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1. VAN GIETEREN NAOR HOOLTPAE
In 1931 kwammen Piet Gorte en Annigje Bakker uut Gieteren
(Giethoorn) naor Hooltpae toe mit heur twie kiender Aoltien en Koop.
Niet omdat ze uutkeken weren op Gieteren! Nee, heur hatte bleef altied
an dat plak verknocht. Ailiend, as boer was et daor de hieltied muuiliker om te boerken. Et kwam allegere daele op haandwark en roggewark.
Et weren lange daegen daor in Gieteren. Winters mossen ze bi'jglieks
op 'e redens naor de rietkraegen, in et veurjaor was d'r et turfinaeken
en laeter in etjaor mossen ze an de zende om et grös te mi'jen. Dat was
veur mennigien een bestaon. Mien opa van mien moeders kaant het
mi'j wel es verteld dat ze turf naor Meppel brochten. Dan gongen ze
morgens om vier ure mit de praem vot, en as ze gelok hadden, weren
ze d'r om een uur of tiene. Op de praem konnen zoe'n zesduzend sponturven en die mossen bi'j verschillende klaanten lost wodden. Et maeken, oploegen, vervoeren en oflossen van zoe'n vracht turf leverde mit
mekeer mar vuuftien gulden op! Mien grootmoeder gong een voile dag
uut ni'jen veur een dubbeltien, mar dan had ze wel de kost toe...
1k heb ze beide nog goed kend, ze weren gelokkig mit 'n beidend en
de drie kiender. Zunighied mit vliet, zee mien opa altied. Mien opa is
76 jaor wodden, mien grootmoeder dik 100 jaor en ze hebben tegere
een huudvoi wark daon. Doe mien grootmoeder 85 jaor was, is ze nog
mennig keer op de fiets van Gieteren naor Hooltpae west! Doe ze al
oold weren, hebben ze nog een husien bi'j de plaets in Gieteren zet
veur mar vierduzend gulden.
'Ja,' zee Opa, 'kauwgien klaor, voegeltien dood.' En et was ok zo,
want ze hebben d'r tegere nog gien twie jaor woond.
Van mien vader zien oolden heb ik alliend mien grootmoeder kend.
Mien opa is in etzelde jaor dat wi'j in Hooltpae kwammen te wonen
overleden, ik was doe ien jaor. Mien vader het mi'j dat laeter allegere
verteld. Opa het de hujjinge in de Stellingwarven nog mitmaekt, en dat
gebeurde niet mit haandkracht zoas hi'j wend was in Gieteren, mar mit
een hujmesiene en een kedde d'r veur. Dat was allegere ni'j veur oons,
want in Gieteren warkten ze niet mit een peerd. Toch konnen we oons

Et huus in Gieteren daor ik ien jaor woond hebbe. Et stan (en staot nag allied) an et
Binnenpad in Gieteren Noordaende.
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d'r mar goed mit redden. Mien vader vertelde ok es, dat Opa op 'e
kni'jen in et laand lag, en niet geleuven kon dat zoks meugelik was. In
Gieteren was zoks ja ondaenkber. Mien vaders vader was zo stark as
een beer; hi 'j struide de stront zo van de strontbulties et laand op.

Mien grootoolden Gorte in Gieteren an et Binnenpad. Ze zitten tegere op de schottelbaank potterak). Op de aachtergrond is tuifte zien die mit bladriet ofdekt is en
daor weer aachter een hujiniete.

Et was een benauwde tied in die dattiger jaoren. Centen veur een hujmesiene had mien va zels niet, mar hi'j kon him kopen omdat hi'j krediet kreeg bi'j zien vader en moeder. Mien vader hadde in die jaoren
een protte steun van him, mar omgekeerd was dat ok et geval. Zo had
mien opa alderhaande firnkties in Gieteren, hi'j was o.e. wethoolder.
Mien vader hulp mien opa doe nogal es mit et schrieven van stokken.
Mien vader dee zels ok hiel wat in et dorpsleven, zo was hi'j zes jaor
diaeken van de doopsgezinde karke. Hi'j gong elke zundagmorgen
naor de karke, mien moeder mos dan de voerderi'je mar daon maeken.
Et wondere is dat mien vader, naodat hi'j zes jaor diaeken was, haost
nooit weer in de karke west het.

Wi'j bin in Hooltpae kommen deur bemiddeling van Jan Kamp. Kamp
had toezicht op de boerderi'je van wijien Jan Lantinga an de
Boverweg. Die boerderi'je was in eigendom van de doopsgezinde

gemiente in Gieteren. Daordeur kende mien vader Jan Kamp. Kamp
was trouwd mit Margien van Wijlandt, zi'j hadden tegere et kefé De
Koppelpeerden, daor ze slim geschikt veur weren. Jan Kamp dee in die
daegen een protte veur oons dörp en leefde slim mit ere rneensken mit.
En doe kwam de plaetse van de Siegersma's te koop. Een uutleefde
boerderi'je mit krapan negen bunder laand dat zo taoi was as geel haor.
Et weren in et laand allegere van die brune broties. Jan Kamp vertelde
mien vader over et huus en die had d'r wel oren naor. Bi'j de verkoping
in De Koppelpeerden zol Jan Kamp veur mien vader bieden. Ofspraoke
was dat zolaank mien vader de pette ophul, Jan Kamp deurgaon moch
mit bieden. Piet Gorte dee de pette niet of en wodde koper. Dr weren
op die verkoopdag meer Gietersen, dat die heurden reer op dat mien
vader koper was. Hi'j hadde ja nooit beuden! Veur die tied was de
plaetse verschrikkelik duur, mar liefst fl 5.000,00. Tegenwoordig koop
ie d'r een goeie twiedehaans auto veur...
Veur de twaelfde meie 1931 gong mien vader mit nog een peer man
al naor de ni'je plaetse te warken. Ze gongen vroeg op de fiets op
Hooltpae an om d'r o.e. slakkemael te stri'jen, want dat hadde dat laand
flog nooit zien. Mar de ni'je buurman, Otte Boek, zee:
'Aj' van Gieteren kommen, moej' hier wel wennen, want de zunne
staot hier zommers hoge. Mar,' kneupte hi'j d'r mitien an vaaste: 'elke
dag een klein bujgien en zundags de hiele dag en wat brotsig weer d'r
bi'j, dan is et hier we! best laand...'
Now, en dat dee !aeter ok wel b!ieken.
De femilie Siegersma woonde die daegen nog in de boerderi'je, mar
mos d'r veur de eerste meie uut wezen. Mar ja.
'Tien meie is et vandaege,' zee mien vader op een dag en Alle
Siegersma g!imkte mar wat, want d'r zat hielendal gien aevensaosie in
die kerel. De aandere dag kwam va weer op 'e fiets uut Gieteren en
ston stomverbaosd te kieken. Alle en de huusholing weren vertrokken,
a'k et goed hebben naor een kaemer in Berkoop.
Ten Klooster van Ooldemark verhuusde oons. Et vee kwam in een
oplegger die omringd was mit klieden. Et huushooldelike goed kwam
in een eupen waegen, mit een kebiene d'r veur daor aj' mit twie man in
zitten konnen. Naost Ten Klooster zat mien moeder mit kleine Kopien

op de schoot. Doe we in Hooltpae weren wodde et schaemele huusraod in de kaemer zet. D'r was nog een boel op te knappen, mar gelokkig wus mien zuster ok al van anpakken.
We gongen eerst in de westerse kaemer wonen. Daor weren twie beddesteden mit een diggeltieskaaste d'r tussen en een schostienmaantel
mit een kookkachel d'r onder. We hadden een chinamatte op de vloer
en de kaanten d'r omhenne zatten in de rooie varve.
Mien vader was niet zo vanwennig.
'le hebben ofleiding genoeg mit de rotzooi,' zee hi'j dan. Hi'j hadde
vroeger aenlik timmerman wodden wild, mar dat kon niet, want hi 'j
mos boer wodden. Mar timmeren dat hi'j kon, mi'j donkt dat hi'j in al
die jaoren et hiele huus wel op de troefel had het. Mien moeder was
eerst wel vanwennig en goed ok. Ze miste et Gieterse, zo mit de buren
viak om j henne en de ommegang, die daor zo gemoedelik was.
Zo bleef et morgeneten de eerste tied altied uut Gieterse pannekoeken bestaon. Even een beslaggien maeken, de koekepanne op 'e
kachel, een stokkien spek of metwost d'r in en bakken mar! Et was
mien moe een haandighied, van die mooie dunne spekpaimekoeken mit
gatties d'r in. En dan kwam d'r stroop en een stokkien boerebotter op,
oei, wat lekker!
Die koekepanne had mien moeder daor speciaol veur. 1k zie heur nog
mit et grote pannekoekemes de pannekoeke losmaeken. Dan kwam de
panne van de kachel en mit een haandomdri'j had ze de pannekoeke op
de aandere kaante. Toch bin wi'j daor op den duur mit opholen, want
gieniene dee dat. Inkeld bakte moeder ze nog een keer, mit een kiopt
ei d'r op of awwe slaacht hadden mit rauwe met d'r in.
Hier in Hooltpae woonden de buren wat op ofstaand, en et is eerst
allegere vremd, vanzels. Mien moeder het me wel es verteld dat d'r nao
een weke een dominee, miende ze, bi'j heur an de deure kwam. Hi'j
vertelde een hiel plechtig verhael en mien moe zee:
'Daank-je-wel, dominee.'
De man scheut in de lach en antwoordde doe:
'Vrouw Gorte, ik bin jow buurman IJze Pijiman en ik bin bode en
anzegger van oonze begraffenisveriening as d'r hier iene de piepe uutgaot.'

2.AUKE SNIEDER

Mien moeder was aorig van slag. De buurman in uniform mit een hoge
zwatte hoed op en zwatte haansken an. Mien vader heurde et hiele verhael an en zee:
'Dat is temeensen plechtig, wi'j wo'n mitien lid.'

Mien vader het een hiele protte leerd van een oolde arbeider die doe
bi'j de femilie Siegersma warkte. Die femilie hadde eerder een hiele
grote plaetse die krek an de ere kaante van de weg ston. le kun et plak
now nog altied zien as et een hiel dreug jaor is. Ooit he'k nog een waeterputte vunnen op die stee.
De plaetse daor wi'j now in woonden het netaoris Binnerds van Et
Vene bouwen laoten. Op de gevelstien kuj' ok now nog zien dat hi'j van
1885 dateert. De plaetse was doe wel zestig bunder groot en hadde
alderdeegst hujlaand an de aandere kaante van de Blesbrogge. D'r was
ok nog heideveld bi'j dat aachter de Boverweg (now Stellingenweg)
lag. Nao de oorlog van 1914-1918 is die grote plaetse uut mekere gaon.
Otte Boek het wel es verteld dat de meensken die d'r doe boer weren
een bovenknecht en een onderknecht hadden en ok nog een arbeider.
Twie boeremeiden hadden ze altied, want die mossen botter en keze
maeken. Ymkje, de vrouw van Otte, had daor ok diend, dat zodoende
weet ik dat. Ze weren mit drie breurs op de boerderi'je, mar et warken
zat d'r in mekeer vertiesd. Dat dee dan laeter ok blieken.
Now even wat over die oolde arbeider, Auke Snieder was zien naeme.
Hi'j woonde schuin aachter oons an de Boverweg in een hiel klein
boerderi'jgien mit een peer koenen en een peer geiten. Die man was
thor oe zo gelokkig mit. Zoa'k al zee, mien vader bet ommeraek yule
leerd van Auke. Vader kende ja alliend de punterboom en now mos hi'j
mit een peerd warken. Auke was een gestaodige kerel mit een protte
verstaand en leerde dat mien vader zoe'n betien, mar hi'j was doe a!
oold. Hi'j kon min lopen en leup nog aorig kroem ok, mar as hi'j an de
vörke ston, was d'r gien betere. In de hujjinge maekte hi'j de bulten op
en elke värke huj lag te plak. Hi'j stak et huj op de waegen, mar as d'r
van de iene bult naor de aandere reden wodden mos, zat Auke veur op
de waegen op een plaanke. Die had mien vader d'r veur him in legd
omdat hi'j zo muuilik leup. Ok et wark op de tiempaol kon hi'j goed
an.
1k weet nog goed dat Auke op een morgen bi'j oons kwam en een
mooi wit geitien onder de jasse hadde. Et besien was koold wodden en

De naoste buren Otte en Ymkje Boek, die een protte indrok op mi j maekten. Ze vertelden me een boel over vroeger en over wie waor woond hebben.

Zo staorigiesan kregen mien oolden wat vrunden en kennissen in et
dorp. 1k daenk dan veural an de buren Otte Boek en Ymkje, Jelle van
der Meer en Jaanke, Sies Lolkema en Jeb, Harm de Glee en Sijke en
Hendrik Lolkema en Roelfien. En veural ok de femilie Kamp die ik me
nog hiel goed veur de geest haelen kan. Jan Kamp was een grote starke kerel dieje zo mit de voete optilde. Hi'j kwam altied op vri'jdag bi'j
oons. Mien moeder zee wel es dat Margien dan et zaoterdagswark dee
en dan kon Jan zolaank wel naor Piet en Anne toe...
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wodde gauw in een maande daon. Dc maande kwam bi'j de hekkieskachel die midden in de kaemer ston. 1k hadde nog nooit zoe'n besien
van kotbi'j zien. Et geitien is bi'j oons oold wodden.
1k weet ok nog dat ik mit mien vader mit de geite in de varkenwaegen naor de bok west bin. We mossen daorveur naor Hogeling, die in
de bos woonde.
'Wat moet dat kosten,' vreug mien vader.
Et antwoord van Hogeling was:
'Et is een krappe tied, Piet Gorte, geef mar een kwattien.'
De geite ston in de peerdestal en mien zuster mulk him. Mar ik heur
et heur die keer nog zeggen:
'1k melke vanaovend de geite niet, want dan stink ik naor de bok,'
Ze was doe een jaor of zestien.
In de tied dat Auke Snieder oons huip was ik een jaor of viere. Op een
keer kregen we een hiele dikke onweersbujje. Et was een uur of viere
in de middag en we zatten mit mekere in de kaarnhoeke. Jan Koelma,
de winkelier, brocht de bosschoppen en et regende zo hadde dat et d'r
zwat van was. En opiens was d'r een dondersiag, et wodde oons blauw
en gruun veur de ogen van de zwevel. We hadden een hiele koppel varkens en die raosden zo arg dat Jan Koelma mien vader reup, omdat hi'j
bange was dat d'r braand was. Mar d'r was niks te zien. De bliksem was
liekewel wel in huus west, want alle laampen en de radio weren an fladden! Et stof was onder de plinten votjacht, de deurposten weren wel
een centimeter ommezet. Dat laeste kuj' now nog zien. Deur de goeie
eerde is braand uutbleven.
Now as ik dit mitmaekt hadde, bin ik altied bange west veur onweer.
Mien oolden hadden mit onweer ok altied een stoel veur et raem staon
mit heur belangriekste spullegies.
'As et inslat en d'r is braand, dan slaon jow de rute mar in en dan kuj'
et zo pakken,' zee mien vader.

Auke Snieder. Hi j was altied rustig en zeisbewust. Mien vader en ik hebben een protte van him leerd.
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En dan de Sunderklaostied, dan kwammen d'r vrouwluden mit een jok
over de schoolders mit twie maanden d'r an. Die maanden zatten vol
mit taoimannen, taoivrouwen, taoihaenen, peperneuten, spekelaos en
gao mar deur. 1k heb nog zoe'n vrommes kend en die kwam mit de
kroje. Ze kwammen heufdzaekelik van Oolde- en Ni'jhooltpae.
Moeder kochtte bi 'j iederiene wat en dan weren die meensken ommeraek b!iede. Mar ze verdienden nog glen halve stuver an een taoipoppe. Al die taoipoppen, spekelaos en zo wodden op de beddep!aanke
legd daor oonze yolk sleup, dus in de bedstede. 1k heb me laeter wel es
of\Taogd waoromme daor, misschien om mien vader aovens te trakteren!

3. DE DATTIGER JAOREN
De dattiger jaoren weet ik me nog hiel goed te herinneren: aarmoede
troef en alles was niks weerd. Et ienige wat aj' doen konnen was slim
zunig wezen en roeien mit de riemen die aj' hadden. Een cent was al
hiel wat aj' die kregen.
1k weet nog goed dat d'r doe bakkiesventers weren mit schoesmeer,
veters, illestiek en gao mar deur mit wat ze allegere in heur bak hadden om te verkopen. Ok de schereslieper kwam riegelmaotig langes.
De schere wodde een protte bruukt, want de vrouw!uden verstokten de
blauwe kielen en broeken riegelmaotig. Mien buurman leup wel es mit
een zonuumd dambod. Dat was een mesj ester die verkleurd was, mar
netties verstokt mit ere zwatte mesj ester.
D'r kwammen woonwaegenbewoners an de deure mit et vassien
Hebben jow mien marmottien zien, et is zoe 'n aorig diertien om een
maotien eerpels of wat huj veur de kedde. En dan haj' de Chinezen. Dat
weren meensken die heur spu!legies in een koffer hadden. Et weren
haost allegere klieties die ze mit de haand maekt hadden. De pries hadden ze in et Nederlaans d'r opschreven.
Piet Mondria van Vo!lenhove kwam langes mit drie grote honnen veur
de karre mit vis. Hi'j kende oonze yolk nog van Gieteren. De drie grote
honnen bekwammen altied even bi'j de stiekeihege bi'j de weg.
Moeder kochte van him altied spier!ing. Dat bin van die kleine vissies.
Ze bakte dan een stok of zesse in de koekepanne mit wat paneermael
d'r om henne. Oe, wat was dat !ekker! Piet dronk altied koffie bi'j oons
en kreeg d'r vaeks een plakke krentebrood bi'j. De honnen gafik altied
drinken, want die hadden vanzels beheurlik dust.
Ok Lissie uut Stienwiek kwam langes mit et witte peerd veur de
gruuntekarre. Hi'j had alderhaande soorten kool te koop. In de veerte
koj' him al heuren, want hi'j hadde een schippershoorn en reup:
'Kool hebben, vrouw?' Bi'j mien moeder zee hi'j d'r vot-en-daolik
aachter an: 'Nee daenk, hen?'
Hi'j kende mien moeder en wus dat ze zels kool in de tuun haddc.
Wat was dat allegere een variaosie om de deure. le wussen et niet
beter, et heurde d'r bi'j.
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Sunderklaos komt d'r an! D 'r wodde vent mit taoi en spekelaos, lopende of mit de
rnaande veur op de pakkiesdreger. Jim zien hier Johannes van Huizen en Margie de
tries.

Een peer daegen veur Sunderklaos moch ik de kiompe opzetten veur et
raem. Et lekkerste huj kwam d'r in en een stok of wat wottels.
Eremorgens zat d'r dan bi'jglieks een taoivarken in.
1
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Sunderklaos en Zwatte Piet kwammen ok bi'j oons an huus. 1k zal jim
van zoe'n keer vertellen. Mien vader en mien zuster zatten te melken
en ik was in de stal an et speulen. De melkbussen hadden we in de
kaarnhoeke staon. Elke keer aj' een koe uut hadden, gong ie mit de
emmer naor de busse om die te legen. Doe op een keer reup vader mi'j
inienend dat ik bi'j him kommen mos in de kaarnhoeke. En wie stonnen daor, ik kon et niet geleuven, Sunderklaos en Zwatte Piet! Ze
zeden niet zovule, mar Zwatte Piet struide aepeneuten, dat weet ik nog
hiel goed. Mien vader mar praoten mit die Sunderklaos. Hi'j pakte him
bi'j de baord en zee tegen him dat hi'j een beste kerel was. 1k ston an
de grond naegeld, dat mien vader dat durfde te doen. Laeter bleek dat
die beide buurjongen weren, Bart de Glee en Anne Boek. Toch heb ik
ok nao dit veurval nog lange in Sunderklaos geleufd.
Die taoivarkens die ik in de kiompe kreeg, speulde ik eerst wat mit
omme. Mar aovens, as mien oolden en zuster zatten te melken in de
knusse Friese stal, was ik et varken an et slaachten en an raozen gien
gebrek! As et varken dan 'dood' was, snee ik him in stokkies en voerde die mien oolden en zuster op. 1k stopte heur die in -de mond, want
ze weren vanzels drok an et haandmelken.
Oonze hond Jumbo, een gladhaorige Sunt-Bernhardhond, had et d'r
ok drok mit. Hi'j leup dan altied aachter mi'j an en kreeg vanzels ok
zien pat. Die grote Jumbo was ok een Gieterse en is netuurlik mitgaon
naor de Stellingwarven. Moeder had him veur de honnekarre daor ze
de melkbussen mit van de weg haelde. Daor zat dan allegere waai,
soepe en ondermelk in veur de kalver en de varkens.
Jumbo was mien kammeraod. Doe ik laeter naor schoele gong, haelde hi'j mi'j alderdeegst op. Juffer Bakker was daor niet zo mit inneumen, want hi'j haelde mit zien grote tonge heur de kattepanne leeg...
1k kon haost alles doen mit Jumbo. Hi'j kon ommeraek yule op. As
moeder de varkens voerd hadde, slikte hi'j de voeremmers leeg, want
daor zat diermael in. De hond had van die grote flaporen, dat an de
ranen zat wel es wat verdreugd mael, en dat peuterde ik d'r dan of Doe
het hi'j mi'j een keer zachies beten.
Et was een slim trouwe hond. Hi'j lag altied bi'j de grote baanderdeure mit de poten over mekere en de kop d'r op. Et leek dan dat hi'j
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sleup, mar hi'j hul iederiene in de gaten.
Op een dag kwam d'r iene stoelen verkopen, hi'j kwam van
Noordwoolde. 1k weet et nog goed. 1k ston schuin aachter mien moeder in de kaarnhoeke. Die man pakte heur bi'j de schoolder en zee dat
ze in de stoel zitten gaon mos. Oolde Jumbo leek wat te slaopen, mar
hi'j hadde wél in ienkeer die kerel bi'j et kruus. De hiele haandel gong
vanzels over.
D'r weren meer die respekt veur Jumbo hadden. Oolde Reinder
Dekker woonde an de Boverweg en kuierde op zundag wel es over de
heidepatties. As hi'j dan bi'j oons in de buurt was en hi'j kwam Jumbo
integen, gong Reinder van et pattien of en Jumbo bleef d'r op... Jumbo
is oold wodden en was inienend zomar dood. Mien vader het him bereven bi 'j de kiepeloop, onder een zute veentiesboom.
Ilk gruuide in die jaoren op mit de Gieterse tael. As ze me doe vreugen
wat een kroje was, wus ik et niet. 'Krulekaorte' zeden wi'j d'r tegen.
Deurdat ik doe wat meer kontakt kreeg mit de buren, begon ik staorigan et Stellingwarfs te leren. Die buren weren Otte en Ymkje Boek.
Veural mit heur kiender Wietske, Anne en Albert gong ik een boel
omme. Otte was wat een rauwe kerel. Hi'j wun d'r gien doekies omme.
Mal of mooi, hi'j zee etje recht veur de raap. 1k vertel daor laeter in et
bock nog wel wat meer over.
Otte en Ymkje hadden een boerderi'je van een stok of twaelf koenen,
wat kiepen en wat varkens. Bried hadden ze et ok niet, mar gieniene
had dat doe. Otte moch nog wel es laand beschrieven, d'r zat wel wat
koopmansbloed in him. 1k gong d'r een protte henne te speulen. Ymkje
had een hiele grote, iezeren panne en die zat vol mit lege lucifesdeusics. Wi'j maekten daor een trein van. Twie deusies op mekeer was de
lokemetief. le konnen je in die tied vermaeken mit de kleinste dingen.
Mien yolk lazzen de Hepkema's kraante tegere mit Otte enYmkje, dat
was een stok veurdeliger. Omdat die bi'j heur ophaeld wodden mos,
was ik daor ok vaeke. Was ik niet thuus, dan was ik daor wel te vienen.
We hadden een pattien deur de wal naor heur toe. Dat het d'r nog jaoren west, ok doe ze niet meer leefden. As ik aovens de kraante ophaelen mos, ston Ymkje vaeks de koolde eerpels die middags overbieven
1
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weren in plakkies te snieden. Ze dee d'r dan wat reuzel bi'j en bakte ze
weer op, zo gong d'r niks verleuren. 1k heb mennig keer een plakkien
koolde eerpel van heur had. Et was een buurvrouw daor ik een protte
van leerd hebbe. Ze had een hiel stark geheugen. Zo wus ze van iederiene in oonze femilie wie as d'r wanneer j aorig was. Ze wus ok percies
te vertellen hoevule waegens vol huj d'r in de schure zatten en gao mar
deur. Ok heur zeune Anne had dat mitkregen. Hi'j het laeter nog een
posien knecht bi'j oons west in de oorlog. le mossen doe eerpels leveren an de Duutsers, mar vader wus niet percies hoevule d'r weren en
reup Anne d'r daorom bi'j. Anne nuumde wat, en et bleek krek zo te
wezen as dat Anne zee.
Zo staorigiesan kreeg ik ok wat meer kennis an oonze westerse buren.
Dat weren Jelle en Jaanke van der Meet Mien vader het van Jelle een
boel leerd, veural hoe aj' mit een peerd ommegaon mossen.
We hadden in die tied een blauwe, dubbele kedde overneumen van
Alle Siegersma. Now hadde die kedde him daor niet verwarkt. Aj' iene
integen kwammen en ie hadden die kedde veur de waegen, dan bleef
hi'j staon, want hi'j wol stommegraeg mitpraoten. 1k heb nog een mooi
verhaeltien over et dier.
We hadden een klein bouwgien van zoe'n 75 are tegen de Scheene an.
Va had de kedde veur de ploeg. Et dier wol die wel trekken, mar mit
tussenpozen. 1k mos op zeker mement van mien moeder vader koffie
brengen in een gruun, gimmeleren keteltien. Doe de kedde mi'j
ankommen zag, kon mien vader him haost niet bi'jbienen, zo trok hi'j
de ploeg. Die oolde kedde wus bliksemse goed dat hi'j van mi'j vaeke
een lekker toppien grös of plakkien oold brood kreeg. Mien vader zee
doe tegen mi'j:
'As jow now es veur de kedde uutlopen, dan hebben we de bouw zo
omme.'
Zo zegd, zo daon, en et gong meraokel. D'r was alliend iene die ongerust wodde. Dat was mien moe, want ik kwam niet weeromme. Doe
tilde vader mi'j op en was moe weer gerust!
Mar ik hadde et zokrek over Jelle en Jaanke van der Meer. Jelle hadde
zien vrouw al hiel jong verleuren. Ze hadden iene zeune, dat was
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Jelle en zien zuster Jaanke van der Meer, naoste buren van oons. Jelle kon ommeraek hurnoristisch vertellen.

