moe'n toch
wat hebben om over te klaegen, daor bin we
Nederlaanders veur.
Oflopen donderdag bin Amelia en ik naor San
Francisco west, naor Carmen en Ruben, waor
Amelia altied warkt het. We wodden hattelik
ontvongen op heur ranch. Ze wonen daor
biesterbaorlik mooi. Aj' ankommen gaoj' over
een lange oprielaene die hielendal overdekt
wodt deur grote palmbomen, wat Iekker koel
is mit dit waarme weer. Nao mit iederiene
kennis maekt te hebben kregen we heerlik
eten. Doe we nao de siesta gezellig zatten te
kletsen, kwammen Rinco en Nancy ok nog
langes. Zi'j wonen naost Carmen en Ruben.
Et was hiel gezellig zodat we laete naor huus
raekt binnen.
Vrijdag weren Maria (zus van Amelia) en Luis
Enrique (neef van Amelia) jaorig. Maria was
niet bi'j papa thuus, dus dat hewwe gister
vierd bi'j Luis Enrique. Daor was et ok weer
slim gezellig. De kollega's van L.E., waor as
hi'j mit warkt in de mienen, weren ok kommen en ze hadden een grote eigenmaekte
panne, waor as hoolt onder stookt wodt,
mitneumen. Dr wodde een stok varkensvleis
sneden, stokkies koevleis, kool, tematen,
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Bijke is in tied al aorig gruuid.
mossels en nog een eer soorte schulpedier
waorvan ik de naeme niet ken, en veul meer
ingrediënten bi'j mekeer in de panne daon
en kookt. Dit pottien het meer as aanderhalf
ure staon te sudderen. Doe was et onderwiels
al zowat 22.00 ure en biwwe anschikt bi'j de
taofel. We hebben dr heerlik van eten en dr is
nog flunk daanst. Al weer laete, mar gezellig.
Gister bin ik mit Rinco en zien zeunen Rodrigo, en Richard naor Parral west. Zi'j exporteren zaod en fruit naor Amerike en Europa.
Zodoende praoten ze hiel goed Engels en
konnen we goed mitten fleer praoten. Omreden mien Spaans nog beheurlik yule te
weensken overlat was dit een goeie oplossing. Parral ligt zoen 400 km zudelik van Machali, in et episch centrum van de eerdbeving.
De schae van de eerdbeving is hier overal nog
goed te zien, ok al wodt dr hadde warkt om
alles weer zovule meugelik te herstellen. le
konnen nog goed zien hoe de brogge van de
snelweg 5, die van et noorden naor et zuden
van Chili lopt, hielendal instot was. Gelokkig
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was dr doe op dat ogenbllk glen auto op de
brogge, en de vrachtwaegens konnen nog
mar krek stoppen veur et gat. Now wodden
we ommeleided naor beneden, en reden we
dr onderdeur over een noodweg tot et allemaole weer klaor is.
De manluden mossen naor Parral toe om
laand te bekieken dat ze van doel weren te
kopen. Daor willen ze een tal jaoren ries op
verbouwen veur de export, daornao willen
ze et laand weer verkopen. Vanwegens de
klimaotveraandering, die hier ok goed te
marken is, verstoeft ok et plak om bepaolde
soorten fruit en gruunten verbouwen te kunnen. Wiels dr eerst allienig in et noordelike
pat van Chili droeven, kiwi's en zo verbouwd
wodden, schoft et now op naor et zudelik
pat, waor et eerder koolder was. Hier stiegt
de temperetuur dus ok, en daor moej' je
veurdiel mit doen deur laand te kopen now
et nog niet zo duur is, om et nao een tal jaoren weer van de haand te doen. We hebben
in Parral een makelaar en advekaot oppikt, en
mit heur hewwe hiel wat laanderi'jen bekeken. We hadden een grote auto 4x4 mit, en
dat was ok wel neudig. We reden over wegen
waor as alliend mar wat maelde puunstiender en zaand lag. Stof... slim yule stof. Somstieden mossen we over broggies, die bouwd
weren van een stokmennig balkens, waor
we mar krek overhenne konnen, en dan
weer deur revierties. Et was geweldig om
mit te maeken, en we hebben yule zien van
et plattelaand. Somstieden was et niet meer
meugelik om wieder te gaon mit de auto en
koj' alliend nog mar lopende of op een peerd
veerder. Hier bin dan ok nog veul Chileense
cowboys, die et laand beheren en op heur
peerden et vee drieven. Op pattie plakken
midden in de wildernis, hebben ze diepe
gatten greuven van seins wel zeuven meter
diepe. Daor is weer een buize in dreven waor
een pompe op plaetst wodt om waeter over
et laand te pornpen. Dat is ok wel neudig
omreden et laand kork- en korkdreuge is.
Et is dan ok niet vremd daj' grote scheuren
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in de grond zien, mar as de grond bevloeid
wodt is et hiel vruchtber. Hier liggen dus nog
genoeg kaansen. Allienig moej' die wel zien
en benutten aj' de meugelikhied hebben.
Vandaege was et dus een echte manludedag,
zoas de heren zeden.
Amelia is thuusbleven bi'j tante Angelica en
de maegies. Amelia is eerst nog mitTante
naor de noodhulpe west omreden Tante heur
ti'je stoten had en daor een beste ontsteking
an overholen hadde.Tante lopt now mit een
groot verbaand om heur tije, en is an de
penneseliene zet. Gelokkig gaot et now weer
redelik goed mit heur. Ze bin nog naor de
stad west veur de daegelikse bosschoppen
en staon now drok te kokkerellen. 't Zal me
ni'jdoen wat we vandaege eten, as 1k et goed
begrepen heb is et mals mit bonen, kookt
in maIsblaeden. We zien wel, et eten smaekt
hier altied goed, dus gien reden tot klaegen.
Zoas 1k de veurige keer al schreef is et honneperbleem hier slim groot. Op de buterwegen
en in de därpen en steden lopen ofgrieselik
yule zwarfhonnen, en et perbleem gruuit
mit de dag! Omdat dr zovule honnen lopen
vormen ze op een bepaold ogen bilk roedels
en is dr een leider. Rodrigo vertelde mi'j,
dat twie maegies doodbeten binnen deur
een roedel honnen, die heur zomar anvullen. Daoromme wodt de bevolking now de
meugelikhied beuden om heur honnen veur
€ 10,00 steriliseren te laoten, zodat dr minder
honnen op straote uutzet wodden. Hopelik
gaot dit lokken, mar men het niet zovule geld
om dit missen te kunnen. En aj' vier honnen
hebben is et een beheurlik anslag op je huushooldgeld netuurlik.
Now 1k daenk da'k dr veur vandaege mar
es weer mit stoppe. lkzal perberen nog een
peer foto's op de webstee te zetten, mar dit
gaot niet zo rap, dus zal dr wel es een foto
missen. We groeten jim allemaole en tot een
ere keer mar weer.
Jan en Amelia uutMachali.