Gerrit. Jaanke was een zuster van Jelle en het d'r altied inwoond, dus
ik wus niet beter. 1k was daor, krek as bi'j Otte en Ymkje, kiend an
huus, en dat is ok jaoren zo bleven. le kriegen een zekere biening, ie
vertrouwen mekeer deur en deur. As kiend gong ie d'r henne te ni'jjaorbrengen, eerst even deur de wal en dan de weg uut naor Jelle en
Jaanke. Daor kreeg ik boeremeiden (abrikozen op sap) in een koppien
en Jaanke schepte rejaol op. 1k vun dat barre lekker. Aj' weer vot gongen zee Jelle altied:
'Kom gauw es weer.'
Bi'j ere meensken in de buurt kreej' vaeks ok wel wat mit et ni'jjaorbrengen, bi'jglieks een peer centen.
Ok mien oolden gongen riegelmaotig naor Otte en Jelle en omgekeerd. Jelle had mar ien oor. Et twiede zat d'r wel, mar was mar zoe'n
frommeloortien. Hi'j zat vaeke te lezen mit een lorgnet op de neuze.
Hi 'j was ok wat doof en gong altied mit et goeie oor naor j toe zitten.
-
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4. MIEN MOEDER

Hi'j dee de haand om de schelpe henne, dan kon hi je beter verstaon.
Jelle kon indrokwekkend vertellen over vroeger, de boerderi'je op 'e
Miente, kefé De Ooievaar en ok over aachter op de Meulepolle in
Hooltpae. Daor woonde Jelle zien femilie doe, de femilie Van der
Meer, en die weren boer en bakker. Ze brochten et brood naor de weg
mit twie peerden veur de venterswaegen. Ten peerd kon dat niet doen,
want as et slim nat was, was et iene grote modderreed.
Jelle kon ok smaekelik vertellen over Jel-om, Tjeerd-om en gao mar
deur. Wi'j hebben een protte van him leerd, want wat wussen wi 'j eerst
van de Knienebargen, Keuningsbargen, de Vikkeri'je en gao mar deur.
Mar Jelle kon je zó over al die plakken vertellen dat et je veur altied
bi'jblieven zol.
1k weet ok nog goed dat Jelle en Jaanke bi'j oonze yolk kwammen te
aovendpraoten. 1k moch dan een klein ogenblikkien opblieven en dat
was hiel wat. Op een keer had mien moeder krek een ni'je brille kregen, dus dat was wat ni'js vanzels. Jaanke mos him ophebben en ok
Jelle mos him perberen. Mar Jelle was zo an de praot mit mien vader
dat moeder Jelle de brille zels mar opzetten zol. Ze zette de brille op
zien neuze en zat mit iene haand mar te vulen naor zien oor.
'Och,' zee Jaanke, 'oonze Jelle het ja mar ien oor...'
Zoks verget je nooit weer. 1k moch een half uurtien mitpraoten en dan
mos ik aachter de beddedeuren in dezelde kaemer. 1k wol vanzels nog
graeg even mitluusteren, mar ie weren jong en vullen as een blok in de
slaop.
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Mien moeder wol graeg zoemers in de zunne zitten. Dat lokte bi'j oons
niet, want de woonkaemer was op et noordwesten, et was altied kil in
dat grate hokke. Laeter op 'e aovend kreej' nog wel wat zunne in de
kaemer, mar nooit eerder as een uur of zesse. In et vuurhokke, dat we
ok wel de stookhutte nuumden, haj' we! zunne, dus daor huusden we in
de zoemer. Et was d'r lekker waarm onder et bescheuten kappien en de
kookkachel onder de schostien. Moeder hadde vanzels yule minder
wark, want ze kreeg zo gien hujzaod en strogies in de kaemer.
Mien moeder had van a!!es in et vuurhokke, tot an de knopebusse toe.
As et tegen de haast !eup, kwam aovens et pietereulielaampien op,
want we hadden d'r gien elektrisch, dat was te duur. D'r wodde wat
extra in de kachel gooid en et was d'r barre geze!lig en knus. Mar as et
koo!der begon te wodden en de haast begon echt, dan gongen we weer
verhuzen naor de grote kaemer in de boerderi'je.
De hekkieskachel kwam weer midde! op 'e v!oer en de kache!piepen
dwas deur de kaemer naor de schostien toe. Zo koj' et in die kille kaemer b!oedhiete kriegen. Et pottien van de jood was somstieden vuurrood van onderen, veural as d'r wat antersiet in lag. Aovens zatten we
dan om de jood henne en dat was hatstikke gezellig, zónder ti!levisie,
zónder radio en zónder komputer. De kraante was et ienigste ni'jsburo.
As we aovens op bedde gongen was de bedstee al verwaarmd, want we
sleupen in de kaemer. De kachel gong wel uut himzels uut, kolendaampvergifliging hadden we nog nooit van heurd. Morgens mos de
kachel weer anmaekt wodden, dat was moeder heur eerste warkien van
de dag. Ze dee dat mit fiene takkies uut de takkebos mit een oolde
kraante en wat pietereulie. Dat rookte soms beheur!ik as de takkies niet
goed dreuge weren.
Mien moeder was morgens altied eerst, ik zie heur nog deur de kaemer lopen mit een naachtjak an. As ze de kachel an had kwam et zakketeltien op de kachel. Daor kookte ze waeter in veur de thee. Dan reup
ze mien vader en dat mos ze nog al es een peer keer doen, dat heurde
ik we!... 1k gong dan ok al gauw van bedde en dan kreup ik bi'j mien
moeder op de kni'je die et dichtste bi'j de kachel was. 1k heb zo mien
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aarm wel es een peer keer braand!
Doe ik wat oolder wodde, kreeg ik een betien verstaand van de boerderi'je. Gien wonder, want d'r wodde vaeke nargens eers over praot.
We hadden van alles wat op de boerderi'je: koenen, varkens, kiepen
en soms een peer schaopen, mar die laesten hewwe niet lange had. Die
heurden tussen de sloden, zee vader, en dat mos ik goed ontholen!
1k weet ok nog goed dat oonze koenen mond- en klauwzeer kregen.
Oons yolk hadden drie van zokke koenen in een leeg hujvak staon.
Mien vader had d'r een zoolder boven maekt van roggestro mit een stok
of wat glasplaeten d'r in. Zo haj' toch een betien locht, mar ie mossen
mit een pietereulielaampe bi'jlochten. De naemen van de koenen
weren Lena, Trijntje en Wijntje. Ze weren zo ziek dat ze op de kni'jen
deur et hokke kreupen. Ze koimen niet staon en haost niet drinken.
Awwe ze mulken laggen ze of ze hongen tegen de mure an, in ien
woord verschrikkelik. 1k as klein joongien mos aovens bi'jlochten tot
vervelens toe, mar mien oo!den weren echt wies mit et vee. Et gong
bi'j disse drie koenen liekewel om stamboekvee en et weren ofstammelingen van de fokbolle Lindberg. Dat was een beste bolle die
ofkomstig was van Jan de Waard van Bozum. Die fokbolle wodde
keurd deur de dove inspekteur Van der Weide van et Friese Rundvee en
hi'j zee:
'Poets Jan de Waard niet weg. 1k heb daor een koe keurd mit negentig punten.'
Dat kwam haost nooit veur en et gebeurde al rond 1934. We hadden
de bolle doe mit vier ere boeren en laeter kwammen d'r bi'j oonze fokveriening nog twie boeren bi'j. leder hadde de bolle zoe'n zeuven-eneen-halve weke op de stal. Oonze veriening het jaoren bestaon totdat
d'r een besmetting kwam, de zonuumde abortus-bang bakterie. Die
besmetting haj' zo gauw niet mit de keunstmaotige inseminaosie, dus
de fokveriening hul op te bestaon en we gongen over naor de K.I. 1k
vertel daor laeter meer over.
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De tied kwam dat ik naor schoele toe mos. De eerste meie was doe de
dag veur ni'je leerlingen. 1k was krek zesse en wus niet hoe een schoele d'r uut zag, ik was d'rja nog nooit west. Mien buurjonge Anne Boek
nam mi'j morgens bi'j de haand. Op naor de schoele in Ni'jhooltpae.
Aenlik mos ik naor Hooltpae, mar et tal leerlingen in Ni'jhooltpae was
mar klein. Daorom zat de schoelegreens tussen oons en de femilie Van
der Meer.
Daor ston ik clan bi'j meester Andringa in zien kantoortien. Een meester mit een klein snorregien en een brille mit een donker montuur op
en een dikke segare in et heufd. Doe hi'j de gegevens van mi'j hadde die had Anne mit kregen - kon ik naor de juffer gaon. Dat was juffer
Bakker, een hiel groot meenske mit verschrikkelik dunne bienen. Ze
vong j liekewel op as was et j eigen moeder. 1k weet nog da'k mitien
een vassien zingen mos. 1k zong Daar bij die molen en kreup doe gauw
bi'j mien buurmaegien Wiesje de Glee in de baank.
Juffer vertelde die dag over de mooie plaeten die an de kaante hongen. Daor stonnen een peerd, een koe, een schaop, een kiepe en een
haene op.
'Dissen kun niet lopen,' zee juffer Bakker en mitien vul ik heur in de
rede en zee dat die haene niet schieten kon.
Halverwege de morgen wol ik naor huus om koffie, mar dat gong niet
deur. We kregen wel een pepermuntien van de juffer. Die pepermunties
zatten in een sjempottien mit een schroefdekseltien d'r op. Op bepao!de tieden kregen we een pepermuntien. Et zal me nooit vergeten, 1k zat
in de twiede kiasse en de zuster van Sent Hof wodde begreven. Jo Hof,
de dochter van Sent, zat in de eerste kiasse en begon ommeraek te goelen doe ze de k!okke van de karke heurde beieren. We wussen doe allegere wel dat d'r iene begreven wodde. Juffer Bakker gong naor de kaaste en we kregen al!egere een pepermuntien. Et warkte bi'j oons as een
soort van asperientien. Juffer Bakker hadde een protte gevuul veur een
aander.
Juffer Bakker was de eerste onderwiezeres in mien jonge leven daor
ik les van kreeg en dat heugt je et beste.
-
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6. MEESTER NIJHOLT EN ANDRINGA

[1

Doe ik de dadde kiasse bi'j juffer Bakker deurlopen hadde, gong ik
naor meester Johannes Nijholt. Hi'j hadde de vierde en de vuufde kiasSe. Dat was liekewel niet van lange duur, want doe in 1940 de oorlog
tegen de Duutsers uutbrak, mos meester Nijholt in militaire dienst om
oons laand te verdedigen. Doe kreeg meester Andringa beide kiassen.
Et leek een strenge kerel te wezen, mar dat vul wat mit en ie leerden
d'r een protte. Hi'j brochtje bi'j de netuur. Zo had hi'j bi'jglieks alderhaande grondsoorten in segaredeuzen en vertelde dan o.e. over et turfmaeken. Mar hi'j leut oons ok verkeersbodden maeken van kerton, we
leerden jaortallen uut et heufd, maekten sommen, opstellen en diktees.
Meester Andringa was een echte Fries, hi'j kwam van Woudsend. Hi'j
wus een boel van zeilen en maekte prachtige boties van kiompen. Hi'j
leerde oons ok zokke boties te maeken. 1k en nog een peer jongen hadden doe ieder een klompe van Dirk de Vries. Prachtig, want de man
hadde klompmaote 31! lenkeer het meester oons allemachtig uutfoeterd, mar dat was oons eigen schuld. Et kwam zo:
Johannes van Huizen had een stok of zes koenen lopen veur Folkert
Heida. Johannes was boer an de Boverweg, een aentien aachterof. Ze
gongen op de fiets henne te melken, mar soms ok mit de kedde over et
Sniederslaentien. Die laene is now dichtegruuid, mar vroeger was et
een pad dat yule bruukt wodde, veural deur de schoelejeugd. Bi'j et
laand mit de koenen laggen twie melktulen. Zoe'n tule was niks meer
as een birken paoltien mit een plaankien d'r op. Wi'j as kiender vunnen dat daor mar es wat mit gebeuren mos. We wreven ze dik in de koestront en de volgende dag nog es weer. Doe wi'j middags uut schoele
zollen, reup de meester:
'De jongens en meisjes uit het westen, zitten blijven!'
We begrepen d'r hielemaole niks van, want hi 'j hadde oons nog zo
prezen over oonze opstellen en diktees, mar doe kwam de aep uut de
mouwe. Meester wus van de tulen en de koestront. Hi 'j kon dat neffens
oons nooit zien hebben, mar hi'j was zo lelk as een spinne en zee dat
et nooit weer gebeuren mos, aanders wi'jde d'r wat! Laeter heurden
wi'j dat Folkert Heida alles zien hadde en et deurspeuld het naor de
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Jtfrr Bakker was van 1904 tot 1942 schoelejufftr in Ni hooltpae.

Juf Bakker was in hiel Ni'jhooltpae bekend as een juffer die de kiender et leren bi'jbrocht as weren et heur eigen kiender. Ze had doedertied de eerste, twiede en dadde kiasse. Doe we in de dadde kiasse zatten, gaf juffer oons al wat zelsvertrouwen. Zo mochten wi'j oons niet
mit de ni'je leerlingen van de eerste kiasse bemuuien. Wi'j gruuiden
daor zuver van; dat was de taktiek van juffer Bakker. Juf Bakker gafles
in Ni'jhooltpae van 1904 tot 1942.
Naost et meestershuus ston een aentien terogge de boerderi'je van
Bertus van der Meulen. Daornaost woonde juf Bakker mit heur man
Pieter Westerhof. Hi 'j was keuterboer van een stok of wat koenen.
Aachter heur huus ston nog een grote schure veur opsiag van huj en
stro en zo. Pieter maekte him niet zo drok en kon ommeraek grappies
verkopen. Aenlik was juf Bakker zien beste melkkoe... Ze hadden twie
zeunen, dat weren Herman en Hendrik.
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meester, terecht trouwens. Wi'j nuumden de meester altied Bokkie,
waoromme weet ik aenlik niet. Misschien wel omdat hi'j nog wel es
een min zin had.
As we bi'j him de kaorte van Nederlaans-Indië opzeggen mossen, dan
kwammen eerst de eilanen an de beurt. De klemtoon mossen we op de
laeste lettergreep leggen: Java, Borneo, Sumatra, Bali en dan Lombok.
Die laeste lettergreep deden wi'j vanzels krek even wat hadder. As hi'j
et begreep wussen we niet, mar hi'j leut niks vernemen. Wel verstanig
vanzels.
As meester morgens op schoele kwam, hadde hi'j de meerste keren
een dikke segare in et heufd. Dat was iene van et mark
Schimmelpennick of Hofnar. Daor zatten van die mooie baanties
omhenne en die speerden we wel en ruilden ze op et schoeleplein.
Meester stak ze altied in et vessebusien, dan kon hi'j d'r weer iene bliede mit maeken. Zo tikte kleine Sipke Siegersma ok es an et raem bi'j
de meester en vreug as meester ok segarebaanties veur him hadde.
Andringa rommelde wat in zien vessebusien en Sipke zien vraoge
wodde be!oond.
Meester rookte ok de piepe, dat was iene van Douwe Egberts. D'r kon
nogal wat in die piepe, et was iene mit een grote kop. Wi'j mossen die
piepe wel es raegen mit een pieperaeger, mar in de oorlog mos et mit
een stokkien bentepol!e. Ok de zonuumde vredespiepe rookte hi'j wel.
Dat was een piepe mit een veertig centimeter !ange staele d'r an. Tinie
Visser mos die piepe ophaelen uut et kantoor en ze mos de piepe ok
anstikken veur meester.
We hadden op schoele ok altied een speulkertiertien. Dan wodden d'r
alderhaande dingen uuthaeld. Et grind op et schoe!eplein wodde zO mit
een stokkien plaanke schrabberd, dat wi'j d'r wegen in zaggen. We
maekten huzen op oonze meniere, gerages en nuum mar op. De iene
speulde veur dokter, de ere was veearts, d'r was een pelisieman en iene
speulde veur Meine Hof, de vrachtrieder. We neteerden autonommers
en dan gong et d'r omme wie de meersten had. En as we daor et nocht
of hadden was d'r wel weer wat eers.
Meester Andringa en juf Bakker stonnen in et speulkertier altied bi'j
de ingang van de schoele te praoten.
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As et regende deden we, krek as eers, ok wel es et spullegien slingertien. Dan ston d'r iene, as boom, in de midden en iene was de schrapzetter. De ere kiender hadden mekere as een lange slinger bi'j de haand
en vleugen haand in haand mit een rotgang in de ronte. Kleine Mattie
Oosterkamp was vaeke de laeste van de riegel en gong daorom et hadste. len keer klotste hi'j dwas deur een poe!e, vlakbi'j de meester en de
juffer. Die kwammen doe vanzels onder de spatters! Veerder deden we
spu!legies as bokkienspringen, bok, bok, hoevule hoorns, Zeg ken jij
de mosselman en gao mar deur.
As jongen gongen we vanzels ok wel es stiekem in de appels. Meine
Hof, de vrachtrieder, zee op een keer tegen oons dat as we in de appels
wollen, we et beste naor Thijs Pottekarre gaon konnen, want die had
een boom die stiefvol zat. Thijs Pottekarre was de bi'jnaeme van Thijs
de Vries, mar hi'j wodde ok we! es Thijs Fluitien nuumd. Hi'j hadde
van alles te koop, veural gelanterie, pietereuliestellegies, koptouwen,
koedekken, al!e soorten spiekers, zoegflessies, prentbriefkaorten en
nuum mar op. Al die spu!legies hadde hi'j op een grote karre mit vier
vielen en een kedde d'r veur. Zo venUe Thijs de wiede omgeving of.
Hi'j is ok al es mit de kedde op de rittel west. In de oor!og was hi'j een
betien an de Duutse kaante, mar ie hadden glen last van him.
Now gongen wi'j vanzels hielendal niet naor Thijs Pottekarre zien
boom toe, want we wussen bliksemse goed dat die zien appels verrekte zoere kringen weren, et was glen vreten. Mar Meine hadde zéls een
boompien aachter de gerage staon en daor zatten een stok of wat rooie
wienappels an. We hebben d'r twie an zitten laoten, iene veur Meine
zels en de aandere veur Meintsje Hof. Daor hadde Meine, die ze!s
altied vol fratsen zat, vast met an docht!
Meine Hof was vrachtrieder en had et slim drok. Zien vrachtdienst
gong naor De Gediek, Wolvege, Et Vene en Stienwiek. Hi'j nam maci
mit veur de bakkers, zuurstofflessen veur de smeden, iezerweren en
veur de winke!iers alle konsumptie-artikels tot alderdeegst kiompen an
toe.
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7. DE AARMOEDIGE TIED
1k hadde et eerder al over de dattiger jaoren. Dat was een benauwde,
aarmoedige tied. De koenen weren niks weerd, ze brochten zoe'n
f175,- et stok op. Een nochteren kaif een knaak, een bigge een gulden
en zoolters tien of elf gulden. De melk brocht een stuver de liter op en
soms nog niet iens.
Mit mien vader leverden we zoolters of in Wolvege, daor was doedertied de grootste varkenmark van Nederlaand. le stonnen in de regel te waachten om de mark op te kommen. Et was krek een file van
varkenwaegens. Varkenwaegens bin gewone boerewaegens mit stekken
d'r op die aj' d'r zo weer ofnemen kunnen. Voetien veur voetien kwaj
dichterbi'j totdaj' bi 'j et weeghokkien weren en de zoolters over de
weegbrogge konnen. As ze et gewicht hadden koj' mit de lege waegen
weer op huus an. Mar hadden ze et gewicht niet, dan mossen ze weer
mit weeromme. Et gebeurde wel es daj' mit tien biggen henne gongen
en dat ze dan onverkoopber bleken. Ze gongen weer mit naor huus en
soms haj' dan gien tiene, mar twaelf... Ze weren hielendal niks weerd.
Mien oolde buurman Otte Boek hadde ok een motte die biggen mos
en hi'j had de varkens in een potstal bi'j huus. Doe ik mit Otte in et
hokke keek, had de motte krek biggen kregen. Sommigen weren half
opvreten, d'r laggen een peer dooien en d'r weren een peer levenden.
'Vreet die ok mar op,' zee Otte, en kwakte de deure dichte. Et is haost
niet te geleuven, mar et is poere warkelikhied.
De grote geldwolven betaelden amper wat uut en zoks weren de boeren op een gegeven ogenblik zat en richtten zels een koperaosie op. Dat
was de F.C.E. Akkrum (Friesche Coöperatie Exportslachterij). De varkenmesters kregen doe meer veur heur zoolters, mar et bleek allegere
van kotte duur. Ur weren pattekelieren die flunk boven die pries gongen. De boeren weren in de benauwde tied vanzels slim gevulig veur
centen en de F.C.E. Akkrum gong in eerste instaansie ten onder. De
oprichters in die tied het et ommeraek wat centen kost. Mar de anhoolder wint, want laeter kwam de F.C.E. hiel goed uut de kluten.
Ok wi'j hadden et in die jaoren thuus niet roem. Et was een gelok dat
mien vader goed timmeren kon. As d'r wat mit de boerderi'je was, kon