Sjoukje Oosterloo

Vrouwluden mit temperement

V

andemorgen bin 'k al vroeg bi'j de
pinken omreden ik mit de bus vot zal.
Zoas de meerste meensken bin ik glad
verwend omreden ik mar votgaon kan
in mien auto, wanneer et me in de zin komt.
Aj'mit de bus willen moej'op tied bi'j de halte
staon. Bi'j' d'r niet, dan ridt hi'j deur en waacht
niet op je. Dat kan 'k vandaege niet hebben,
dus zorg 1k da'k op 'e tied klaor bin. Wel graeg
mag ik es een keertien mit de bus gaon. le
hoeven zels niet op et verkeer te letten en
onderwegens kuj' de hieltied mar raek om je
hennekieken. Ok kuj'de kraante lezen of een
tukkien doen. le moe'n d'r clan alderdeegst
veur oppassen daj'weer wakker binnen op et
plak waor aj' uutstappen moeten. Een toertien
Iaeter wodt mien schripperi'je van de vroege
morgen beloond as de bus veur mien neuze
stillehoolt. 1k geef me genoegzem daele op
een baankien halverwege in de bus.
Een stokmennig haltes waor as nog gieniene
te waachten staot, rieden we veurbi'j. Bi
et volgende stesjon hoolt de sjefeur stille
en twie vrouwluden mit een mooi donker
vellegien, bepakt en bezakt, kommen drok
praotende in de bus. Ze ogen as kommen ze
uut Somalië of die kontreinen. lene van de
beide nikt me vrundelik toe en clan gaon ze
op et baankien veur me zitten. Bi'j de ere kan
d'r glen glimkien of, en ze trekt een gezicht as
hadde ze mit heur blote gat in een mieghummelnust zeten. Inwendig gniezende bedaenk
ik dat d'r altied zegd wodt dat et yolk uut
zoksoortige lanen overlopt van vrundelikhied.
Dit vrommesien is clan wissezekers wel een
uutzundering op de riegel.
De beide vrouwluden wo'n de hieltied drokker in heur praot, et liekt wel as hebben ze
wat reboelie. As dit zo deurgaot wodt et een