hi'j dat meerstal zels wel maeken. As d'r net onder de pannen mos, dee
hi'j dat ok, want hi'j kon goed rietdekken. Mien moeder bun bossies
net an een touw en mien vader taekelde die dan naor boven.
Hi'j verleegde ok de Friese koestal mit dattig cm en maekte d'r een
drinkersgeute veur langes. Veur die tied stonnen de koenen haost mit
de rogge tegen de zoolder an. In Gieteren stonnen de koenen tussen de
stalpaolen mit een touw om de nekke en een ring mit een wartel d'r an,
die kwam om de paol henne. Op de Friese stal stonnen de koenen an
de hendelschutten vaaste, mit een touw om de horens. In die hendelschutten was een gat boord daor et touw deurhenne kwam mit een dubbele strik d'r veur.
Ur stonnen drie pompen op 'e stal, waorvan iene et niet meer dee;
warschienlik was de putte verzaand. Die pompe ston vlakbi'j de kaarnhoeke in de stal, waor ok een beddestee was veur de knecht. De aandere beide pompen deden et prima. In et veurjaor as de koenen ni'jmelkt weren, haelden we ok wel waeter bi'j et vuurhokke weg, daor
ston ok een pompe. lene pompe in de Friese stal pompte nogal an de
zwaore kaante, we stonnen dan vaeke mit twie personen an de zwingel.
De koenen kregen twie keer op een dag waeter en daor waj' wel een
uurtien mit an de gang.
In die tieden weren stront en jarre geld weerd. Op de stokken laand
daor aj' jarre of stront op reden, kwam vanzels gien keunstmest. Mien
vader leut al gauw een jarrekelder bouwen van zoe'n zestig m3. Now,
dat was wat, wie had hier zoe'n grote kelder. We konnen d'r de jarre tot
half meert in opvangen. De kelder is in 1932 stot van beton en is now
nog poerbest en zo blauw as een leie.
De eerste jaoren dawwe hier woonden brochten de zwaogers van mien
vader elk jaor een dikke bok vol huj bi'j Kontermaans in de haven.
Daor wodde doe van alles lost: zaand, gnint, keunstmest en gao mar
deur. De zwaogers weren een voile dag onderwegens, ze mossen hielemaole over Blokziel en De Kuunder.
Mien yolk scharrelden zo staorigiesan veuruut. Centen weren d'r niet,
mar de boerderi'je gong goed. Mien moeder wol ok wel es wat ni'js in
de kaemer, mar mien vader zee:
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'Eerst van aachteren, van veuren komt vanzels wel.'
Mien moeder was een poerbest meenske en berustte daor dan wel in.
Et kraehtvoer zoas mael, koekies, pulp en zo kregen we van de CAN
van Berkoop. Ten keer in de weke kregen we de bestelling die Jan
'Rommerties' Mulder opvraogd hadde. Ter Schure, Albert Duun,
Ruurd Nijholt, Jan Menger, Louw Maat, Spoelstra en Tinus de Vent
weren in mien jeugd de meensken die de bestellings rondbrochten.
Allemaole kerels die warken konnen en ok durfden te warken. Jan
Rommerties was de opvraoger, mar hadde ok de reken bi'j him van de
veurige weke. 1k wete nog wel dat we es een reken kregen van f12,36.
1k heur et mien moeder - zi'j gong over de ponge - nog zeggen:
'Ja Jan, et is wat, mar ik heb mar goed zeuven gulden.'
'Hindert niks, mien maegien,' zee Jan, 'dat komt volgende weke wel.'
Zoks maekte hi j vanzels daegeliks mit. Et was now ienkeer gien riekdom in die tied. As d'r morgens iene bi'j oons in huus kwam, en we zatten te eten, dan wodde de schotteldoek gauw op een gat legd dat in et
taofelklied zat, en een etensbod op een eer.
As kiender vermaekten we oons doe liekewel best. We deden spullegies as votkroepertien, katte en moes, slotienspringen en we haelden
sallemaanders uut de sloot. 1k speulde doe wel mit de jongen van Klaos
en leke Snieder. Heur huus ston doe an et pad dat naor de sluus toe leup
die Sent Hof in die tied bediende. Dat huus staot d'r now niet meer. Die
jongen van Snieder weren Kreupele Klaos, Thijs en Willy. We zatten
vaeke op de Hoogte te speulen.
Et gong d'r slim roeg toe bi'j Klaos en leke. Zo gong mien hond Prins,
een gladhaorige bouvier, vaeke mit daor henne. Prins was een reu en
gong ok mit in huus, dat was hiel gewoon. Ok de Sniedersjongen hadden een hond, een soort mollehontien, mar dat was een wiefien. Op een
keer zat leke mit een groot broodmes eerpels te schellen. Prins was ok
in huus en tilde de pote op en zeikte mit grote, krachtige straolen in et
eerpelemmertien. Mar daor trok leke heur niks van an, want de eerpels
mossenja toch nog wasken wodden...
Et meerste speulde ik mit Hilly de Glee. We laggen mekere, en op
oonze meniere weren we, as kiender van eenjaor of tiene, echt verliefd.
Hilly had ok een zussien, dat was Wiesje. Heur vader het oons
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de buurt en hi'j zwom in de onderbroek deur de Lende en dri'jde de
brogge d'r weer op! Dingen om nooit te vergeten.

Mit mien beide buurmaegies Wiesje (links) en Hilly de Glee speulde ik een hieleboel.
De beide maegies zitten hier in et lekaol van meester Andringa. Dc schoelefoto
wodde rond 1940 mae/a.

mennig keer van schoele haeld. Winters dee hi'j dat vaeke mit de arreslee, hi'j was een echte peerdeman. We gongen ok vaeke mit Harm mit
te melken, hielemaole over de Lende henne. De femilie Lolkema hadde
daor 18 bunder laand, en Harm was mit een dochter daorvan trouwd.
We mossen dan langs Lolkema's laene. Die laene lag tussen twie boswallen in en aong leger as de boswallen zels. As et een natte periode
was, was et iene grote modderpoele. Dc boerewaegens gongen d'r dan
an de toeten toe deur. We zatten boven op de melkbussen en Harm, die
Friestaelig was, zee dan:
'It liket de Südersee wol.'
We gongen ok wel over de brogge naor De Hoeve toe te melken. Die
brogge kon dan over et waeter dri'jd wodden. De koenen wodden op et
plak mulken daor ze leupen, Harm bruukte gien jister. Soms was dat
een hiel aentien van et dri'jbroggien en et gebeurde we] es dat d'r een
schipper langs veerde die de brogge d'r of, mar niet weer opdri'jde...
Gelokkig was die keer Rikus Faber, een knecht van Sies Lolkema, in
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Dc oolde dri jbrogge (Lolkema 's brogge) over de Lende.

Mien oolden kochten vlak veur de oorlog van de heer Lenstra uut
Koeverden nog een stok bos dat over de Scheene lag. Lenstra zien
vader was meester west in Ni'jhooltpae en hadde in die tied et stok bos
kocht. Et was zoe'n twie bunder groot en ze wollen et rooien om d'r
bouw van te maeken. Et kostte doe zeuvenhonderd gulden en mien
vader mos et geld lienen. De Heidemij rooide de bos en dat was een
heidens kerwei. Ur zatten stobben in die zo groot weren as een taofel.
Alles mos mit et schoppien en de kroje gebeuren. De stobben wodden
in een hoeke van de bouw opstaepeld. Ze konnen daor opdreugen en
laeter in de braand steuken wodden.
Naost die bouw woonde wedevrouw Japke de Vries. Ze hadde daor
een boerderi'jgien een aende van de Idzerdeweg of Heur man was jong
overleden an de Spaanse griep. Japke had vier kiender: twie zeunen en
twie dochters. Bi'j heur boerderi'jgien zat een petgat daor vroeger tus-

35

8. OONZE VARKENS

sen de hoogten turf uutbaggerd was. Heur beide zeunen hadden wel
belang bi'j de bulte stobben. Ze konnen die ommes mooi in et petgat
smieten, wat grond d'r over en dan hadden ze zo wat meer grond. As
ze alles weg haelden kregen ze van mien vader 50,00 toe. Ze hebben
an heur belofte voldaon en alles ophaeld. Et biezundere van et verhael
is liekewel dat ze de stobben in de oorlog weer mit heur witte peerd uut
de petgatten scheurd hebben. Ze verkochten de stobben doe veur
50,00 et voer en dat was doe een boerewaegen vol!
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In die tied hadden we een stok of twaelf koenen en flunk wat varkens.
Dat weren fokvarkens, dus allemaole motten, we deden alliend an biggefokken. Mien vader voerde de koenen en mien moeder de varkens.
Vader hadde twie lange stekken maekt over de reed die langs huus
leup. De varkens konnen zo uut et hokke weg naor de pierk. Die pierk
nuumden we altied de varkenpierk, aanders leup d'r ok nooit wat in.
Elk ure van de dag gongen d'r varkens in et hokke en aanderen d'r weer
uut.
De pierk lag altied hoolder-de-boolder. De varkens vrotten d'r gatten
in en as et regende stonnen die gatten slichtvol waeter. De varkens laggen daor heerlik in te welderen. Ok de kleine biggies gongen mit de
oolde mit naor buten toe. Ze vratten in et zaand omme, et was een
aorigheid om te zien. De oolde motte lag noflik in de modder en de
kleinen snuffelden laeter heur moeder weer schone. Ze zeggen we! es
'smerige varkens gruuien et hadste'...
As d'r een motte biggen mos, wodde d'r naachs bi'j waekt. Dr weren
motten daor mos ie goed op letten, want as ze de kleinen te pakken
kriegen konnen, koj' die wel ofschrieven. Mar vaeks was et dan mit een
dag of wat wel goed. Mien vader had varkenkooien maekt en as d'r een
motte biggen mos, kwam die daor in. Ze konnen heur niet dri'jen en
laggen zo ok niet gauw biggies dood. En ze konnen ze vanzels bi'j de
geboorte niet pakken. Bepaolde motten kregen liekewel veur de zekerhied toch een moelbaand omme.
Mien moeder was vaeks de kraomverzorgster. 1k heb heur mennig
keer hulpen om de varkens in en uut de kooi te doen. Dat mos wel,
want de dieren mossen eten en heur behoeften doen. Ze zatten zoe'n
veertien daegen in de kooi. De biggies gongen as de motte uut de kooi
was in de biggebak, dan kon d'r niks mit gebeuren. Dat mos niet langer as een goed ure duren, want dan kregen de biggies dust en leuten
heur dan goed heuren. Zoe'n motte hadde zoe'n twintig tot vuventwintig liter melk op een dag.
1k huip ok mit om de varkenwaegen klaor te maeken as d'r een motte
roezig was. Dan gong ik mit mien vader naor Cornelis Bakker, de bere-

37

Dit was veur mi'j vanze!s hiel wat eers as dat ik docht hadde doe vader
mi'j reup... Nog nooit hadde mien vader mi'j slegen. Dit was de eerste keer, mar ok de laeste keer, want ik keek wel uut. Een uurtien naodat hi'j mi'j de k!ets geven had, gafhi'j mi'j een schoolderk!oppien en
vreug me as et me ok zeer daon hadde. Hi'j het missehien tech een
betien spiet had.

hoolder van Hooltpae. Et weren daor allegere varkens, de beren hadden et d'r mar drok mit... Aj' wat oolde varkens hadden die roezig
weren en ze heurden de varkenwaegen, dan weren ze staepelgek.
Jelle Hoekstra, die niet zo veer van Cornelis Bakker of woonde, gong
wel es lopende mit de motten naor de beer. Hi'j hadde dan een touw
aachter de veurpoten van et varken !anges. Mar et gebeurde wel es dat
de motte d'r eerder was as Jelle!
Oolde Garrit Deems mit de pette op de kop en een dikke tebaksproeme aachter de koezen was vaeke van de perti'j as d'r een varken onder
de beer kwam, hi'j geneut d'r zuver van.
As et wat lange duurde huip Cornelis de beer. Bi'j de haast weren de
meerste varkens onder de beer zet en dan hadden de boeren in et veurjaor vroeg biggen. De boeren hadden in et veurjaor ok een protte ni'jmelkte koenen. Ze kregen dus ok een protte waai, soepe en ondermelk
weeromme en dat was weer goed voer veur de mesters.
As wi'j weeromme kwammen van Cornelis mos ik de varkenwaegen
oprumen. Et gong om stro, wat keutels en ok spul dat dienst dee as
stopmiddel zodat et zaod in et varken bleef. D'r wodde oons doedertieden op schoe!e niks over seks en zo verteld, mar as boerejongen
begrepen we al gauw waor et omme dri'jde.

1iiii;:

As et buten koold was bi'j de winterdag en de koenen al!emaole op 'e
stal en lekker an et huj stonnen te vreten, was a!les in beweging en
kwam d'r een protte koedaamp !os. De ruties veur de koenen en in de
staldeure leken dan wel van matglas. le konnen daor dan zo mooi wat
mit j vinger in zetten. 1k vun dat prachtig en zette d'r op een keer een
woord op daor ik wel es van heurd hadde: kut. Van gien kwaod bewust.
Mar mien vader hadde et zien en reup mi 'j:
'Koop, kom hier es henne, dan zal ik jow es wat zien !aoten.'
Zo ni'jsgierig as wat gong ik vot-en-daolik op vader zien roepen of.
Hi'j keek mi'j an mit een peer smerige ogen in et heufd en zee:
'Hebbenjow dat opschreven?'
1k zee van ja, en kreeg doe een dri'j om de oren dat ik soesde zowat
van de were!d of En hi'j zee:
'Dat wil ik nooit weer zien. begrepen!'
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Jim zien hier oonze stermotte even in defrisse locht, daornao moet et dier weer naor
de kieinties toe.

Mar ik wil jim now nog even wat meer vertellen over die motte die
onder de beer west was bi'j Cees Bakker.
Et was intied an de bevalling toe en dat was vaeke naachtwark. We
hadden op dat plak gien elektrisch !ocht, dus we mossen bi'jlochten
mit de pietereulie!aampe. De haand zoije d'r haost bi'j ofvalen. 1k heb
al verteld dat de krek geboren biggies in een biggebak kwammen en
om de twie uren bi'j de motte zet wodden om te drinken. Dat gong zo
een peer daegen en dan kwammen ze hie!endal bi'j de oolde, behalven
as de motte tot de kooi uut kwam, dan wodden ze weer in de bak zet.
-
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Veurdat ik morgens naor schoele toe gong, mos ik eerst even kieken as
d'r ok biggies geboren weren. Ok die keer keek ik in et hokke daor de
biggebak ston. Et leek wel as hong moeders roodzwatte sjaaltien op de
bak, mar et was oonze roodbonte katte! Hi'j was op de raand van de
bak zitten gaon om moezen te vangen. Mar et lid van de bak klapte
onderuut en de poes hadde himze!s ophongen. Mien moeder kreeg de
traonen in de ogen, want die katte was altied bi'j heur as d'r naachs een
varken biggen mos. Zokke dingen blieven je altied bi'j.
De motte het liekewel een hiele toom biggen brocht, dattien mit
mekere. De beerties mossen kestreerd wodden, want dat was beter veur
de mesteri'je en laeter ok veur de konsumptie. Et kestreren deden we
zels. Mien moeder nam de biggies op 'e schoot en mien vader gong d'r
mit et scheermes op of Doe ik oolder was mos ik de biggen beet holen.
Mien vader was slim sekuur en gong eerst mit spiritus de boel ontsmetten en dee d'r naotied wat slao-eulie op. De katten wussen percies
wat d'r gebeurde en kwammen altied op et geraos of D'r was ja een
waarm stokkien vleis te haelen...
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9. VARKENS SLAACHTEN
Ten keer in 't jaor slaachtten we een varken. Haost iedere boer had bi'j
de winter een varken an de ledder hangen. Et slaachten was doe een
hiele moordperti'j. 1k kon et niet zien en gong dan mar deur de boswal
naor de buurvrouw. As et dier ienkeer doodsteuken was, dan gong et
wel. Laeter wodde et verbeuden en kreeg et beest een koegel deur de
kop.
Batteld Hoekstra was de huusslaachter bi'j oons thuus. Hi'] was een
slim sekure en schone slaachter. Hoekstra was in oons därp, mar ok in
de buterdorpen, liekewel beter bekend as Batteld Bolle. Dat kwam
omdat hi'] ok de nochteren kalver ophaelde en naor de slaachteri'je
brocht. Et mesten van bollen haj' doe nog niet.
Et bloed van et varken dat slaacht was, wodde opvongen in een
emmer. Ft mos vot-en-daolik klopt wodden, eers stolde et. In et bloed
kwam dan grof roggenmael mit wat zoolt en dan mos ie et di'jen laoten. Moeder maekte ketoenen zakken van zoe'n vuventwintig cm lengte en zeuven cm deursnee. Daor kwam et mingsel in om d'r bloedwost
van te maeken. Die zakkies kwammen in de kookpot die in et stookhokke ston. In zoe'n pot gong een zestig liter waeter, wi'j kookten d'r
ok de eerpels veur de varkens in. Ft waeter mos goed koken veurdat de
bloedwost d'r in kwam. Et vuur wodde stookt mit takkebossen daor een
dikke knuppel in zat. D'r kwam wat antersiet bovenop, een betien pietereulie, een lucifer d'r bi'j en daor gong et henne. Et vuur mos vanzels
riegelmaotig an de praot holen wodden, en dat was we] es een toer. Mar
mit wat takkebossen bi'j de haand, een hakblok d'r bi'j mit et snumes
of kapmes kreej' de takkebossen wel klein en ie hadden et ok niet
koold.
Mien moeder en mien zuster Aoltien deden et bloed in een ketoenen
zakkien. As dat zowat vol was kwam d'r nog een streke boekspek bi'j
in en dan wodde et dichte bunnen mit biendtouw en kon et de kookpot
in. Et duurde zoe'n twie uren eer dat de bloedwost geer was. Zo uut de
kookpot weg vun ik et et alderlekkerste. D'r mos flunk wat spek in zitten, want 'donkere maone' hadde moeder een hekel an. Oonze buren
Otte en Ymkje kregen ok een bloedwost en as die slaacht hadden be-
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Et spek wodde in vier of zes stokken sneden. Ic hadden dan twie veurschoolders, twie zieden en twie aachterboolten of aachterschinken. Die
stokken legden wi'j op laekens onder in de kelder en ze wodden goed
inzoolten.
Mien moeder maekte ok heufdkeze. Dat was kopspek of kinnebakspek mit wat lever d'r deur en wat slaachtofval en wat siepels. Alles
wodde kookt in een grote koeme tot et geer was. Dan kwam d'r een
etersbod mit een baistien op die de boel goed androkken mos. Mit een
peer daegen koj' et koold opeten op brood dat mit reuzelvet besmeerd
was.
Mit een weke gong et spek naor et grote rookhokke dat op de eupen
kaemerzoolder ston. De metwost die mitien al in et rookhokke hong,
was al lekker dreuge en die kon d'r wel uut. De kachel mos ie mit hoolt
of turf stoken en niet mit kolen, want dan kreej' een rere smack an et
spek. Oons rookhokke was zo groot, daj' d'r wel mit een boerewaegen
in dri'jen konnen. De hiele buurt kwam daorom ok bi'j oons te spek
roken.
Et gebeurde nog al es dat we in de tied van et spek roken aovens bi'j
de kachel zatten. Et was pattietoeren slim koold buten, zó koold dat
moeder een extra turfien of ieken paoltien bi'j de jood in dee. En dan
was et soms krek as leup d'r iene over de zoolder. Mar wat was et
geval? Et touw dat deur de spekzwaore steuken was, kon niet tegen al
die waarmte en scheurde uut...

kregen wi'j weer iene van heur.
1k hebbe al verteld dat Ymkje slim zunig was en een grote huusholing
hadde. Ze dee glen spek in de bloedwost, mar rezienen. Et spek kon ze
wel beter bruken in de huusholing.
Batteld kwam mit een peer daegen weer om et varken klein te maeken, et zonuumde othakken. De keurmeester had et varken keurd en et
was bestempeld mit blauwe stempels over de spekzwaore. D'r wodde
wost maekt, karbonade's, ribbegies en gao mar deur. Haost alles wodde
weckt in twieliterse weckflessen. Kon et d'r niet in of aj' glen genoeg
weckflessen hadden, dan kwam et vleis in de pekel. Ic kregen dan
pekelvleis en dat was verschrikkelik zoolten.

Een varken an de ledder.
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Et peerdevolk was over de Kontermaansbrogge gaon, mit kenonnen.
Zoks hadden de meensken hier nog nooit zien. le konnen doe wel naogaon dat oons laantien niet tegen zoe'n overmacht op kon. Dat oonze
soldaoten heur overgavven was hiel verstanig.
Mien vader en Albert Boek zatten aovens naor de radio te luusteren
en ik luusterde mit aachter de beddedeuren. Zo heurden we ok dat
generaol Winkelman, de man van et parlement, zee:
'Boeren, ga flu produceren.'
Mien vader en Albert Boek weren duvels en ik heure et heur nog zeggen:
'Now weten ze oons te vienen en in de dattiger jaoren leuten ze oons
haost ommekommen in de aarmoede.'
Dat was ok zo. le kregen te weinig om van te leven en te yule om dood
te gaon. lederiene zat de schrik in de bienen. loch hadden de boeren et
in de oorlog een betien beter, want ze kregen wat meer centen om
hanen.
Op schoele vertelde meester Andringa dat meester Nijholt niet sneuveld was en de volgende morgen weer op schoele kwam. De aanderc
dag stonnen wi'j om tien ure bi'j et schoelehekke om meester Nijholt
toe te juichen. Toch het hi'j niet lange meer an de schoele van
Ni'jhooltpae staon, et schoelegien kreeg doe al te kampen mit te weinig leerlingen. Nijholt het laeter jaoren meester in Steggerde west en
nog weer laeter was hi'j lerer op de MAVO in Wolvege. Hi'j het doe
mien kiender nog weer les geven. Meester Nijholt praotte haost altied
Stellingwarfs en het daor ok een protte veur daon, et was een reuzekerel!
We maekten in die tied vanzels ok aorige dingen mit. Zo hadden we
mit de jongen van schoele zeilwedstrieden (mit de boties van kiompen)
in de Lende bi'j et zwembad. In dat eerste oorlogsjaor had Yme Boek
de eerste pries, mar de mooiste boot was vanzels van meester
Andringa. Ni'jhooltpae hadde doe nog een zwembad mit een springplaanke d'r bi'j en grune badhokkies. Et kon d'r slim gezellig wezen,
zeker as Klaos Snieder op de moenieke speulde! Toch het et zwembad
d'r niet lange meer west, want et wodde allemachtig modderig. le
kwammen d'r smeriger uut as daj' d'r in gongen.

10. DE TWIEDE WERELDOORLOG (1)
In meie 1940 brak de Twiede Wereldoorlog uut. As kiender begrepen
we doe al wel wat d'r gaonde was. 1k was tien jaor en zat krek in de
vierde kiasse bi'j meester Andringa. Wi'j gongen in die tied lopende
naor schoele, want een fiets was d'r niet bi'j.
Die morgen ston Feike Oosterhof, de winkelier, in de deure en zee
tegen oons dat oonze vaders now opkommen mossen om tegen de
Duutsers te vechten. As ze mar niet doodscheuten wodden, zee hi'j d'r
bi j. Dat greep oons vanzels best an. Wi 'j vunnen et mar nuver. Een
jaor leden hadden we nog een groot feest in de schoele had, omdat
Juliana mit Bernhard trouwen gong. We mossen et Wilhelmus zingen
en kregen sukelaomelk en snuup. Alle kiender kregen ok een oranje
beker mit de letters J. en B. d'r op. En now hadden we inienend oorlog
mit et laand daor Bernhard weg kwam!
Viak veur de oorlog kregen we op schoele een twiede onderwiezer.
Dat was Johannes Nijholt, een zeune van Lammert de postbode, die an
et zaandpad woonde. Ok meester Nijholt mos opkommen in et leger,
want et was een jongkerel. Wat een benauwde en spannende tied was
dat. Ok aj' kiend binnen van een jaor of tiene, want stel j veur dat j
vader opkommen mos. Wie zol d'r dan butendat de koenen voeren,
melken, strontkrojen en hujjen moeten. Ok dat spoekte oons as boerekiender deur et heufd.
We kregen, doe de oorlog begon, wel een peer daegen vri'j van schoele. 1k wol mien vader helpen te vredigen, dat mos ok gebeuren. Oons
brune peerd hadden we naor et laand bi'j de Scheene brocht, omdat we
bange weren dat de Duutsers him mitnemen zollen. 1k weet nog goed
dat doe we goed-en-wel an et vredigen weren bi'j de stiekeihege veur
huus, d'r een peer Duutsers bi'j oons stopten. Ze weren mit een moter
en een zijspan en mossen naor Noordwoolde, dat begrepen we zoe'n
betien. Mien vader wees mit de vingers de weg.
'Freundlich Dank', was heur antwoord en sleugen de haand an de
helm. 1k had me de Duutsers hiel eers veursteld, ze weren j hiel vrundelik!
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van die gele blatties mit. Mar halverwege de middag wodde Piet Gorte
zó beroerd en misselik dat hij in de eerpelbulte liggen gong. Mien zus
ter die ok mit huip op 'e bouw, gong as de bliksem naor huus om koolde melk, want dat was een tegengif veur de nikotine. Mien vader is doe
wel weer bi'jkommen, mar hi'j het nooit weer van die blatties in de
mond steuken.
De grote blaeden riegden we an pakkedraod en die bunrien we langs
een bonestok of een latte. Op die meniere leuten we ze dreugen. 1k mos
dat as joongien soms nao schoeletied tot vervelens toe doen.
Tebaksblaeden riegen was een hiele kius, mar et mos gebeuren veur
Piet Gorte, want hi'j bleef en zol roken en kauwen.
As de tebaksblaeden dreuge weren, kookte mien vader ze eerst of. Hi'j
hadde ok al een tebaksmesienegien maeken laoten deur Hendrik
Donker. Dat stelde niet zovule veur. Et gong om een iezer mit an de
iene kaante een schroeve mit een plaetien d'r veur en an et aandere
aende een mi'jmesienemessien mit een hefboompien d'r an. Bovenop
et iezer zat een deksel dat as vaasteklemd wodden kon. Die ofkookte
Amersfoortse tebaksblaeden maekten we as et waore een dikke drol
van die in et iezer paste. le konnen dan die 'wost' naor et aende toe
drokken, waor as et messien zat. Hoe hadder aj' et hefboompien henneweer deden, des te fiener de tebak wodde. Nao et snieden mos de natte
tebak in de zunne dreugen of op de kachelplaete of in de oven. Et
ofkookte sap was krek zo zwat as teer, mar neffens dokter Baarda slim
goed tegen rotkreupel bi'j schaopen!
Nao de Amersfoortse kwam de Virginia en Slits, daor veul minder
nikotine in zat. Mit et verbouwen kreej' vanzels ok de hieltied meer
ervering. le mossen goed bemesten en de oksels en b!uuiknoppen d'r
uuthaelen. De tebaksp!aanten konnen wel aanderhalve meter hoge
wodden, mit prachtige, mooie blaanke blaeden as ze dreuge weren en
dan wel een lengte van vuvendattig tot veertig centimeter hadden. 1k
heb d'r now nog a!tied een plestiek zak vol staon. Et rokt heer!ik en d'r
zit gien vreteri'je in.
Et tebakssnieden was vaeks een zundagmorgenwarkien. Et hong mi'j
de strotte wel es uut. En mien vader mar foeteren da'k niet zo hadde
dri'jen mos, want dan kreeg hi'j de tebak te grof. Veur et snieden hael-

In die tied hadde Hooltpae ok een zwembad, bi'j Keuningsbargen.
Daor was et lange zo modderig niet, et hadde een zaanderige bojem. Et
was ok zo diepe niet. Kleedhokkies weren d'r liekewel ok niet, dat om
je te verstrupen mos ie zels mar een plakkien zuken. De eigener was
aenlik niet iens zo bliede mit al die meensken, want ze trapten vanzels
al et grös plat.
We zatten zo onderhaand al twie jaor in de oorlog. Haost alles kwam
op de bon. Op schoele kregen we een plaetien op de bost mit oonze
naeme en et woonplak d'r op. Et was een soort identiteitsbewies en was
maekt van materiaol dat niet branen wol.
Meester Andringa vertelde oons, dat as de Duutsers oons mitnammen
naor Duutslaand om daor veur Hitler te warken en ie weren niet goed
genoeg, dat hi'j je dan weeromme stuurde. We mossen morgens van
meester mit de hanen over mekere zitten en dan 'Herr Lehrer' tegen
him zeggen, dat vun hi'j machtig. Nuver vanzels, en wi'j mienden in
die tied wel es dat hi'j Duutsgezind was, mar dat bleek laeter toch niet
zo te wezen.
Haost alles kwam op de bon, vertelde ik al, mar wat hap is komt
haandel in. Zo kreej' vanzels de zwatte haandel in o.e. botterbonnen,
broodbonnen, textielbonnen, tebaksbonnen en gao mar deur. Veur de
stroeve proemers en rokers was dit een zwaore strop. Ok Piet Gorte
was een stevige pieperoker en tebakskauwer. Mien moeder hadde een
hiele protte halve ponden rooktebak kocht en ze had die verstopt boven
op et grote rookhokke in een hiele grote, gele deuze. Mien vader had
dat gauw in de gaten en rookte en kauwde rustig deur. Hi 'j gong negelmaotig naor de zoolder om weer een half pond Douwe Egberts.
'Piet,' zee mien moeder, 'et bin gauw de laesten en ie kun ze niet meer
kriegen.'
Doe wodde et al even aanders en d'r mos tebak verbouwd wodden.
D'r wodden Amersfoortse tebaksplaanties kocht en die gruuiden goed.
Ze hadden van die ovaalvormige blatties mit rose-achtige bloempies.
De onderste blaeden wodden liekewel al gauw geel en mien vader
miende dat die dan klaor weren veur rokeri'je en proemeri'je. Zo
weren we an et eerpelrooien over de Scheene en mien vader nam wat
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den we eerst de dikke narven uut de blaeden, die weren soms wel een
vinger dikke.
Op een keer brocht Klaas Kraan, de knecht van Jan van der Meer - we
zeden altied Jan van de meule - voer bi 'j oons op de dele en op oonze
boerewaegen lag krek een dikke bos tebaksnarven.
'Mag ik d'r iene van,' vreug Klaas.
'Och,' zee mien vader, 'neem ze allemaole mar mit.'
We hebben in gien jaoren een meenske zo bliede zien.
We leuten ok wel segaren maeken in Stienwiek, mar kregen d'r mar
een klein betien van weeromme, dat daor biwwe mit stopt.
As boer hadden we gien last van honger. De textielbonnen weren veur
oons et belangriekste.
In die tied hadden mien vader en zien beide breurs nog laand in
Gieteren en daor gongen ze mit 'n drienend pinkeweiden. Mien vader
gong d'r ok wel es henne te warken en dan moch ik wel es mit him mit.
Mien moeder haelde in die oorlogsjaoren de meerste kieren uut
Stienwiek. Daor kende ze Brampie en Bettie de Leeuw hiel goed, et
weren vrunden van oons yolk, dat komt zo deur de jaoren henne. Et
weren joden, en poerbeste meensken. Op een keer mos mien vader kieren mit weeromme nemen, o.e. blauwe broeken en kielen. Hi'j mos ok
flenel mitnemen, daor maekte moeder hemden van. 1k was d'r ok bi'j.
1k zie Brampie nog meten mit de ellestok (een elle is 68 cm), mar hi'j
dee uuteindelik mien vader een volle rolle mit.
'Et is oorlog, Piet,' zee Bram, 'neem mar mit veur Anne, die is d'r vast
wel wies mit.'
En zo gongen vader en ik bepakt en bezakt weeromme naor Hooltpae.
Et was mitien de laeste keer dat wi'j daor in de winkel west hebben.
Bram en Bettie bin oppakt deur de Duutsers en eerst naor Westerbork
en laeter naor Duutslaand traansperteerd. We hebben nooit weer wat
van ze heurd. Mien moeder heur breur woonde in Gieteren en hadde
heur nog onderdak anbeuden, mar dat hadden ze niet wild...
'Och,' zeden ze, 'we kommen wel weeromme.'
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11. MIT VEKAANSIE
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Staorigan begon ik et Stellingwarfs de hieltied beter te praoten. As ik
dan mit vekaansie in Gieteren was en ik vertelde wat an mien grootoolden, mossen ze soms zo lachen en ik wus niet waoromme. Mar dan
hadde ik et bi'jglieks over een protte protters die op de reed leupen en
kiek daor es wat d'r in de wiek zwemt, een peer enten...
1k heb daor in de zommervekaansie hiel wat west. Punteren, roeien,
zeilen en hujjen mit de harke. Koenen verweiden mit de praem, dat et
mi'j wel es toegriezelde! D'r weren van die oolde koenen, as ze de
praem zaggen, stonnen ze al op de raand van de briede sloot. De praem
of de bok lag nog niet iens goed an de wal of d'r vleug al iene in. Zo
gong dat daor, van et iene stok naor et ere veer ofgelegen stokkien
laand. Over et algemien was et verweiden daore zundagswark, want in
de weke konnen ze et niet waachten. Dan zatten ze in de turf, et hujjen
of ze warkten bi 'j een eer.
D'r was daor doe ok al wat toerisme, mar dat mag niet lieken mit vandaege-de-dag. Aj' aovens op een yonder stonnen te kieken, gong iederiene mit de boot henne te meiken. D'r weren d'r die hadden twie
bussen, sommigen drieje en een inke!den iene viere, dat was dan een
grote boer. Et gong stillegies, de boties scheuven mekere veurbi'j en
d'r wodde een praotien over en weer maekt. Hier in Hooltpae gongen
we mit de boerewaegen te melken en dan bleef et alliend bi'j een haand
opstikken. Daor mos vader in et begin wel an wennen.
Mit zoe'n praem koj' van alles beleven. Zo zat mien omke Gradus op
een keer mit een voile praem huj vaaste onder een brogge.
Vekaansiegangers zaggen dat ok en maekten foto's. Mien omke zag dat
weer en wodde vanzels wel wat pissig. Hi'j zee dat ze him mar beter
even helpen konnen in plak van foto's te macken. Toevailig kwam de
melkveerder d'r ok krek an, dat was dikke Jan Ennik. Hi'j haelde de
melk op om die naor de febriek te brengen. Mit zien beidend scheurden ze de bok mit huj onder de brogge weg.
Et was daor aitied een mooi gezicht, mar geef rni'j toch Hooltpae
mar!
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mos en botterdirekteur of smid of zo wodden mos, want de minne dattiger jaoren was hi'j nog lange niet vergeten. 1k hebbe me wel es ofvraogd as hi'j dat echt miende.
In die tied legden de Duutsers ok beslag op de karke. Op de ommegang bi'j de toren hadden ze uutkiekposten staon en koimen zo mit
starke verekiekers een hiel aende ofzuken. Die Duutsers die daor doe
weren, weren trouwens gewone kerels en d'r weren ok boerezeunen
NJ. Mar ze mossen now ienkeer opkommen onder Hitlers bewind. As
wi'j zundags naor de zundagschoele gongen, gooiden ze wel es een
peer repen sukelao naor beneden. Ze gongen riegelmaotig naor et kefé
van Zaander van der Meer. Zaander het mi'j wel es verteld dat hi'j doe
een protte rum hadde. Dat spul kon hi'j hier an de straotstienen niet
kwiet, mar de Duutsers wussen d'r wel raod mit. De Duutsers gongen
doe ok een uutkiekpost bouwen op et platte dak van de pasteri'je. Ze
zeden dat ze dan meer zicht hadden. Et wodde een geweldig groot
hokke en et kwam gruun in de varve, dat was vanze!s de schutk!eur.
Wie de uutkiekpost zet het, weet ik niet meer en d'r bin jammer genoeg
A gien foto's van.
In de oor!og was d'r gien dominee meer in Hooltpae. In de pasteri'je
zatten Piet van de Meer mit zien gezin uut Den Helder. Hi'j was daor
evakueerd, tegere mit zien vrouw en een stok of tien kiender van aandere gezinnen. D'r weren hier hiel wat gezinnen die evakuees hadden
uut Den Helder en ok we! uut Zuud-Limburg.
Wi'j hebben doe ok drie jaor !aank iene over de vloer had. Dat was
Jacoba Guurtje Kikkert, een zie!ig meenskien dat drie weken veur ze
bi'j oons kwam heur zuster die bi'j heur inwoonde, verleuren had. Ze
was 63 jaor en we nuumden heur tante Co. Heur ere zuster en die heur
dochter weren ok in Hoo!tpae evakueerd, dat we hadden een stok of
wat kikkerds in et dörp. Tante Co leup ok krek as een kikkerd, mit van
de flapbienen. Ze was zo maeger as wat, vel over bonke. Ze was altied
slim zenewaachtig en kon onder et eten zo wel overgeven. Wi'j raekten
daor wel an gewoon, mar aj' vesite kregen was dat niet zo aong. Ze het
drie jaor bi'j oons west en al die drie jaor nuumde ze mien vader
meneer Gorte. Ze schelde veur moeder de eerpels, ze maekte appels en
peren toe, ze draodde de bonen en gao mar deur. Mien vader had heur

12. DE TWIEDE WERELDOORLOG (2)
Jederiene mos in de oorlog een identiteisbewies hebben, temeensen aj'
oolder weren as zestien jaor. D'r mos een pasfoto op, dat was verplicht
deur de Duutsers. Daor is beheurlik mit sjoemeld, veural mit die van
onderdukers en mannen die veur de ondergroonse warkten.
Ok bi'j oons thuus kwam riegelmaotig een pelisieman. Dat was een
zekere Koopmans, een allemachtigen lange kerel. Mien vader was wel
een kop kleiner, dat mien zuster zee wel es 'wat en half wat'. 1k was
zuver een betien bange as ik die kerel zag. As hi'j dan weer vot was,
vreug ik an mien vader as hi'j misschien ondeugend west was. Et antwoord was:
'Nee, mien jonge, mar aj' oolder binnen. zal ik et jow wel es uutleggen.'
Veerder zee hi 'j niks. Laeter begreep ik dat et om de ondergroonse
gong. Koopmans zat ok in et verzet en is laeter onderdeuken.
Doe ik de legere schoele ofmaekt hadde, mos ik naor de Mulo in
Wolvege. 1k kon beheurlik goed leren, dat kwam ok deurdat wi'j een
beste onderwiezer hadden. Et heufd van de Mulo was Feitsma en hi'j
vreug je in et begin waor aj' weg kwammen, naor welke schoele aj'
west weren en wie je onderwiezer was. 1k vertelde dat dat meester
Andringa was en dan zat et wel goed, neffens Feitsma. D'r gongen nog
twie kiender mit uut Ni'jhooltpae, dat weren Wiesje de Glee en
Reinder Hoornstra.
We gongen doe ok veur et eerst op de fiets naor schoele, veur die tied
gongen we altied lopende. Fietsbanen weren d'r liekewel haost niet
meer, et was allegere antiplof. Die weren maekt van buterbanen van
auto's die mit draod an mekere bunnen weren. Elke keer as et viel in de
ronte gong, kwam die lasse ok op de weg, een gehobbel van kom-ikjow-daor. We kregen brood en een flesse melk mit naor schoele. Bi'j
de zommer dreef oons de botter op de melk, want die was onderwegens
al kaarnd deur et gehobbel van die antiplofbaand.
De boerderi'je trok mi'j in die tied al wel an, dat nao et huuswark hulp
ik vanzels mit. Mien vader zee wel es tegen mi'j da'k mar deurleren
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een doemeling om de doeme daon, want heur dunne vellegien was niet
bestaand tegen et klaormaeken van zoveul eten. Ur gong bi'j oons now
ienkeer wel wat deur et keelgat.
De pasteri'je is in die tied hielendal uutleefd. De zundagschoele
wodde leided deur Sjoeke, de vrouw van Johannes Je!lema, tegere mit
de vrouw van Piet van de Meer. Paste Piet, zeden we a!tied, een allemachtig groot meenske mit een grote neuze veur de kop, mar ze kon
wel odder holen!
De meerste kiender gongen in die tied naor de zundagschoele. 1k gong
liekewel niet naor Ni'jhooltpae, mar naor Hooltpae. Daor leerde ik ok
aandere jongen kenrien, o. e. Hans en Wiebe de Vries, Eppie Douma en
Minne Krikke. Veural mit Hans en Wiebe de Vries heb ik een protte
speuld. Ze woonden aachter oons an de Boverweg. De oolden van heur
hadden daor een huus bouwen laoten. Et was aenlik een boerderi'jgien,
mit een hujvak en een stal veur een stok of wat koenen. Aachter heur
huus was et allegere heide. Ok bi'j heur huus was de grond niet zo best,
die was zo aarm as wat. As ze eerpels poten, gooiden ze in elk gat een
vörke vol mest. Hendrik, de vader van de jongen, miende dat hi'j zo
wel eerpels kreeg, mar dat vul vies tegen.
In et veurjaor gongen we mit 'n drienend vaeke te eierzuken. Gritten
en kiewieten weren d'r doe in overvloed. In de heide laggen vaeke
ente-eier en d'r weren alderdeegst nog een stok of wat korhoenders.
Fezanten en petriezen weren d'r genoeg. Awwe de heide op gongen,
kregen we de bosschop mit dat we de !eerzens an doen mossen om gien
beet van een adder te kriegen. As de ente-eier d'r weren, bluuide de
gaegel al. Mar d'r stok ok gele brem, dopheide, en alderdeegst de zunnedouw. Van dit stok heide is een diel anmaekt deur Hendrik de Vries.
Een aander diel was van Reinder Dekker. Dat stok is now hielendal
bebost mit dennen, ieken en birken.
Even ten westen van de heide woonde Johan Douma, de vader van
Eppie. Daor stonnen altied van die hoge sparre- of dennebomen. Ur
zatten vaeke oelen in te slaopen op een takke stief tegen de stamme an.
An de braokba!len die onder de boom laggen, konnen we zien wat ze
vratten. Johan Douma woonde nogal een aende aachteruut, et was aen!ik daor a! Keuningsbargen. Hi'j had een stok of zes koenen en was een
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geweldig sekureboer en zo schone as de braand. Aj' dan veerder overdwas leupen kwaj' bi'j Sietse Bos telane. FJi'j hadde ok een klein boerden 'jgien, mit ien of twie koenen. Laeter is dat huus ofbraand. Aen!ik
is disse omgeving de mooiste van Hoo!tpae. An de aandere kaante zat
Albert Hinkema mit zien gezin en huusgenoot Theo Kaisbeek. Dit
huus is al lange leden ofbreuken en de prachtige boswallen bin
uutrooid.
Albert was stoelematter van beroep, mar hi'j kon et boerewark ok
goed doen. Veerder overdwas kwaj' in de sparrebos telane van Tjeerd
Brak. Daor lag ok een stok heide, mar dat hadde een hieleboe! bentepollen. As jongen sneden we die wel of en braanden ze op in een
zaandgat. Et rookte allemachtig en de rook kwam boven de sparrebos
uut. Oolde Tjeerd Brak had dat op een keer deur en overmeesterde
oons. We hadden de schrik in de bienen en gongen op de rekken. Hi'j
kwam oons nao, mar wi'j keuzen richting De Hoeve, want we dochten
dat hi'j oons toch niet kende. Hi'j zat oons nao tot an de
Kontermaansbrogge toe en raosde op zien Fries dat hi 'j oons wel kende
en dat hi'j et oonze heit wel weten laoten zol. We bin over Lolkema's
brogge ontkommen, dat was Tjeerd bliekber ál te veer. Et was al aorig
schiemerig doe we weer thuus weren...
We weren ok vaeke te vienen bi'j et iezeren karkehekke dat op rollegies dri'jde. We stonnen d'r vanzels ok wel vaeke op, mar dat moch
netuurlik niet. Mit riegelmaot vleug oons dan een lotien bi'j de kont
!anges; Wietse van Sjoerd van der Heide had een buks en lette goed op.
Hi'j keek wel uut wat hi'j dee; hi'j het nooit iene raekt. De loop van de
buks had hi'j tussen een gleufien van een deure vaastebunnen.
De jongen van Sjoerd van der Heide - hi'j had a!tied een schipperspette op - hadden een soorte van Russische haddraevers. Ze beleerden
die veur een soort sulky. Wi'j, asjongen, stonnen daor vaeke bi'j te heken, mar ok wel oolderen, bi'jglieks Jan Koelma, Meint Kiers, Janus
Bakker, Sjoerd Ponne, Klaas Kraan en gao mar deur. Die peerden verstonnen oonze tael niet; 'ju' betekende vot en 'prrr' dat was how.
Oo!de Sjoerd mit de tebaksproeme aachter de koezen, mos et op een
keer weer ontgel!en. Zien jongen grepen de oolde bi'j de kraege van
zien smerige gladde jassien, zetten him op de sulky, deden et leide om
-
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keer tegen de muren legen, want de Tommies bescheuten de treinen,
melktanken, de gasfebriek en meer van die dingen die mit de Duutsers
te maeken hadden. Meneer Feitsma, de direkteur, pareerde dan deur de
schoele en keek as iederiene wel tegen de grond of tegen een mure lag,
want hi'j had ommes de verantwoording. De sirene's gilden op zokke
tieden en de jaegers (Tommies) vleugen schuin over de schoele henne
en bescheuten een lokemetief. Die was dan soms deurziefd van koegelgatten en zo lek as een zi'je. Verscheiden keer hebben wi'j dat
beleefd en a'k dan aovens thuus kwam, weren mien va en moe oe zo
bliede dat et weer goed oflopen was. De volgende dag gongen we hulzen zuken die de Tommies d'r uutgooid hadden. Die huizen weren van
klaore keuper. We kwammen dan wel es te laete op schoele en daor was
Feitsma niet zo bliede mit, mar straf kregen we niet.
Riegelmaotig kwammen d'r goederenwagons uut Liwwadden of van
de kaante van Zwolle. Die mossen waachten in Wolvege, want et was
van Wolvege naor Stienwiek inkeld spoor wodden. Ten spoor was naor
Duutslaand gaon om koegels van te maeken. In die wagons zatten
vaeke koenen die aj' leveren mossen an de Wehrmacht. Waor as ze
slaacht wodden, weet ik niet. D'r weren altied Duutse soldaoten bi'j of
de Grune Polizei, mit de bajonet op et geweer.
Ok de joden wodden vervoerd mit disse veewaegens, krek as weren
et koenen, soms nog minder as koenen. 1k heb veur mien eigen ogen
een keer zien, dat d'r een goederentrein stopte bi'j et stesjon. Hiel toevallig, want ik mos van meester Feitsma even op de perronsklokke ideken veur de officiële tied. In twie van de wagons zatten meensken. Ze
gongen tekeer en raosden verschrikkelik hadde. Ze hadden de hanen
boven an de stangen van de wagons vaasteklemd. 1k begreep et eerst
niet, mar doe drong et tot mi'j deur dat et joden weren. Dc Grüne
Polizei, daor ok wel Nederlaanders -N.S.B.-ers - bi'j weren, sleugen
die meensken mit de koif van heur geweren op de knokkels en vingers.
Dat geluud vergeet ik mien hide leven niet weer, ok al omdat ik et veur
mien eigen ogen .zien hebbe.
Aovens om een uur of tiene kwammen de Tommies over, vol mit bornmen om Duutslaand plat te gooien. Zoe'n bommewarper wodde ok wel
es deur de Duutsers daelescheuten. De meerste bemanning kwam dan