onrustig rittien. Waor as ze et over hebben
daor moe'k liekewel naor raoden, omreden ze
niet te verstaon binnen in et koeterwaals dat
heur tot de mond uutrattelt. Nao een hottien
wo'n de gemoederen zo verhit dat ze mekeer
een optaeter geven, en et praoten gaot over
in een alderheiseliksten geraos. De gezichten van de ere mitreizigers bin as een eupen
boek, waor as van of te lezen vaalt: meensken
dit kan nog een spannend rittien wodden.
1k heb me van disse busreize hiel wat eers
veursteld, in leder geval glen reize mit zoe'n
gekilster.
Gelokkig hangt et de sjefeur de keel ok
uut. Hi'j vragt deur de mikrefoon an de
beide droktemaeksters as et ok wat minder
Iuudrochtig kan. Die muuite had hi'j him
liekewel besperen kund. Et is krek as praot
hi'j tegen dovemaansoren, de vrouwluden
trekken heur d'r niks van an. Et kebaol wodt
de hieltied slimmer. Ze beginnen mekeer te
slaon en an de haoren te trekken, krekkengeliek aj'dat somstieden wel es zien in een film.
Mar dit is gien film, dit is warkelikhied. Et gaot
d'r zo wild an toe, da'k veur de wissighied
mar een baankien naor aachteren verhuze.
De meensken die veuran in de bus zitten,
hebben et heufd dwas op 'e rompe, omreden
dit een veurstelling uut de eerste haand is.
Daor hoej' niet veur naor een ienakteraovend
van de Schrieversronte. En de pries is bi'j et
buskaortien inbegrepen, wie dot je wat!
As de bus onverwaachs een noodstop maekt,
stoot ik mit mien heufd tegen de baank veur
mi'j. De sjefeur komt aachter et stuur weg en
waogt him kotterbi'j de frosselende vrouwluden. Hi'j perbeert de verhitte gemoederen tot
bederen te brengen, wiels hi'j et iene vrommes bi'j de schoolder vaastegript. Votdaolik

lat hi'j ok weer los, omreden hi'j in zien
gezicht krabbed wodt. Foeterende beinselt
hi'j weer naor veuren en 1k zie dat hi'j wat in
zien tillefoon rapt. Nao een peer men uten
zet de bus weer uut aende. Staorigan re-

mient mien buurman. 1k nikke driftig van ja,
wat bedudet da'k et gloeiend mit him lens bin.
De bussjefeur gaat weer op zien plak zitten,
en eer hi'j wieder ridt klinkt zien stem deur
de mikrefoon: 'Et spiet me meensken veur

den we veerder, wiels de beide vrouwluden
deurgaon mit reboeliemaeken. Ze trekken
heur van glen meens wat an en raozen as een
stel viswieven. Tot mien grote alderaosie zie
1k dat et lene vrommes de ere in et oar bit,
waor as votdaolik een grate straole bloed uut
komt. Zo dri'jt de film him veur mien ogen
of, tat een hottien laeter een pelisiebussien
anrieden komt en de bus stil!estaon lat. Twie
blauwpetten kommen d'r in en stevenen
votdaolik op de beide reboeliemaeksters of.
De beide knibbekonten zien op noch amme,
en stnieden gewoon deur, wie!s de zwatte
toeften haor henne-weer-denne vllegen. De
uniformde manluden hebben de hanen vol
an disse beide hietheufden. Wiels ze de twie
vrouwluden deur et midden pad naor buten
perberen te warken, bit et lene vrommes lene
van de pelisies in zien haand. De ere krigt de
haandboeien te pakken, die ze votdaolik deur
de eupenstaonde deure naor buten sm it. Ze
belanen in et groslaand, an de ginne kaante
van de sloot. De bussjefeur zicht et gebeuren
en bedaenkt him glen tel. Mit een grate boge
springt hi'j over de sloot, een hottien laeter
komt hi'j mit de haandboeien weeromme
in de bus. Dan is de stried al rap beslist. De
vrouwluden mae'n et onderspit delven en
wa'n in de boeien sleugen, waornao ze in

dit ongemak, mar len ding zuj'm mit me

et pelisiebussien heur reize veerder vatzetten meugen. As et bussien vatridt, zie 1k nag
krek dat de vrouwluden wied van mekeer of
zitten. De iene veurin, en de ere aachterin et
bussien. 'Wat een konsternaosie op de vroege
margen. Die vrouwluden weren echt glen
kaele kikkerds. Ze hadden meer weg van
een vuurspi'jende vulkaan, dankt me,'zeg 1k
tegen de man die naast me zit. Onderwiels
wnief 1k mit mien haand over de zere bulte
die mien veurheufd siert. 'Disse reize is zien
geld wel weerd, zoks maek le niet vaeke mit,'

lens wezen, dit weren vrouwluden mit een
biesterbaarlik temperement. Zoks heb 1k in
de veertig jaor dat 1k sjefeur bin, nag noalt
mitmaekt.' Mit een bus vol lachende reizigers
gaat de bus wieder, richting eindstesjon.
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opinion kan daenk 1k glen kwaod"
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