de nekke en dan gong et 'ju, ju'. En daor vleug oolde Sjoerd henne, mit
een rotgang richting de Scheene. Mar et leup gelokkig allegere goed
of...
Dc oorlog wodde heviger, et verzet wodde groter en d'r gongen de hieltied meer jongkerels onderduken. Aj' dat niet deden dan mos ie naor
Duutslaand toe te warken in alderhaande omstanigheden. Daor was ja
yolk tekot; iederiene tot 55 jaor toe was onder de waopens.
Oonze knecht Anne was nog niet onderdeuken. Et was een rustige
kerel die goed zelsstaandig warken kon. Vader kon him rustig zien
gang gaon laoten. Aovens gong Anne deur de boswal naor huus, naor
zien moeder toe.
1k weet nog goed dat hi'j op een keer mit peerd en waegen zaand haelde bi'j Thijs Pottekarre, veur over de reed bi'j de boerderi'je langes. Et
was nogal aorig waarm en Anne trok zien lange, grune jasse uut, een
soort soldaotejasse die hi'j op et stek van de varkenpierk hong. Moeder
had een stok of wat opfokzeugies in de pierk laoten, mar was heur van
gien jasse bewust. Jim raoden et al, de opfokzeugies hebben Anne zien
jasse hielendal vervreten!
'Gooi him mar in de vodden,' zee Piet Gorte, 'dit wodt niks weer.'
Anne nam him aovens mit naor huus en d'r zal wel een rere wiend
wi'jd hebben, daenk ik. Mar een peer weken laeter had Anne de jasse
weer an. Zien moeder was slim zunig en ze bet de hiele jasse weer bi'j
mekaander pongt. Hi'j was wel een stok kotter, dus et was doe aenlik
een soort jekker wodden.
Et was zoveer dat Anne opkommen mos, mar gieniene wus dat hi'j
onderduken zol. Alliend zien moeder wus waor Anne henne gong.
Mien moeder was slim wies mit Anne, ja, wi'j allemaole. Doe hi'j vot
gong kreeg hi'j van alles mit: krentebrood, metwost, een stok spek en
gao mar deur. Laeter heurden wi'j dat hi'j bi'j zien bruur Sietse onderdeuken was. Sietse woonde an de Gracht in Scharpenzeel, dus midden
in de rietkraegen.
De Mulo daor ik naor toe gong ston viak tegenover et spoorwegstesjon, waor as laeter de BLO-schoele was. Wi'j hebben daor mennig
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vaeke om et leven. Sommigen sprongen d'r mit een parresjute uut en et
was dan mar krek waor ze daelekwammen. Dr bin zo in oonze
gemiente nogal wat vliegtugen naor beneden kommen. 1k weet nog
goed dat d'r es een Britse of Kannedese vlieger bi'j Hendrik Wube
Sipken - hi'j woonde bi'j oons aachter de Boverweg - morgens op de
WC die butenhuus was, zat te slaopen.
Aj' morgens van bedde kwammen, dwarrelden d'r vaeke strokies zulverpepier omme, die an iene kaante zwat weren. Ze weren zoe'n
vuventwintig tot dattig centimeter laank en twie cm bried. Zoas men
zee konnen de Duutsers daordeur gien signalen uutzenden.
Op een ere keer kwammen we uut de Mulo doe d'r een trein bescheuten was bi'j de Blesbrogge. De Tommies scheerden d'r eerst een peer
keer ommetoe om te waorschouwen. Dit keer was et een passegierstrein en de lokemetiefwodde lek scheuten. Wi'j asjongen stonnen bi'j
de slagbomen te kieken, want daorweg koj' de trein staon zien. Jan de
Roos, heufdkonterleur van de botterfebriek kwam d'r an fietsen en wol
bi'j et spoor langes, mar dat moch niet van et spoorwegpasseniel. Jan
de Roos wodde kwaod en zee:
'1k gao toch, want mien dochter zit ok in die trein!'
Ze leuten him gaon en doe kreeg hi'j al gauw et vreselike bericht dat
zien dochter in de boek raekt was en dood in de coupe' lag. De aandere meensken mekeerden niks, mar zi'j had krek aachter de lokemetief
zeten en dat het heur dood west. Dat soort dingen kon ik as jonge hiel
min verwarken en et gong me deur marg en bien.
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13. DE TWIEDE WERELDOORLOG (3)
In de oorlog had ik ok knienen en niet weinig ok. Et weren allegere
gele Vlaamse reuzen en een inkelde haezekleurige. Langs de hiele
oostkaante van de boerderi'je stonnen knienehokken op paolen. Mien
vader timmerde et iene hokke nao et aandere en ikke mar knienefokken. De knienen weren allemachtig duur in de oorlog, een dikke knien
kostte zomar twintig tot dattig gulden. Dat was vanzels mooi wark.
Mien vader zee wel es dat ik veur iene knien meer beurde dan hi'j in
de dattiger jaoren in veertien daegen an melkgeld kreeg.
1k had ok een gele Vlaamse ram veur et dekken en et dekgeld was een
knaak. Dc meensken kwammen overal weg mit heur knien veur onder
die ram, want dat ras was in, et was groot en zwaor. Die knaak was wel
anlokkelik. Soms kreej' liekewel wel es een ram bi'j de ram. mar hi'j
had him vanzels altied dekt... Eerlik was dat niet hielendal, mar daor
bi'j' dan een jonge veur.
D'r gong mi'j vanzels ok wel es een knien dood. Zo had ik zoe'n haezekleurige Vlaamse reus en die had al tien keer jongen had. Op een
morgen was hi'j ziek. De knien was dikke in de boek en de veearts had
et over trommelzucht, hi'j zol wel dood gaon. Now, dat was ok zo, en
dat het me geweldig begroot, want ie kun je slim an een dier hechten.
De inkomsten van de knienen was allemaol zwat geld, zee mien vader.
In feite had hi'j geliek, mar hi'j had zels ok wel 'zwatte' biggen in et
hokke lopen, et was now ienkeer krap in de oorlog. le mochten ok mar
ien varken slaachten van de Duutsers en ok niet meer as dattig kilo per
persoon, mien ik. 1k weet wel dat as hi'j te zwaor was veur jow gezin,
dan mos ie d'r een stok van ofstaon. Dat was niet zo mooi vanzels, want
ie hadden dat varken wel wat extra's geven, zoas zute melk, kookte eerpels, want d'r mos flunk wat spek op zitten, liefst een haandbrette dikte.
Mien va vertelde mi'j ok, dat aj' een varken slaacht hadden en et hong
an de ledder, dat dan de ribben niet blauw van kleur wezen moesten,
mar wit, dan was hi'j goed vet.
In de oorlog moch ie ok niet meer thuus slaachten, et was verplicht
om dat bi'j de slaachter an huus te doen. Mar wat d'r stiekem niet
gebeurde, thuus op de boerderi'je... Zundagsmorgens of zaoterdags-
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aovens laete, dat weren de beste tieden om zoks te doen.
D'r wodde ok een protte slaacht bi'j Jan Dekker die op et hoekien bi'j
de Hamersweg woonde. Daor het 'm wat ofspeuld, daor kuj' wel op
rekenen. le vreugen je ok wel es of aj ' altied je eigen varken wel weer
weeromme kregen. As wi'j et varken weer ophaelden, dan was hi'j hielendal klein maekt, othakt zeden we doe. Spek, wost, karbonade's, ribbegies en et natte goed: lever, hatte, tonge, nieren en snute. We kregen
et mit in een tobbe en moeder spreidde et onder op de keldervloer uut
op een laeken, dan kon et nog wat uutlekken. Et gebeurde wel es dat
oons varken twie hatten hadde en gien lever.. Otte Boek kreeg zien
varken alderdeegst weeromme mit een kleine en een grote varkenkop.
Laeter haelden we oonze varkens wel es weer op in twie stokken en
dan bienden we ze zels uut. Dan wus ie temeensen wat aj ' in et bod kregen. We mossen et varken dan nog wel naokieken, want d'r zat soms
nog riekelik varkenhaor an.
1k hadde et over Jan Dekker, mar dat was aenlik oonze huusslaachter
niet. Dat was Batteld Hoekstra, mar die was nogal aorig an de Duutse
kaante, dat daorom gong iederiene naor Jan Dekker toe.
1k weet ok nog goed dat we op een keer weer slaacht hadden. Mien
moeder en Aoltien hadden alles in de weckflessen daon en in de grote
kelder op de lange kezestellings zet. Aovens zatten we mit mekere om
de taofel doe we inienend een hiel appat geluud heurden. Duutsers om
de deure, was et eerste waor we an dochten. Mien vader gong d'r uut,
mar kon gien onheil vienen. Hi'j keek veur de zekerhied ok nog even
in de kelder, en wat bleek? Van iene kezestelling weren de spiekers
deurroest en de stelling was naor beneden kommen. Op de vloer was
et allegere glas en vleis. Zunde en nog es zunde! Piet Gorte was kerdaot en stopte mitien alles in de grond, veurdat wi'j glas in de maege
kriegen zollen. Mar wi'j hadden varkens genoeg en drokten een peer
in een hokkien die we veerder mestten. Zokke varkens wodden dan
'zwatte varkens' nuumd. We hebben ze laeter zels slaacht, want dat kon
vader wel l temeensen dat miende hi'j. Et haor mos d'r of schrabberd wodden mit kokend hiet waeter, mar et wol niet. En vader mar
foeteren op moeder dat et waeter niet hiete genoeg was. Laeter heurden we daj' juust bi'j nog jonge varkens waeter bruken moeten dat
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zoe'n zestig tot zeuventig graoden Celsius wezen moet...
le mossen vanzels slim veurzichtig wezen mit et slaachten, en veur de
Grune Polizei mos ie goed uutzien, daor zatten ok echte NSB-ers bi'j.
Van de gewone Duutse soldaoten haj ' aenlik gien last. Die kwammen
hooguut vraogen aj ' ok botter en eier over hadden en betaelden je dan
viotweg.
Zo weren we op een keer an et appelschudden. BI 'j* de boerderi'je was
een hiele grote appeihof. Doe kwammen d'r een peer Duutse soldaoten
op oons of en iene d'rvan zee dat we et niet goed deden. Hi'j hadde zels
thuus ok een appeihof. 1k mos doe veur him een lange latte ophaelen en een konserveblikkien, spiekers en een haemer. Hi 'j spiekerde et blikkien boven an de latte vaaste en gong d'r mit de boom in. Vlak
onder de appels schuddede hi'j even en de appel vul percies in et
blikkien. Mit gebaoren maekte hi'j oons dudelik daj' zo gien kneusies
kregen.
Mar die grunen, dat weren mit ien woord grote rotzakken. Bertaol as
ze weren, gongen ze je zo de kelder in, haelden je de kaasten overhoop
of gongen je de stal over. le konnen je d'r mar bi'j daele leggen; deej'
dat niet, dan koj' zo een klap van de koif van et geweer op je heufd
kriegen. Ze bin nog al es bi'j oons west en gongen de hujvakken bi'j
langes. Ze stakken dan mit et bajonet op et geweer in et huj om te zien
as d'r ok onderdukers in zatten. Now hadde mien moeder altied een
peer pakkies botter aachter de haand en daor weren ze slim gevulig
veur. Wi'j kaarnden zels, dat we hadden volop botter.
Op een keer was oonze knecht Anne, die onderdeuken was, stiekem
een peer daegen thuus bi'j zien oolden. Aovens gong ik even deur de
boswal en daor zie ik Anne staon bi'j de hoolten pompe. Hi'j was drok
an et waeter pompen veur de koenen die op 'e stal stonnen. Dat waeter gong mit een buize deur de mure henne en kwam zo in de drinkersgeute. De pompe gong nogal zwaor en piepte beheurlik. Inienend
stonnen d'r drie grunen an de deure bi'j Anne zien moeder. 1k schrok
me een aep, mar Anne pompte rustig deur, krek as was hi'j een oolde
kerel. Dc drie wollen botter hebben en Ymkje winkte heur hadde in
huus. Ze kregen botter en gongen gelokkig vot. Anne glimkte es wat,
hi'j was deur et oge van de naalde kreupen, ok al omdat zien moeder
-
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Ok de haever koj' pletten laoten tot haevermout, mar dan mos ie naor
Makkinge mit de karre aachter de fiets en daor twie zakken haever op.
Mit een peer daegen koj' ze weer ophaelen. le kwammen liekewel
thuus mit een halve zak vol, want de kli'jen weren d'r of, mar et weren
wel geweldige dikke vlokken. Aj' haevermoutenbri 'j kregen, zatten d'r
nog wel es wat angelties in, dat dan mos ie twie keer spi'jen en ien keer
s!okken...
D'r is al een hie!e protte verteld over de hongerwinter. 1k weet nog
goed dat die uut!eefde meensken, kan 'k wel zeggen, smeekten en biddeden om een haantienvol rogge of haever of wat dan ok. D'r weren
d'r bi'j die d'r heur goolden sieraoden wel veur ruilen wollen. Mien
moeder het iederiene a!tied wat geven, gien kilo's, mar iederiene kreeg
wat en veur niks. Daor was et mien moeder veur; ze gaf heurzels soms
weg.

zo goed reageerde.
Doe ik naor de Mulo gong, mos ik vaeke bonnen ophaelen veur mien
oolden. Et distribusiekantoor was in Lindenoord waor now de wethoolders en de borgemeister vergeerderen, en wat eertieds et waeterschopsgebouw was. 1k weet nog dat d'r op een keer een man veur et
loket ston die nogal aorig tekeer gong. Hi'j had haost gien broek om de
kont, et hiele kruus was d'r uut. le konnen zien kiok- en haemerspul zo
hangen zien. D'r weren ok vrouwluden om bonnen en die schaemden
heur allemachtig en kregen een kleur as een bolle!
We kwammen ok es van de schoele en weren wat an et donderjaegen.
Riegelmaotig reed d'r doe zoe'n oolde Ford mit een hooltgenerater
aachter de kabine en mit een kleine melktank op et kleine laedbakkien
veurbi'j. Die melktank was van Kuiters uut Berkoop die o.e. melk vervoerde naor de febriek in Wolvege. Wi'j as jongen wezen die keer naor
de locht dat d'r Tommies weren. De man stuurde et oolde vehikel
mitien onder de Vikkeri'jebos. Wi'j d'r vandeur, want d'r was in gien
velden of wegen een Tommie te zien.
Mar d'r gebeurden ok aandere dingen. Et vliegveld bi'j Haovelte
wodde deur de allieerden bombardeerd. Dat gebeurde op een middag
mit een heldere locht en we konnen de lochtgevechten zien; de parresjutisten hongen as peerdebloempies in de locht. Oolde Roelf Pijiman
ston mit mien vader aachter de boerderi'je te kieken en ze vunnen et
verschrikkelik.
Elke boer hadde in de oor!og ok te maeken mit de zonuumde scheurp!icht. Ze wodden dan verplicht om een stok gröslaand te scheuren. D'r
mos eten op verbouwd wodden, zoas zaod, eerpels en laeter ok nog
sukerbieten. Van die sukerbieten maekte mien zuster stroop. De stroop
was zwatachtig van k!eur en smaekte braanderig zute. De rogge die we
verbouwden wodde soms maeld mit de koffiemeule. We gongen d'r
mit naor Jan van de meule in Hooltpae. De meensken bakten d'r brood
van of kookten roggenbri'j. Dat was best om in te nemen. Mien moeder kookte de bri'j beheurlik stief. Ze dee et dan in et bod en maekte
in de midden een gattien. Daor kwam wat botter en stroop in en et was
heerlik in die tieden.
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Op de bouw zaf' in de oorlogs/aoren veurnaemelik rogge en haever. Op dissefoto is

et zaod riepe. De enten wussen dat bliksernse goed, vandaor et spoek! Onder et spoek
staon Tjibbe en Piet Oosting.
-
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Op de Mulo gong et de eerste twie jaor beheurlik mit et leren, mar in
et dadde jaor gooide ik d'r mit de pette naor. 1k was veertien jaor en ik
wol boer wodden en mien vader helpen. In de jaoren 1944-1945 was
d'r praktisch glen hulpe te kriegen en daor kreeg ik locht van. 1k kreeg
minne ciefers en Feitsma, de direkteur, nam kontakt op mit mien oolden. Hi'j wol wel es weten hoe et mit Koop zien leerderi'je zat. Mien
oolden schrokken zuver, want ze wussen d'r niks van dat ik de boel
verbruide. 1k heur mien vader nog an Feitsma vraogen, dat as hi'j weer
een arbeider hadde, hi'j mi'j weer weeromme sturen kon. Et antwoord
was positief. Mar ik dochte d'r niet an om weer naor de Mulo te gaon.
Naor de Laandbouwschoele in Berkoop, dat was waor as ik belang bi'j
hadde.

Mien vader het nog rogge uut de Gieterse Poolder haeld. We hadden
zels ok wel rogge, mar ie mossen ok een diel an de moffen leveren en
een pat gong naor de varkens en de kiepen. Ft was niet zoas tegenwoordig, daj' mar bunders zaod hadden. Aj' doe een dik half bunder
rogge hadden, was dat al een hiele lappe.
Bi'j de haast kwam de dösmesiene langes om et zaod te dösken. De
meerste boeren hadden et zaod an de miete. Dr weren ok boeren die
et in een leeg hujvak stopten. Dat hadde et veurdiel daj' gien last van
regenwaeter hadden. Ok bi'j oons thuus zat de rogge en haever in et
hujvak. Veurdat et in et hujvak kwam, gongen we eerst even mit de kop
van et zaod over de treden van de ledder. We deden dat om stiekem wat
rogge of haever aachterover te drokken en et weren vaeks de dikste
korrels. Jim moe'n niet daenken dat et zakken vol opleverde, zo gek
was et niet. We hadden thuus altied rogge die keurd was deur de
N.A.K. (Nederlandse Algemene Keuringsdienst). Om zi'jzaod te kriegen mos d'r al vroeg döskt wodden. De winterrogge mos aenlik veur
oktober al zi'jd wodden.
As de dösmesiene d'r was, dan was et feest veur de jeugd. D'r kwam
een grote trekker mit allemaole van die riemen. Et zaod kwam d'r van
aachteren deur piepen weer uut, waor as de zakken an hongen. Et kaf
wodde mit piepen an een bulte blaosd, we nuumden dat de kalbulte.
Om eterstied henne wodde de zaeke stopzet. De rogge wodde vot-endaolik ofweugen in zakken van vuuftig kilo. Wi'j as jongen stonnen
daor ok vaeke bi'j te kieken hoe dat warkte mit zoe'n baskule. 1k zag
doe ok es hoe ze een zak rogge in de kafbulte gooiden. Dat was veur
de zwatte haandel vanzels; de rogge was ofgrieslik duur. Mien vader en
knecht Anne hebben die zak in de schofttied d'r weer uuthaeld.
Et laeste jaor van de oorlog en daornao hadden ze in Hooltpae en
Ni'jhooltpae twie centraole döskplakken omdat d'r gebrek was an
bezine, pietereulie en dieseleulie. Ze hadden veur et dösken daor een
elektrische moter. Bi'j de winterdag was et d'r iene drekbende en de
peerden konnen de voeren rogge haost niet bi'j de döskaaste kriegen.
Behalven de jongen van oolde Sjoerd van der Heide, die spanden d'r
drieje veur. Ft döskersplak was waor as now de Wilfred Berrystraote
is. In Ni'jhooltpae was dat aachter Geert van der Vlugt.
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De laandbouwschoele van Berkoop in dejaoren rond 1940. Et was de eerste laandbouwschoele van oons laand.
Zo kwam ik bi'j meester Bosje terechte en mit vlagge en wimpel heb
ik doe dat weerdevolle diploma haeld. Van meester Bosje hebben we
ontiegelik yule leerd, niet alliend op laandbouwgebied, mar ok van et
-
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sociale en kulturele leven en wat daor meer omhenne hangt. Veul
exkursies naor proefbedneven of proefvelties, fokbedrieven, kestelen
en bi'jglieks ok et plannetarium van Eise Eisinga. En dan was d'r et
wisselen mit leerlingen van aandere schoelen, o.e. uut Zuudwoolde en
Zoetermeer, dat was wel wat biezunders in die tied.
An de aandere kaante van Berkoop ston de huushooldschoele, wi'j as
pinkebollen gongen daor in schofitied vaeke heime vanzels. Mar dat
was gauw gebeurd, want Klaas Bosje was op dat gebied in ien woord
streng.
We mochten et brood opeten in schoele, mar niks uuthaelen vanzels,
en dat hadde d'r wel es an. De laeste peer jaor op schoele atten we et
brood liekewel op bi'j Appie Tjalma en dat was reuze gezellig.
Roken en alkohol weren grote vi'janen van meester Bosje. Doe ik in
de twiede kiasse zat, had de schoele vuuftig jaor bestaon en d'r wodde
feest geven overdag bi'j kefé-hotel Hof. Dat kefé hadde doe de grootste zael. We mossen allegere wat mitnemen van huus, zoas turf of
mael, want d'r was ja haost niks te kriegen. De bakker zol van dat mael
dan wel wat lekkers maeken en dat het bakker Dekker ok daon. Wat
mij bi jb1even is dat meester Bosje in zien toespraoke doe zee:
Jongens,onthoud goed: het één bestrijd je en het andere staat weer
op.,
Oold-leerlingen van de examenklasse 1949 van de laandbouwschoele hebben mit meester Bosje een reünie orgeniseerd op 20 jannewaori
in 't Waopen in Berkoop. Meester Bosje die doe omtrent 96 jaor
was en haost alle oold-leerlingen van die kiasse weren persent. Dat
weren d'r mit mekeer elf personen, waorvan twieje boer bleven binnen.
Meester Bosje was ridder in de Orde van Oranle Nassau en ereburger
van de gemiente Oost-Stellingwarf.

Meester Bosje op de hoge leeflied van 94jaor.

64

1995

65

14. DE BEVRI'JDING
Twaelf april 1945 kwam de bevri'jding en ik was vuuftien jaor. Op et
mement van de bevri'j ding hadden we een knecht en een onderduker
en we weren an et eerpelpoten op de bouw die over de Scheene lag. D'r
zat nog gien blad an de bomen en dan koj' een hiel aende Ni'jhooltpae
in kieken. De knecht was Geert Bos en de onderduker, as ik mi'j goed
herinner, Gerrit de Boer. Zien vader lag mit een turfschip bi 'j de sluus
in Ni'jhooltpae, waor doe Sent Hof woonde. D'r laggen doe een stok
of drie van die schippers, want die staekten ok vanzels.
Uut de veerte zag Gerrit een peer tanks of gevechtswaegens an kommen in de bocht bi'j Pieter Veurman. FJi'j raosde: 'De Kannedezen, de
Kannedezen,' en oonze knecht Geert was ok al zo bliede. Ze pakten me
NJ de haand en tussen heur beide in bin we as gekken naor de weg
vleugen. Krek op 'e tied, want de Kannedezen kwammen krek deur de
bocht bi'j Sies Lolkema. Alle buren stonnen bi'j de weg en ik zie die
eerste man nog zitten in zien gevechtswaegen. Hi'j keek alliend mar
veur him uut, een lange jongkerel mit zwat haor. Et is now allegere
meer as vuuftig jaor leden, mar nog zie ik dat beeld veur me. Vief jaor
onder et jok van de Duutsers en dan miens de bevri'jding en et feest
bi'j oons op de weg.
Now was dat mar van kotte duur, want d'r wodde in Hooltpae nog de
hieltied ommeraek scheuten. Een ogenblik laeter gong iene gevechtswaegen weeromme naor Ni'jhooltpae. D'r was vochten tegen de grunen en daor was iene grote smeerlap bi'j, iene mit zoe'n kienderheufien. Een kertier laeter kwammen d'r een stok of drie gevechtswaegens
weer uut et oosten op Hooltpae an. Doe is d'r nog hiel wat of scheuten
en we wussen niet was as d'r now krek gebeurd was. Mar et ni'js was
d'r zo. D'r was iene ommekommen in et westaende van Hooltpae,
tegenover Haite de Poep (de Haan). Wat hadden die grunen daon; ze
zatten in de Stinklaene en hebben een haandgranaat onder de eerste
gevechtswaegen gooid mit alle gevolgen. Et schient dat een stok of
zesse et flikt hebben en ze bin d'r lopende vandeur gaon. De koegelgatten bin nog lange te zien west in de huzen d'r omhenne en ok de
dikke ekkelboom die now nog altied bi'j de Stinklaene staot, zit vol
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koegels.
De ommekommen Kannedees is eerst begreuven in Berkoop bi'j de
bultboer Heida op et hiem, viak naost gerage Kromkamp. Laeter is hi'j
op et militaire begrafplak in Holten begreven.
Diezelde aovend gongen een hiele protte meensken van Hooltpae naor
Ni'jhooltpae te slaopen, want ze verwaachtten een veldslag mit de
Duutsers. Die zollen in de kiepehokken van Maatman verstopt zitten.
Gelokkig was daor niks van waor...
Wi'j as jongen gongen laeter op de Rieksstraotweg bi'j et gemientehuus staon, want daor gong et grote materiaol langes. Tanks, gevechtswaegens, jeeps, kenonnen en vauzels de Kannedezen mit de vingers
naor boven in de vorm van een V. De meensken weren staepelgek van
bliedschop en veural de meiden die bovenop de tanks zatten bi'j de
Kannedezen. Die dielden sukelao, mar ok lange Playersigeretten uut.
Een keertien een aentien mit Cocky aachterop de moter mitrieden,
alles kon. In die tied bin d'r nogal wat maegies trouwd mit een
Kannedees. Zo ok Grietje Visser van Ni'jhooltpae, een hatstikke lief
schoelekammeraodske. Eerlik gezegd hadde ik daor wel een ogien op,
mar ze was vief jaor oolder as ik.
Nao de bevri'jding vierde iederiene feest. Di kwammen overal grote
poorten over de weg, veural op die plakken waor as et dörp begon. Zo
ston d'r iene bi'j Andries Tolman en iene bi'j Sies Lolkema. D'r weren
drie grote ledders veur neudig om zoe'n poort te zetten en te versieren.
We versierden ze mit heide of mit liesterbeien.

-
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'Ziezo,' zee Feike, 'jow staon d'r weer netties op, Koop. En dat veur
de eerste keer, now, en de eerste keer is nog ommenocht ok.'
Laot et dan mar niks kost hebben, ik heb me vot-en-daolik een veilighiedsmessien kocht.
Feike was van beroep ok timmerman en laeter het hi'j et selonnegien
naor aachteren toe verbouwd. Aj' aovens kwammen te haorknippen
was et daor reuze gezellig. De oolde gedienden die niet trouwd weren,
zatten nao et scheren of knippen rond de taofel mit een pilsien d'r bi'j
te kaortspeulen. Meerstal weren dat Albert Menger, Albert Schreur,
Wiebe Smid en Wiebe Hoekstra. Now was Feike aorig astmatisch en
hi'j is dan ok niet oold wodden. De winkel die ze hadden bleef nao zien
overliéden wel bestaon. Dat was Aukje, zien vrouw, mit hulpe van de
kiender best toevertrouwd.

15. NAO DE OORLOG
Oons laand was nao de oorlog zo aarm as wat. D'r was niet yule meer,
alliend zwat geld. Dat was niks meer weerd, zo ston d'r in de kraante,
mar dat bleek nog wel wat mit te valen.
We kregen ni'je munten, want et kleingeld was van zink en et geld
mos as pepiergeld inleverd wodden. lederiene kreeg een ni'j briefien
van tien gulden. Dat was et bekende tientien van menister Lieftink.
D'r weren haost gien treinen meer, gien bussen, gien vrachtwaegens,
en die d'r nog al weren leupen op een gasgenerater die stookt wodde
mit hoolt. Hadde gongen ze niet; ie konnen ze haost wel bi'jholen op
de fiets. D'r weren wel al auto's uut et Amerikaanse leger: de grote
G.M.C. en dumpwaegens. Ok oonze vrachtrieder Meine Hof kocht een
dumpwaegen, want hi'j hadde et nocht van et peerd of. Oons laand
kreeg in die tied de welbekende Marchalhulpe.
Aj' oolder wodden kriej' de baord in de keel, zeggen ze, mar ok de
baord om de kin. Mien vader scheerde him altied mit zoe'n groot
scheermes. 1k weet nog goed dat as hi'j him in de kaemer scheerde, ik
niet in zien buurt kommen moch. Stel dat ik him bi'j ongelok anraeken
zol, dan kon hi'j him j we! snieden! Zoks leek mi'j allegere niks toe,
dat ik gong naor oonze winkelman Feike Oosterhof, die ok kapper en
scheerbaos was. Et kleine kapperselonnegien was op de noordwesthoeke van zien huus, an de aandere kaante hadde hi'j de krudenierswinkel. Feike had mi'j al jaoren et haor knipt. Hi'j had de haormesienemessies ok wel es wat an de stompe kaante en dan kon et zo aekelig
trekken. Doe ik die keer bi'j him kwam, vreug Feike: 'Knippen of
scheren', mar hi'j wus bliksemse goed dat de baord d'r of mos.
1k gong mit et heufd aachterover in de scheerstoel liggen en Feike mar
inziepen, tot vervelens toe. Doe kwam et hiele grote mes op 'e lappen,
waor as ik zoe'n verschrikkeliken hekel an hadde. 1k vuul et nog
schrabben over mien strotteheufd, ik kneep de ogen stief dichte, ik
hadde de hanen vaasteklampt an de leuning van de scheerstoel.
Doe et spektaokel oflopen was, kreeg ik wat witte stoefpoeier om de
kin.
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koe vol dikke bulten en as die roepen - want dat weren et intied wodden - riepe genoeg weren, kreupen ze deur de gatties d'r uut. Zoe'n
roepe was ongeveer zo dikke as een aepeneute en verpopte him dan
weer tot een brumse en die zorgde dan weer veur een ni'je generaosie.
Gelokkig kwam d'r een massaole bestrieding op gang. Mannen van
de zuvelfebriek gongen et vee bi'j daele mit een grote roskamme. Ze
maekten de gatties waor de roepe in zat eupen. Ze losten D.D.T. op in
een enimer waeter en maekten dan mit een bossel de roggen van et vee
nat. De meerste roepen gongen dan wel dood, mar et spreekwoord zegt
et: 'D'r is gien oorlog as d'r blieven soldaoten over', en zo was et hier
A mit. Dc behaandeling gebeurde twie keer, mit een tussenpoze van
een maond, ieder jaor weer. Aj' in die tied mit een koe op de mark
kwammen die een bultien op de huud had, dan kreej' een beste bekeuring. Deur deurzettingsvermogen van de gezondhiedsdienst is dit verschiensel gelokkig de kop indrokt.

16. OP KURSUS
In 1947 gong ik kursussen volgen, o.e. de ontwikkelingskursus die
steund wodde deur de Friese Maatschappij van Landbouw. Die kursus
wodde geven in de schoele van Ni'jlaemer, daor eerst ok de laandbouwschoele was.
We gongen d'r aovens op de fiets henne en mossen ok over de onbewaekte spoorwegovergang. Op een keer braande et rooie locht en wi'j
bleven staon totdat de trein veurbi'j was. We stapten op de fiets, mar
viak aachter oons langes vleug een losse lokemetief oons an de huud
veurbi'j. 1k zal jim vertellen dat de schrik oons in de bienen zat. Dat
was iens en nooit weer!
1k volgde ok de kursus moterkennis die geven wodde deur ingenieur
Elema uut Zutphen. Die kursus wodde holen in Berkoop, krek as de
kursus over laandbouwwarktugen. Et weren alledrieje pittige kursussen en ze weren twiejaorig. We mossen de examens in Liwwadden
doen. Veur et examen van de kursus haandmelken, die ik ok volgd
hadde, kreeg ik 188 punten. 1k moch daorom lesgeven in veurmelken
om de jongen de juuste holing en de goeie haandgrepen en zindelikhied an te leren. 1k bin daor niet op ingaon, want ze koimen me thuus
niet misten.
Melkmesienen haj' doe nog niet. In Berkoop weren een peer boeren
die mulken zoe'n kleine veertig koenen. D'r wodde daor mulken deur
zoe'n man of zesse. Aj' goed haandmelken konnen, deej' zoe'n vier of
vuuf koenen in et ure. Thuus hadden we zestien koenen en zatten altied
mit 'n drienend een kleine twie uur te melken.
Bi'j de zoemer, as d'r een protte vliegen weren, was et gien lollegien,
want de koenen sleugen je mit de stat in de ogen, dat je de traonen
soms over de wangen leupen. Veural as de locht wat bruuide, zo tegen
een onweersbujje an, dan haj' de brumsen. Daor weren de koenen en
ok et aandere vee, de kalver en de pinken, doodsbenauwd veur. Ze
vleugen en biesden mit de stat in de hoogte deur et laand en zaggen
gien draoden staon. As et kon kreupen ze et liefste in de bos.
Die brumsen stakken mit heur starke angel dwas deur de koehuud
henrie en legden dan heur eigies. Tegen et veurjaor zat de huud van de
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Eerder he'k jim ok al verteld over mond- en klauwzeer en over abortus-bang. Gelokkig bin die ziekten de kop ok indrokt. Veural abortusbang, waorbi'j de koe mit zes maonden et kalfien d'r uutgooide, was
slim. De ziekte wodde vaeks overbrocht deur een bolle. Veurdat een
koe onder de bolle kwam, wodde hi'j ontsmet mit blauwe zalve en de
bolle hadde altied een blauwe piest. In die tied is de keunsmaotige
inseminaosie ontstaon; mit naeme veearts Siebenga van Berkoop was
hier de grondlegger van. Bi'j oons thuus biwwe laeter ok overgaon op
K.I. Ft K.I.-stesjon wodde doe bouwd an de Binnenweg in
Ni'jhooltpae.
Om mond- en klauwzeer te veurkommen was d'r in die jaoren ok nog
gien entstof. De ziekte sturf gelokkig vanzels weer uut. De iene keer
bi'j de aandere was slim versehillend. Soms haj' een hiele lichte
besmetting, de aandere keer was dat juust aandersomme. D'r wodden
ok bloedtraansfusies toepast. Dan wodden d'r flessen vol bloed oftapt
bi'j koenen die besmet weren. Dat bloed gong dan weer naor gezonde
koenen om die op die wieze immuun te maeken. Et was soms een hiele
moordperti'j mit al dat bloed en ik weet nog wel dat oolde veearts Ten
Have soms onder et bloed zat.
-
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zee Sipke Heida, de heufdinseminater, 'we hebben krek et eerste
sperma binnen en jim varken is et eerste waorbi'j et gebeuren zal.'
Et was vanzels wat ni'js, dat d'r ston een hiel leger meensken bi'j et
kleine, lege varkenschuurtien te kieken: o.e. de kraanten, de voedselkommesaoris, de siktaoris van et varkenstamboek, inspekteur Nijholt
en ik weet niet wie meer. De inseminaters Andries Nijboer en Wiebe
Hoekstra vervulden disse belevenis. Et varken kreeg intied mingd kiepevoer, want dan ston hi'j temeensen rustig. De bevruchting duurde
doe wel zoe'n tien menuten. Et varken leup wel es wat henne-weer en
dan leup Andries mar mit. Hi'j stootte daorbi'j zien heufd liekewel
best tegen een balkien in dat lege schuurtien. Et knapte d'r over, mar
veerder gong alles zoas et gaon mos. Mit drie weken was et varken niet
roezig, et was dus drachtig.

Ok bi'j de varkens kwam de K.I. om de hoeke kieken. In Ni'jhooltpae
kwammen beren te staon veur de keunstmaotige inseminaosie. Wi'j
hadden zels nogal wat varkens en ok goeie fokvarkens, waoronder sterzeugen. Mit die sterzeugen gongen we ok wel naor de beer in Berkoop.
Jan Bartels Hof die tegenover de melkfebriek woonde hadde hiele
beste beren, waoronder een elitebeer uut Braobaant.
Op een keer kwam d'r weer een roezig varken op de waegen en et
gong op naor Berkoop. le weren d'r altied wel een halve dag mit onder
de kappe. Jan Berend van Elp was doe zetboer of bedriefsleider bi'j
Hof. Doe wi'j d'r kwammen, kwam et peerd op de stal en et varken van
de waegen bi'j de beer in et hokke. Mar de beer bleef liggen waor hi'j
lag. Et was al een oolde knapperd en hi'j was morgens ok al in aktie
west.
'Vandemiddag mar weer perberen,' zee Van Elp, mar gien risseltaot.
D'r zat niks aanders op as et varken mar op 'e waegen en weer op huus
an.
'Aanders moej' mar bi'j Albert Lukkes an gaon,' zee Van Elp, 'die het
een beste Gelderse beer in et hokke.'
Om een uur of drieje kwam ik daor an en dee mien verhael tegen
Hans, de zeune van Albert.
'Och, mien jonge,' zee die, 'hi'j het krek iene dekt en al zol ie him ok
doodslaon, hi'j dot et vandaege niet weer.'
Doe wus ik genoeg. 1k was om half vufe thuus en mien oolden weren
al ongerust waor as ik bleef. Ze zeden da'k mar naor Cornelis gaon
mos, mar ok daor hadden alle beren krek dekt. 1k zol de waegen al weer
dri'jen, doe Cornelis zee:
'Heur es, Koop, ik hebbe krek een klein Gelders beertien kocht, misschien kan die et al wel doen.'
En, ja heur, et varken in de dekstoel, et beertien d'r op en hi'j dekte
et varken, hi'j hong d'r zuver an. Mar et varken raekte drachtig en
brocht laeter negentien biggen. 1k was de hiele dag onderwegens west,
mar hadde uuteindelik toch nog een goed risseltaot.
Toch raodde inspekteur Jacobus Nijholt van Berkoop oons an de goeie
fokvarkens keunstmaotig insemineren te laoten. In Ni'jhooltpae weren
ze d'r krek klaor veur en wi'j hadden krek een berig varken.
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De eerste KI.-biggen van oons laand. Piet Gorte heipt nog even een haantien mit,
want de moeder geft ze de bost en dat kan soms vechteri e om een speune opleveren.

-

73

Veertien daegen veur de geboorte koj' goed zien dat d'r een dikke
toom in et varken zat. Daor had Piet Gorte goed verstaand van. Hi'j
klauwde et varken wat over de bosten en dan gaot zoe'n drachtig varken liggen. Hiel veurzichtig gong mien vader dan mit de vingertoppen
over de boek van et varken. Hi'j zee altied dat as et aachter de veurpoten leefde d'r wel genoeg biggies in zatten. De zeug pakte mit veertien
uut, waorvan d'r dattien springlevend weren. Et weren de eerste
K.I.-biggies en dat was doe vanzels hiel biezunder. In afle kraanten,
zoas Het Vrije Volk, de Telegraaf, et Handeisbiad, de laandbouwb!aeden, overal stonnen we in mit een biggien op de aarm. Mar et weren
vanzels krek zokke biggies as alle aandere biggies...
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17. WAETERLEIDING
In de jaoren 1938 en 1939 kwam et pompstesjon in Hooltpae. Et mos
op een liemholende grond kommen, dat was et beste. Et zol eerst
tegenover oonze boerderi'je wezen waor een dikke !iemlaoge lag. Mar
et zol zunde west hebben van zoe'n best stok !aand om et daorveur te
bruken. Jan Kamp-en-die hebben doe de heide tegenover de Oosterse
Vikkeri'je ankaort en daor is et pompstesjon uuteindelik kommen. 1k
heb et bouwen van et begin of an zien en ok dat de eerste bron d'r
kwam. lederiene keek d'r vanzels geweldig naor uut dat et he!dere
waeter gewoon uut een kraene stroomde. De meensken an de westkaante van et dörp kregen et et eerste, dus nog vlak veur de oor!og of
in et begin daorvan.

Veur de oorlog hadden we al volksfeesten in et dörp. D'r was van alles:
versierde waegens, bogen, een dri'jmeule, een schiettente, een slao-jut
en gao mar deur. In mien jeugd was d'r ok haddraeven op de kaampe
naost de Boerenleenbank. Daor was et feestterrein ok. In die tied hadden wi'j as buurt ok een versierde waegen maekt, die keer mit betrekking op de waeterleiding. Op et iene aende van de waegen ston een
waetertoren en op et aandere aende een regenputte mit een slinger d'r
boven waor as een bakemmertien an hong. We mienden ommes eerst
dat d'r een waetertoren kommen zol, mar dat is niet gebeurd. Op 'e
waegen hadden we een liende vol helder wasgoed bi'j de waetertoren
en bi'j de regenbak een liende vol goor wasgoed. De versierde waegen
hadde iezeren hoepen, et was een gewone boerewaegen. Et peerd leup
in een stokraem en de koetsier zat op de bok. Op de ziedkaanten van
de waegen hadden we een opschrift staon en aachterop ok. Boven ston
d'r: Dorpsfeest 1939.
An de ziedkaanten van de waegen ston: Thans en voorheen.
En op de aachterkaante: Dat het nieuwe pompstation hier verrzfzen
zal vinden we fljn, en hopen dan ook dat straks het water voor een
ieder te bereiken zal zzjn.
De burgemeester, dat was doe de heer E.N.W Maas, vun dit de beste
waegen die him et meerste ansprak.
Doe kwam de oorlog en nao 1945 dochten wi 'j dat we now ok wel
gauw waeterleiding hebben zoflen, want we zatten d'r ja mar een
duzend meter vanof. Ok Ni 'jhooltpae zat te springen om waeter.
Plaetselik Belang zat d'r wel aachteran, mar we zatten in et zonuumde
zeuven-jaoren-plan. Drie jaor nao de bevri'jding laggen de grote buizen liekewel bi'j de weg.
Et jaor 1947 was een verschrikkelik dreug jaor. We haelden riegelmaotig een giertank vol waeter bi'j de waeterleiding weg. Vrouw
Stuver, de vrouw van de direkteur, vulde de giertank mit een dikke
slange. Dit is allegere nog mar goed vuuftig jaor leden, mar kiek now
es weer bi'j dat gebouwgien. De grote mesienekaemer van doe is now
een opbargplakkien veur van alles en nog wat. Dc kappeciteit van et
pompstesjon is now 5.560.000 m3 in een jaor en dat is mitien de limiet.
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Op de bok Piet Goiie, dan Jantje Lolkeina bi j een regenputte mit goor wasgoed en
Aa4je Gorte bi / de waetertoren mit helder wasgoed.

De waeterleiding het invloed op oons dorp, daenk mar an de grondwaeterstaand. De laandbouwgronnen hebben eerder last van dreugte as
veur de tied. Dat kan nog grote gevolgen hebben veur de boeren in
disse regio. Ok et begrafplak bi'j de karke mos verplaetst wodden naor
de Vinkegevaortweg. En zo moch d'r gien autocross meer holen wodden bi'j IJske van der Meer. Plaetselik Belang het nog perbeerd om ien
keer in et jaor dat evenement holen te kunnen. Dat moch, mar as d'r
wat gebeurde mos alles mitien opruumd wodden.
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sleepharkien niet iens van de grond kriegen.
We hadden doe voetbalschoenen mit van die geweldige dikke proppen
d'r onder en soms ok staolen neuzen. Liekese kieren an was d'r eerst
niet bi'j, ie konnen viak nao de oorlog niks kriegen. D'r weren jongen
bi'j die voetbalden in een zwatte onderbroek, om mi'j van heur moeder, en in een blauw hemd van heur vader. Daor moej' now es mit an
kommen! Mar wi'j hadden een protte wille.
Nao de wedstried waskten wi'j oons even bi j Zaander en Trienke van
der Meer, die geweldig mitwarkten an de voetbalderi'je en d'r een protte wark veur daon hebben.
Laeter kwam de korfbalverieninge S.C.O. Beide verienings wollen
wel saemenwarken, mar d'r bin strubbelings west, en goed ok. Dat is
allied zo bleven en dat is verschrikkelik jammer in zoe'n kleine
gemienschop.

18. DE SPORT
Ok de sport kwam weer op gang nao de oorlog. Zo pakte de voetbalkiub zien akkemedaosie weer op, veur de oorlog was et een geweldige
kiub.
Bi'j de winterdag gongen we wel trainen bi'j Zaander van der Meer
in de schure of de dele. Mennig keer verdween d'r dan een balle in de
hujvakken. Bi'j de zoemer trainden we op et veld aachter de karke.
Daor is hiel wat of voetbald. De veteranen speulden doe al flunk hoge,
want d'r weren echte vedetten bi'j. Dat weren o.e. Cees van der Heide
die allemachtig schieten kon, Zaander van der Meer, Sjoerd Koopman,
Sjoerd van der Heide, Heine van der Heide, Sake Schreur, Hem
Lolkema, Lol Lolkema, nog iene van Schreur, Pe' Woudberg en twie
jongen daor ik de naemen niet meer van weet.
1k voetbalde in et eerste van de junioren; soms links, soms recht, soms
midveur. Koppen mit de balle had ik een verrekte hekel an, veural aj'
die veter op je kop kregen. In die tied zat d'r een binnenballe in en as
et regende dan was de leren balle zo zwaor as lood.
Wi'j hadden mit 'n drienend, Egbert de Groot, Iepie T-Toekstra en ikke,
ok zoe'n leren voetballe kocht, dan konnen we thuus ok oefenen. Dat
deden we op de kaampe van Jan en Lute Laurens. De grote stiekeihege zorgde d'r veur dat de balle niet op de weg kwam. We hadden de
voetballe geregeld lek schopt, mar dat kwam niet van et voetballen. Et
kwam deur de stiekeihege, want daor zatten stiekels an as spelden!
As wi'j naor aandere kiubs te voetballen mossen en as et niet zo veer
vot was, dan gongen we op de fiets. Veerderweg kregen we de vrachtauto mit van Meine Hof van Ni'jhooltpae. Et was de dumpwaegen mit
een klied om de laedbak waor as wi'j dan in zatten. Boele Zwatteveen
was allied bi'j Meine en die kregen we altied mit as sjefeur.
Grote blessures heb ik nooit had, aihoewel ik d'r wel een voetbalkni'je van overholen heb. Dat kwam in De Blesse, op een seriedag
daor wi'j ok veur nuugd weren. 1k bin doe tegen zoe'n grote, maegere
kerel opvleugen en lag een posien veur Pampus. Et was in de hujjinge
en et was drok op de boerderi'je en ik kon haost niet iens lopen.
'Dan mar op de hujmesiene,' zee mien vader, mar oe here, ik kon et
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19. JAORWISSELING

now echt mitwarken op et bedrief van mien oolden. 1k gong onderhaand et daansen leren bi'j Hendrik en Matsje Kromkamp. Tiem
Koopman en zien vrouw Tjal!ie weren de daansmeesters en Ebe Post
was d'r veur de meziek, hi'j speulde op de akkordeon. Et weren aovens
die aj' nooit vergeten. le leerden vanze!s et aandere geslacht ok beter
keimen. Veural aj' zoe'njonge meid in de aarm hadden, mar daor bleef
et eerst gewoon bi'j.

Mit de jaorwisseling was et vaeke rernoerig in et dörp. De jeugd gong
togen en spullegies mitnemen om bi'j een aander weer veur de deure
te zetten. Soms kreeg de bewoner, as hi'j de deure eupen dee, een
tobbe vol waeter om de bienen. Ok strontkrojen en kuilkrojen mit kuil
d'r op wodden verwisseld van boer tot boer en op et schoeleplein stonnen vaeke boerewaegens, hujmesienen en gao mar deur. Et leup ok wel
es uut de haand,, dat za'k jim vertellen.
Berkoop hadde doedertieden al ere stunten. Die orgeniseerde de
Geitefok en die trokken aovens nogal vri'j wat pebliek. Ok oonze borgemeister Huisman, een grote briede kere!, gong d'r op een keer henne
te kieken. Doe hi'j weeromme zo! naor Wolvege kon hi'j niet deur
Hooltpae, want de heufdweg ston hatstikke vol mit waegens, hujmesienen, ledders en nuum mar op. De borgemeister was zo duve!s, dat
hi'j besleut al!e kefé's een half jaor te sluten. Dus gien vergeerderings,
gien uutvoerings en ok gien begraffenisbi 'j ienkomsten. Plaetselik
Belang het him d'r doe mit bemuuid en nao drie weken kwammen de
kefé's weer los. Mar wel mit de veurweerde dat d'r oo!dejaorsnaacht in
et dorp wat gebeuren mos, krek as in Berkoop. Dat was een toer, mar
een speciaole kemmissie zorgde d'r veur. Et doel was om naachs rond
twaelf ure een optocht te ho!en mit versierde waegens of zo. Dat is al
gebeurd, mar et het niet !ange duurd. Wat wil ie ok, naachs op een versierde waegen in de sni'j of mit een graod of tiene yost.
Klokkeluden om twaelf ure moch in die tied niet. Op een keer gebeurde et toch en de pe!isie steufd'r op of De karkedeure ston los. De kiokkeluders kregen et in de gaten en verstopten heur even. Doe et kon gongen ze d'r gauw uut, deden de karkedeure op slot en gongen d'r vandeur op de fietsen van de pelisie...
Ooldejaorsnaacht wodden d'r ok wel ruten dichteplakt mit oolde
kraanten. En op een keer zat boer Jelle Hoekstra in et donker veur et
raem op zien hekke te passen. Et gong een hiele tied goed, dat morgens
om zeuven ure durfde Jel!e wel naor de stal om de koenen te melken.
Mar nog gien vuuf menuten Iaeter was hi'j zien hekke kwiet!
Zo gruuide ik staorigiesan op en de knienetied was veurbi'j. 1k mos
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20. vIIL1TAIRE DIENST EN ET VRI'JE LEVEN

een hide kluit ere jongen. Van Hooltpae naor Wolvege, waor mar wat
te doen was, dus bi'j Speckman, Biel of Dragt. Of naor Oolde!aemer
bi'j Tjeerd en Jikke, naor Oranjewoold bi'j Oord of naor Ft Vene in de
Schaans, naor Berkoop bi'j Hof of Noordwoolde bi'j Slager of
Oosterhof. Soms ok nog naor Der Izzerd bi'j Heida. Ok heb ik nog
daanst bi'j Pieter Veurman in Ni'jhooltpae. We gongen altied op de
fiets, soms gongen we om tien ure nog naor Oranjewoold. Dat was niet
zo slim, as d'r mar mooie meiden weren...
Zo gong et de iene zundag nao de aandere. Doe was alliend zundag
de uutgaondersdag of-aovend. Een inkelde keer was d'r wel es een uutvoering op zaoterdagaovend, mar dat was niet zo vaeke. De slutingstied
was hooguut om twaelf ure of half iene.
Op een keer weren we weer es te daansen in Noordwoolde bi'j
Oosterhof. Et was hatstikke drok en vol, we weren mit een man of
tiene. Op et teniel stonnen nog een peer vri'je stoelen en wi'j daor op
an. Mar, oe here, de daans was oflopen en daor kwammen de jongen
an van Noordwoolde en omgeving, die zollen oons even mores leren.
Now hadden wi'j twie grote starke kerels bi'j oonze ploeg mit hanen
an de huud as koieschoppen. lene van heur was Eldert Broekema, en
ik heur et him nog zeggen:
'Wat zollen jim toch, joongies, we macken en breken jim!'
En verempeld, ze dreupen of
A'k aovens thuus kwam, dee'k hid veurzichtig de veurdeure eupen
want mien oolden mossen niet geweer wodden hoe !aete as et was, aanders wi'jde d'r wat. Eerst nog even in de kelder kieken as d'r nog een
stok stieve pudding overbieven was van de zundag of wat aander lekkers en dan de bedstee in. In diezelde kaemer sleup oons yolk ok, dat
et mos ailegere hiel stillegies gebeuren.
1k brocht ok wel es een meid naor huus en dan wodde et vanzels nog
yule laeter as gewoon. Et zal me nooit vergeten dat we te daansen
weren in de schouwburg in Et Vene. Nao ofloop brocht ik naachs een
maegien naor heur huus in Ni'jeschoot. Ze woonde nogal een hiel
aende van de weg of We mossen deur flunk wat laandhekken en mistig
dat et was! 1k kon haost gien haand veur ogen zien. Doe we bi'j et
vuufde hekke weren hullen we even schoft. Doe zee ik tegen et mae-

1k kreeg ok een oproep veur de militaire dienst. Aj' goedkeurd weren
mos ie naor Nederlaans-Indië om tegen de Jappen te vechten. 1k had
ien gebrek en dat was mien rechter elleboge, die kon ik niet recht kriegen. Gelokkig had ik daor niet zo yule last van, mar et was soms wel
hinderlik. Oonze huusdokter Baarda had ok een zeune, Siebe, die net
zo oold was as mi'j en die had in zien jeugd kienderverlamming had.
Baarda en mien vader weren goeie kammeraoden, want Baarda was ok
een boerezeune en laeter ok een echte veefokker. Hi'j had altied hokken vol mit leghornkiepen en schaopen. Laeter het hi'j de praktiek verkocht an dokter Osinga en gong hi'j boerken mit zien zeune Siebe.
Doe mien vader vertelde dat ik een oproep kregen had veur de militaire keuring, antwoordde Baarda:
'Siebe ok. Mar we zullen zien, Piet Gorte, dat we oonze kiender niet
ofslaachten laoten deur de Jappen.'
1k kreeg een brief van him mit naor et ziekenhuus in Et Vene en mos
bi'j dokter Smook kommen. Die bekeek de elleboge, zee niks en knikte. Hi'j zette wat op pepier, dee dat in een enveloppe en zee tegen mIj
da'k die mar an de militaire dokter in Liwwadden geven mos.
Mit veertien man gongen we mit de trein naor Liwwadden, o.e. Jan
Dragt, Siebe Baarda, Jopie Dragt, Tako Paulides, Hielke Zijlstra,
Bauke van der Meer en Jan Dragtsma. Jan kwam van De Hoeve en dee
krek as hadde hi'j glen verstaand. We hebben die dag wel lol had, we
stonnen allegere in oons naekien in hokkies die naost mekeer stonnen.
We mossen ok in een sjempottien pissen. 1k wete et nog goed; Jopie
Dragt kon niet, mar ik had drang genoeg en hebbe zien pottien zo volbroesd.
Nao ofloop van de dag weren d'r no gal wat jongen ofkeurd en die
konnen de volgende dag thuus blieven. We weren de trappen al of doe
een soort officier reup:
'Gorte, Koop, hoeft ook niet weer te komen.'
In Woivege hebben we mit mekere feest vierd bi'j Dirk Kuipers in et
stesjonskoffiehuus.
In j vri'je tied gong ie as jonge overal naor toe te daansen, vaeke mit
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glen:
'Alles mooi en aorig, mar ik gao weeromme.'
'Da's goed,' zee ze tegen mi'j, 'mar ie moe'n hier goed bekend
wezen, aanders verdwael ie nog mit disse mist.'
Mar ik kwam gelokkig deur alle hekken en strontflatten henne weer
op de weg terechte, alliend wus ik doe niet welke kaante as ik op mos...
Daor kwam een fietser an en ik vreug:
'Gaot disse weg naor Wolvege?'
Et antwoord was van ja en ik fietste de persoon aachternao. Doe bleek
dat et Sipke Heida van Ni'jhooltpae was. Sipke was inseminater van de
K.I. en hi'j had in die omgeving ok een maegien naor huus toe
brocht.
Bi'j de daansaovens weren ok Jaap Krol en Beene Koelma vaeke van
de perti'j. Beene luste graeg een borrel. Ten keer was hi'j te zuke doe
we bi'j Tjeerd en Jikke in Ooldelaemer te daansen weren. Nao een hiel
poos zuken vunnen we him weer tussen twie hujbulten in die tegen de
raand van een diepe moddersloot stonnen.
'Laot mi'j liggen, laot mi'j hggen,' krimmeneerde Beene, 'now gao
ik dood, now gao ik dood.'
We hebben Beene aovens weer op de fiets traansperteerd en him tussen oons in naor Anne Siegersma brocht daor hi'j knecht was.
As d'r aanders niks te doen was gongen we naor et kefé van Klaas
Kraan. Dat was een pleisterplak veur vri'jgezellen om te kaorten. Daor
heb ik et kaorten leerd en dan vot-en-daolik om centen, dat leert et
gauwste. TJze Pijiman kaortte ok wel es mit oonze ploeg, mar die kon
min tegen verlies.

21. WEEROMME NAOR DE BOERDERI'JE EN WAT
D'R OM HENNE ZWEEFDE
Mien moeder voerde de varkens altied, dat heb ik al verteld. Ze dee dat
op heur eigen meniere. Elke motte kreeg zien eigen gerak toedield. Ben
varken daor een protte biggen bi'j weren, kreeg beheurlik mael in de
trogge, dat weet ik nog goed. Et wodde anmaekt mit waeter en soms ok
wat waai tot een dikke bri 'j. Bi'j de zoemerdag kregen ze een toppe
kot mi'jd grös nao dat ik mit de zende mi'jde, veural onder de appelhof weg. Bi'j de winter kregen ze kuil dal mit de hujsplitte in kleine
dobbeistienties stak. Ok in et voeren van de biggen was moeder een
meesteresse. Mit een weke of drie kregen ze wat bruuide haevermout
anmaekt mit wat melk in et voerbakkien. Dat bruuien, zee moeder, was
veur et verteren beter. Mennig keer heb ik et zakketeltien van de kachel
haeld dat dan an de kook was.

Moeder mit een motte en de biggen in de pierk. Oonze varkens weren doe echte
scharrelvarkens!

.

M

Melkprodukten Fabriek). Die febriek ston an de Oppers (laeter de
rivellafebriek).
Ok et Plaetselik Belang het mien vader 25 jaor penningmeester van
west. 1k weet nog goed dat hi'j de streek op gong om meensken d'r van
te overtugen dat d'r een weg kommen mos van de Boverweg naor de
Heufdweg. Dat is ok lokt, ok al deurdat de femilie Tj. Hoekstra op een
symbolische wieze grond veur die weg ofston an Plaetselik Belang. Et
hie!e dörp het d'r an mit warkt en elke dag zorgde Piet Gorte d'r veur
dat d'r een ni'je ploeg an et wark was. Et zaand wodde d'r mit kipkarren henne brocht. Nieklaos Kupers was altied doende mit et houweel
om et !os te !criegen. De gemiente zorgde veur puun en zo kwam de
weg tot staand daor iederiene gebruuk van maeken kon. Die d'r et
meerste van profiteerden weren de schoelekiender die now mit dreuge
voeten op schoe!e kommen konnen. Die d'r riegelmaotig !anges gongen, betae!denjaorliks een bi'jdrege. Et gong om de boeren, de CAN
van Berkoop, de grasdreugeri'je en een tal patteke!iere bedrieven.
Et onderhoold van de weg was veur Plaetselik Belang. Et bestuur van
die tied het nog perbeerd om dat onderhoold bi'j de gemiente onder to
brengen, mar dat lokte niet want de weg ston niet in et kedaster. Dat
was slim jammer, veural om et fietspad dat an de oostkante lag on dat
verschrikke!ik yule bruukt wodde. Et dorp kreeg !iekewel wel elk jaor
een bedrag om daor puun veur te kopen. Et bestuur beston doe uut
Germ Boonemmer, Jan Dekker, Piet Gorte, Hendrik Mulder en G.F.
Vos.
De ni'je weg mos ok een naeme hebben en mien vader vun dat et mar
de Vosweg wodden mos. Vos was siktaoris en hadde een protte wark
veur de weg verzet. Mar Vos wol dat per se niet en zo wodde et de P.J.
Gorteweg. Jaoren laeter kwam d'r toch nog een G.E Vosweg, mar doe
was Vos ze!s al over!eden en zien kiender vunnen et prachtig.
Piet Gorte kon in die tied rustig van huus gaon, want de boerderi'je
hadde Koop wel aorighied an. We kregen d'r ok een knechien bi'j en
dat was Henkie van Sietse de Vries. Hi'j kwam zo van de legere schoele of Et was eerst een bliek mannegien dat wat in de onderkleren zat.
De eerste weke gong hi'j om de haeverk!ap naor et husien, want hi'j
was gien zwaore kost gewoon en hi'j kon best eten. Hi'j het dattien

Et voeren van de biggies dee moeder drie keer op een dag. Dr weren
motten die soms wel meer as twintig biggies brochten en die allegere
kerngezond weren. Mien moeder sp!itste ze dan in twie koppelties en
ze wodden om de twie uur verwisseld bi'j de motte. Allemaole extra
wark. Laeter kwam de keunstmelk in opgang en dan kreeg zoe'n koppe!tien mit een weke klaore keunstmelk en kwam niet weer bi'j de
motte.
In de oorlog mossen alle biggen blikkies in de oren hebben. Dat dee
Franke Dedden van Peperge die altied van die leren bienkappen 0111
hadde.
As varkenkoopmannen hadden oons yolk Lammert Heida en Jan
Siegersma die tegere die haandel deden. Poerbeste meensken die je
nooit bedonderden. Doe Lammert uut de tied raekte was Jan Siegersma
de anwezen man. Zien opvolger was Hendrik Scheenstra uut Tuk bi'j
Stienwiekerwoold. 'Klein Akkrum' zeden ze tegen him. Et was ok een
oerdegelike koopman.
De biggen gongen meerst naor de mark in Wo!vege. Ruurtien Heida
had varkenveevoer en die zorgde veur traansport. Laeter nam Eppie
Hoekstra van Berkoop et over van Ruurd, de volksmond zee altied
'Eppie Snoek'. Eppie woonde bi'j de ofbraande meule van Berkoop.
Vader had as veehaandeler eerst Geert van der Laan en laeter Djimme
van Reint van der Laan. De Van der Laanties hadden een hiele grote
omzet in disse omgeving. Jammer dat ze wel es te diepe in et g!assien
keken. Nao Djimme van der Laan was Jan de Vries van
Hoornsterzwaog de koopman, hi'j was beter bekend as Jan B!otekop.
Mit him hebben we een hieleboel haandel en zaeken daon, dat zal laeter in et verhael nog we! blieken.
Mien vader was een man die nogal wat invloed hadde op de meensken. Dat kwam ok omdat hi'j eerlik en rechtveerdig veur de dag kwam.
Zo wodde hi'j bestuurslid van de Koperetieve Zuvelfebriek van
Wo!vege. Hi'j het daor vri'j wat mitmaekt. As d'r een ni'je boer argens
aanders weg bier kwam te wonen, dan gong hi'j daor tegere mit de
direkteur naor toe orn him as !id te kriegen. De meerste keren !okte dat
we!, mar d'r weren d'r NJ die niks van de koperaosie hebben mossen.
De melk gong dan naor de LIJEMF (Leeuwarder Us- en
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22. UUTBREIDING BOERDERI'JE

jaor as knecht bi'j oons diend, mar hi'j gong aovens naor huus toe om
te slaopen. Geveer zag hi'j nooit. Zo leup hi'j bi'jglieks as een katte et
dak van de boerderi'je op om prottereier te zuken. Doe Henk oolder
wodde had hi'j al gauw een oolde moter. Moterrieden was Henk een
monster in. In die tied hadden de boeren in de hujjinge nog kleine
hujopperties staon en daor ree hi'j mit een bloedgang mit zien moter
ommetoe. Hi 'j wodde een hiele beste grösbaenemoterrieder en sleepte
verscheiden priezen in de wacht. Kiek mar es bi'j Henk op 'e schostienmaantel wat daor allegere an mooie bekers staot.
Piet Gorte kwam ok in et bestuur van de K.I. Stellingwarf. Bi'j de
winterdag was hi'j haost alle daegen op pad mit Sipke Heida, soms
Luit de Boer of Joost de Ruiter en mit Tjepke Bouma, die was veurzitter. Ze gongen dan de ofstammelings van de K.I.-bollen bekieken. Dr
wodde een rappot van opmaekt hoe zoe'n bolle fokte. Hoe was et exterieur, de poten, was et gier goed ontwikkeld en gao mar deur. Dat
wodde dan vergeleken mit dat van de moeders en as dat beheurlik goed
was kon de K.I.-bolle veerder inzet wodden. Vandaege-de-dag krigt de
boer een komputeruutdri'j mit alle gegevens d'r op en d'r an. De tied
hoolt gien schoft en we bin d'r nog lange niet...
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In 1947 konnen wi'j een stok laand kopen bi'j de sluus in de Lende in
Ni'jhooltpae. Et was doe van de femilie Jan Jellema die in Hooltpae
tegenover de Boerenleenbaank woonden. Vroeger hadden ze boer west
op et plak daor as laeter Nico Bakker wonen zol.
Et stok laand was in tetaol haost vuuf hektare groot. Et was een soort
greveri'je van vroeger en d'r laggen twie petgatten in die zoe'n twie
bunder groot weren. Ribben om de kaanten en een veur- en een aachterkop, want hier was vroeger turfmaekt. Et was verveend, zeden ze
hier ok we!. Et was liekewel goeie grond die niet gauw verdreugde. Op
de petgatten he'k in de winter nog wel es reden mit o.e. Jo Hof, Bertha
Hof, Bertha de Vries, Annie Knol, Wiesje de Glee en Thijs en Willie
Snieder.
Veur die petgatten had Folkert Heida een geweldige hoge zaandrogge liggen van wel twie meter dattig hoge. 1k weet nog dat Folkert veur
die hoogte ok nog bouw liggen hadde, mar dat was niet zokke beste
grond. De haever die daor op gruuide was soms niet hoger as een
klompelengte. Tiem Snieder die daor arbeider was, zee wel dat ze
maeltouwgies mitnammen om ze op te bienen!
Mar ok an de aandere kaante, an de westkaante van Folkert Heida zien
laand, lag zoe'n hoge zaandrogge. Piet Gorte wus wel hoe hi'j laand
klaormaeken mos. Dat deden ze ja in Gieteren ok. Daor was alliend
glen zaand zoas hiere, mar daor greuven ze diepe sloden mit de schoppe en dan kreej' ok zaand dat over et laand kon. Ze weren daor dan wel
mit zes man an et wark en soms mos et zaand zoe'n twie meter omhogens uut de sloot gooid wodden. Aj' et hier bi 'j omme vertelden,
geleufden ze j haost niet.
Die zaandroggen speulden mien vader deur et heufd. Konnen die niet
in de petgatten, dan haj' ja twie vliegen in iene kiap. De zaandroggen
wodden laand en de petgatten ok. Folkert leek et ok best wel wat toe,
dat zo zegd, zo daon. D'r wodde kontakt opneumen mit de
Heidemaatschappij en d'r wodde deur de beer Van Raalten een begroting maekt. Et was een hie!e onderneming veur een keuterboertien uut
Hooltpae. De begroting gong naor de Raad van Arbeid en die keurde
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et plan goed, we kregen alderdeegst negentig percent subsidie. De
hide winter hebben d'r zoe'n zeuventig man an warkt. D'r weren d'r
bi'j die d'r wel drie schoppen an ofsleten hebben. D'r lag een dubbel
spoor mit kipkarren van de zaandroggen naor de petgatten; van hoogte naor leegte wol vanzels wel rulen!
Halverwege et anmaeken was de subsidie al op en doe wodde et wel
evenpies kritiek. Zonder subsidie konnen we et allegere nooit en te
nimmer betaelen. Mar wat bleek doe, de Heidemaatschappij hadde hielemao!e verkeerd rekend. Mit Van Raa!ten, de Heidemaatschappij en
de Raad van Arbeid is opni'j praot en doe kregen we toch een anvullende subsidie. Van Raalten was een slim eerlike man en hi'j kwam
vaeke langes om te kieken hoe et gong. Hi 'j hadde d'r wel slaopeloze
naachten van had, vertelde hi'j. Mar hi'j wol temeensen bekennen dat
hi'j fout rekend hadde en die bin d'r niet zo yule. Laeter het hi'j nog
direkteur west van et Waterschap.
Aachter in die petgatten was et al!emachtige diepe. D'r gongen wel
acht kipkarren vol zaand op mekeer in en et s!inkte nog zo vot. De
oolde Lende s!ingerde hier vroeger ok !anges, mar dattig meter veerder lag hi'j an de zuudkaante van de petgatten. Mien schoonvader vertelde dat ze vroeger van De Miente op de redens over de Lende reden
en dat ze wel een ure onderwegens weren om in Steggerde te kommen,
zo kronkelde de revier. le kun dat nog altied hier en daor wel an de
lanen zien. Aachter in die oolde Lende moet nog een zo goed as ni'je
kipkarre liggen, die reed zo van de rails et waeter in. Hi'j is d'r nooit
uuthaeld, waoromme weet ik niet.
Mien vader gong d'r now en dan op een oolde fiets henne te kieken.
Hi'j hadde een mesjesteren jasse an, daor moeder een ni'j roggepaand
in zet hadde.
'Zo,' zee de stokkebaos, 'zuken jow ok om wark?'
Dit mannegien had hi'j nog niet eerder zien. Mooie tefrelen veur Piet
Gorte, die him d'r hielendal niks van antrok. Laeter het mien vader nog
een keer a!lemachtig kwaod west op dieze!de stokkebaos. Wat was d'r
gebeurd? Alle zwatte grond die uut de briede middensloot kwam zol
over et zaand, mar et bleek doe dat ze die aachter in de oolde Lende
gooid hadden. Dat p!ak zal nooit naozakken, miende de stokkebaos,
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mar daor was Piet Gorte et lange niet mit iens. En die kreeg wel geliek.
vanzels.
Doe et laand haost klaor was, mos ik de arbeiders trakteren op een
peer borrels, een dikke segare en een stok koeke. 1k zie ze flog zitten
op de raand van de yore.
Al mit al is et een goed stok laand wodden. Jan van der Meer het d'r
nog vier vrachtauto's vol losse kalk hennebrocht. Dat heb ik d'r allegere mit mien vader over henne strujd. Zo van de boerewaegen of en
oonze belg d'r veur mit autobanen om de poten. We weren eers doodsbenauwd dat hi'j in de opvulde petgatten votzakken zo!. Mar dat vul
a!lemao!e reuze mit.
Soms kwammen d'r hiele bulten op de vroegere petgatten en aj' daor
mit de schoppe in stakken, was et allegere gas. Et laand ston !aeter vol
witte klaover en as die bluuide dan hong d'r een lekkere zute klaover!ocht.
Disse opperaosie het him ofspeuld in 1948. Aj' vandaege-de-dag datzelde laand opzuken, dan is et nog een grotere wildernis as in 1947! En
dat is nog mar een goeie vuuftig jaor leden. Nao de oor!og was d'r
gebrek an eten en now is d'r vusen te yule, zeggen ze. Wie wet hoe et
d'r over nog es vuuftig jaor weer bi'j !igt. Misschien bin dan de petgatten d'r weer uuthaeld of staot a!les weer onder waeter krek zoas hie!
vroeger...
Oons bedrief gruuide en et tal koenen gong van twaelf naor achttien.
Mien vader had ok nog laand in Gieteren daor ze pinken weidden. Ok
bi'j de Lende hadde vader pinken !open en die gruuiden op dat ni'je
laand as kool. Doe ze kalven mossen kon d'r gien ka!f of, die weren
vusen te dikke! Veearts Bouwman het ze d'r allegere ofvorre!d, in
stokken en brokken.
Huj koj' min winnen van et krek inzi'jde grös. As et gras wat verwelkt was of half huj, dan deden we dat op ruters. Die ruters bestonnen uut drie of vier paolen die schuin tegen mekaander stonnen. Daor
kwam et huj dan op te dreugen. le konnen et zo wel drie tot vier weken
staon laoten, et bleef goed. Toch duurde disse meniere van hujjen niet
lange, want et was te bewarke!ik.
E
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et yak kwam hoefde niet zo dreuge te wezen as normaal. Dat hul in daj'
minder risiko hadden mit et weer. le mossen d'r wel veur zorgen dat de
bak of tonne percies in de midden van et hujvak bleef de locht zocht
ja de minste weerstaand.
As d'r een protte huj in et yak zat, ongeveer liek mit de boverkaante
van de bak, dan wodde de ventilator an zet en dan mos ie es zien hoeyule waeterdaamp d'r uut kwam. Et was soms krek as ston de boel in
de braand. Dat ventileren mos ie elke dag doen, et liefst mit zunnig
weer, want dan haj' ok goeie waarme locht. Aj' dat allegere goed onder
de kni'je hadden, was et hujdollen uut de tied.
Hujdollen mos ie as de temperetuur in et hujvak boven de 75 graoden
kwam. le mossen dan een gat in et huj stikken mit de hujsplitte om et
huj zo of te koelen. Beulswaark was dat in dat hiete huj! Huip et hujdollen niet, dan waj' van de verzekering verplicht et huj uut et yak te
haelen, pattietoeren mit de braandspuite d'r bi'j.
As toekomstig boer zocht ie vanzels de alderbeste technieken uut om
et huj, en ok de kuil, bi'j de winterdag van een zo goed meugelike kwaliteit te hebben. Daor koj'ja gien krachtvoer tegen voeren.

Huf op ruters. D 'r weren drie- en vierpoots ruters. Laeter hq/' dakruters die vier
meter laank weren.

Nao die tied kwam et ventileren van et huj in omloop. Netuurlik gong
ik naor de kursus die hier veur geven wodde. De hujvakken wodden
veur disse meniere van dreugen mit ursusgaas omheind. Wi'j hadden
vier hujvakken waorvan we drieje omheinden. Onder in elk hujvak
wodde in de midden een keldertien metseld van 120 bi 'j 120 en 80 cm
diepe. Grote betonbuizen van 60 cm deursnee wodden in de grond legd
en ze kwammen in et keldertien uut. Bovenop et keldertien kwam een
soort vloer van reusters, maekt van oolde draodpaolen. Veur de eupefling van de buizen ston een zwaore elektrische ventilator. Midden in
et hujvak haj' een bak of een tonne van twie bi'j iene meter. Die mos
ie riegelmaotig mit optrekken as d'r huj in et yak kwam. Et huj dat in
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23. SOMS APPATTE IDENEN?
1k was now ongeveer achttien jaor en al gauw lid van de bedriefsverieninge van Berkoop en omstreken. Bi'j de winteraovenden vergeerderden we iedere maond soms wel twie keer. D'r weren zokke aovens
vaeke ok sprekers, die hadden et bi'jglieks over de voeding, huusvesting, keunstmest, ziekten an et gier, grondonderzuuk en gao mar deur.
Een peer keer in et jaor hadden we een reisien naor ere bedrieven of
febrieken zoas de Frico, de Condens, een eerpelmaelfebriek of sukerfebriek. Zo leerden we overal wat van.
Bi'j oons mi'jden we altied mit ien peerd veur de mi'jmesiene, mar
dat was haost gien doen veur zoe'n dier. Harm de Glee, oonze buurman, mi'jde wel es veur oons, want die had een twiepeerdsmi'jmesiene. As tegenprestaosie gongen we Harm dan helpen in de bouw, want
daor hadde hi'j hielendal gien benul van. Et ontuug ston wel es een
halve meter boven de eerpels uut.
Op een morgen gong ik daor henne, me van gien kwaod bewust.
Inienend sprong d'r een kerel uut de eerpels mit de broek onder om de
kont en hi'j zee:
'Jaeg ie mi'j now al van et nust.'
Et was de knecht van Harm en hi' j had in de lange rotzooi zitten te
poepen...
Geert Lantinga, een loonwarkertien in Hooltpae, mi'jde ok wel es
veur oons. Hi'j hadde et daor mar drok mit, want d'r weren nog hiel wat
k!eine boerties daor hi'j veur mi'jde. Hi'j hadde alderdeegst een
knecht, en dat was Anne Veldkamp, een klein mannegien. In de yolksmond wodde hi'j meerstal Anne Moes nuumd.
De techniek ston niet stille. Zo bouwde Albert Menger van de gebroeders Menger uut Ni'jhooltpae een oo!de T-ford omme tot een autotrekker mit een mi'jbalke d'r an. Daor kon gieniene tegenop, want hi'j
reesde d'r zo mar een stok of Had hi'j een verstopping veur de yingerba!ke, even aachteruut en de proppe was d'r veur weg. 1k waetertaande d'r van, zo mooi leek me dit toe. Mien vader remde mi'j wat of
en dat nam ik him niet in daank of. 1k kwam gedurig bi'j Albert
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Menger. Hi'j zee wel niet zo yule, mar et was een geweldig aorige
kerel die allied even tied veur je had en zo smaekelik lachen kon.
Laeter het hi'j twie grote banewaegens veur oons maekt van autoonderstellen. Albert is nogal jong overleden en ik heb daor een leermeester an verspeuld. Hi'j had zien eigen grote schure as warkplaetse
en daor vuulde hi'j him thuus. Mit ien woord, een fijne, oerdegelike,
oprechte kerel.
1k hadde naor zoe'n twiejaorige moterkursus gaon, dat ik wus wel hoe
zoe'n autotrekker of een stationaire moter dri'jde. Een zekere Jan de
Boer, smid in Berkoop, kon een mi'jmesiene zo ommebouwen dat et
peerd alliend mar de mesiene hoefde te trekken. De opbouwde moter
dreef de taandkaaste an van de vingerbalke. Et leek Piet Gorte verhipte mooi toe en wi'j hebben daor dan ok nogal wat jaoren mit mi'jd, mit

Wolter de Vries en zien vrouw Marie. Wolter de smid kende iederiene wel, mar
Wolter de Vries kende gieniene!
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zoe'n Massy Harriesmoter d'r bi'j op. Mien vader warkte d'r mit en ik
mi'jde intied mit de zende de kaanten d'r of As de moter ofsleug, was
Piet Gorte de kiuts kwiet. Dan kwam de vinger omhogens en dan wus
ik wel hoe laete as et was. Mennig keer heb ik die 'moterplicht' vervuld. Et was soms niks, de bezinetank leeg of een parel an de bougie.
Mien vader had d'r gien kioten verstaand van.
We weren altied as klaant bi'j oonze dörpssmid Wolter de Vries, mar
die had van dit soort dingen krek zo yule verstaand as Piet Gorte.
Wolter was liekewel een echte vakman, want hi'j maekte de beste dingen in mekeer die nooit weer of gongen. 1k bin now 71 jaor en kom
daegeliks dingen integen die Wolter maekt het. Hi'j hadde gien opvolger. Ze hadden iene dochter en die is laeter mit een pelisieman trouwd.
Wolter en de vrouw hebben laeter nog jaoren woond in ien van de eerste bejaordewonings van Hooltpae.
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24. D'R KOMMEN VROUWLUDEN IN ET SPEL
Ok vrouwluden, of liever zegd meiden, kreeg ik zo staorigiesan een
betien meer interesse veur. Hier en daor es iene naor huus toe brengen,
jim lazzen d'r een peer bladzieden eerder al wat over. Et bleef vaeke
bi'j ien of twie keer, dan vuulde ie je al een hiele kerel. Vaaste verkering beneden de twintig jaor kwam doe haost nog niet veur.
Toch kwam ik in anraeking mit een maegien uut etzelde darp. De
twiede keer kwam ik daor ok al over de vloer. We hebben tegere flog
de Sterrit reden, want rieden kon ze beheurlik goed. Dat zat d'r ok wel
in, want et was een echte Friezinne. Heur oolden weren ok boer, en
goed boer ok. Heur vader was een klein, pittig kereltien en een mannegien daor ik goed mit praoten kon. Hi'j hadde altied van die allemachtige dikke koenen op de stal staon. Zien dochter daor ik verkering
mit hadde, was een hiele lieve meid, mar ze was nogal wat wispelturig. 1k wus goed wat ik wodden wol: boer. 1k kreeg wel es de indrok
dat zi'j dat niet zo op pries stelde en zi'j het d'r doe een punt aachter
zet. le bin nog jong en ik heb daor ok niet omme treurd.
De volgende weke gong ik mit mien oolde schoelekammeraod Tepie
Hoekstra - zien verkering was ok krek uut - d'r op uut, op zuke naor
een ni'j vrundinnegien. Maendagmorgens kwam moeder bi'j me, ze
keek nogal wat veraldereerd an en zee:
'Wat hebben jow daon mit j maegien in de steek te laoten?'
1k ston moeder verbaosd an te kieken en zee:
'Hoe weten jow dat?'
'Now,' zee Moeder, 'ze ston gisteraovend bi'j de deure as jow d'r ok
weren. 1k kon niet aanders zeggen as dat jow vot gaon binnen.'
1k zal jim wel vertellen, ik heb heur nooit weer zien, mar vergeten heb
ik heur niet.
Mien kammeraod Tepie Hoekstra heb ik vroeger mit naor schoele
gaon, mar we hadden een leeftiedsverschil van drie jaor. Doe ik van de
legere schoele of was, kreeg ik aandere kammeraoden, mar doe lepie
A van die schoele of was, trokken we weer naor mekere toe en dat is
altied zo bleven.
Veurdat we zundagsaovens d'r op uut gongen, gongen we eerst even
-
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'e huud kriegen; veural as ze je niet uutstaon konnen. Op een zundagnaacht fietste ik op et fietspattien dat naost de Tekenweg lag naor huus.
De lekenweg was doe nog een zaandreed. Inienend vleug et bloed mi'j
naor de kop, want d'r kwam iene uut een bossien zetten. Viak veur me
zag ik inienend dat et een pinke was die uut een sloot kwam... Sjonge,
wat ston ik d'r op. 1k heb et nooit verteld, mar as ik mit mien vrouw
d'r es langes fiets, kiek ik altied even over de schoolder naor dat bossien!

bi'j Zaander en Trienke an veur een hassebassien. We gongen aovens
mit 'n beidend richting Nortipee. Daor weren een peer aorige boeremeiden; zi'j weren ok kammeraodskes. We donderden wat mit mekere
omme en we brochten heur naor huus toe. 1k doch de eerste keer,
waor belaan ik toch an een zaandpad aachterof. Goed oriënteren kon ik
me niet, want et was hatstikke donker. Gelokkig scheen et locht van
mien koplaampe percies op de rogge van et maegien. 1k zag alliend die
gele maantel mit een riempien om de middel mit twie knopies d'r an
en die de hieltied wat henne-weer beweugen. 1k zol Iepie opwaachten,
want die had langer wark as mi'j. Mar hi'j kwam gelokkig al gauw
opdaegen en hi'j moch de aandere weke weerkommen, vertelde hi'j.
'En jow dan?' vreug hi'j.
Now, ik moch ok weer kommen en zo hadden we weer wat an de
haand.
Et botterde wel aorig mit oons vieren en we gongen riegelmaotig mit
mekeer te daansen of naor een uutvoering of naor de film. We kwammen ok al bi'j heur oolden an huus. 1k keek eerst wel wat vremd om
mi'j henne en was ok wel een betien verlegen, want ze zatten bi'j een
pietereu!ielaampe te kraante!ezen. Elektrisch was daor nog niet en ok
gien ti!lefoon, gien waeter!eiding, alliend de centraole radio. Ze hadden mar iene dochter en dat was Johanna en daor bin ik laeter ok mit
trouwd. Johanna hadde graeg een zussien of breurtien hebben wild,
mar et zat d'r b!iekber niet in. Ze had wel twie honties, die slim voel
weren aj' daor kwammen! Ze laggen altied in de keuken, elk op een
pitrieten stoeltien. Dat weren Johanna's zussies, heb ik wel es docht.
Heur oolden weren rustige meensken en ze hadden daor nogal een
hie!e boerderi'je tegere mit Johanna's ome Klaas. Die was daor ok
over de vloer, want hi'j was nooit trouwd. Klaas zee nooit yule en had
altied de pette op de kop en keek mar wat naor de vloer as ik daor zundagsaovens in huus kwam. Een betien meenskeschouw, zo kwam hi'j
op mi'j wat over, mar dat bleek laeter best wel mit te valen.
lepie en ik gongen zundagsaovens vaeke tegere henne, mar wi'j gongen nooit tegere weeromme. Hi 'j gong nog wel es over et Battenpad
bi'j Gijs en E!tien Biel langes.
Aj' een maegien hadden in Noordwo6ldc koj' nog wel es een pak op
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Jopie, mit links Foksie en rechts Mollie. Et hontien in de midden is een jonkien van
Mollie.

a
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25. ET VEURJAOR; SCHOONMAEKTIED

26. DE MECHANISAOSIE EN DE VEEFOKKERI'JE
DOEN HEUR INTREDE

Et drokke seizoen kwarn weer an, et veurjaor kwam om de hoeke ideken. Et schoonmaeken van et woondiel wodde moeder aenlik haost wat
te yule. Op anraoden van mien vader mos moeder mar een schoonrnaekster hebben. Mar moe was hier niet zo slim mit inneumen, begrepen we wel, een vremd meenske over de vloer, dat kon toch niet. Now
hadden mien oolden ok kontakt mit de aachterburen an de Boverweg.
Dat weren Hendrik Wube Sipken en Fern de Vries. Van praot komt
praot en Fern zol moeder now en dan wel helpen schoonmaeken en ok
nog wel mit et stalbunen bi'j et veurjaor. Ze konnen reusachtig mit 'n
beidend overweg, et klikte zo, dat et haost zusters van mekeer leken.
Laeter het Fern heur dochter Loltsje ok nog wel hulpen mit de schoonmaek.
Et zal me nooit vergeten dat we op een keer, ongeveer halverwege
juni, in et vuurhokke zatten te eten mit z'n vuven: va, moe, Henkie
oonze knecht, Loltsje en ik. D'r was altied wel wat ni'js as Wietse
Molenbuur d'r west hadde mit de bakkerskörf. Et ni'js was now dat d'r
twie mannen uut Veenhuzen ontkommen weren en die leupen hier
argens bi'j de streek, zo had Wietse verteld. Uut de gek zee ik tegen
Loltsje, dat ze heur es veurstellen mos, dat ze die beide aovens tegen et
lief lopen zol.
Inienend kionk d'r liekewel een benauwd gemiauw onder de taofel
weg. Wat was dat? Now had moeder altied een stove onder de taofel
staon en lag daor niet de katte in te jongen? Alle andacht was doe op
de katte richt, mar doe raosde Loltsje inienend:
'Daor hej' ze!,' en ze greep mi'j bi'j de haand.
De twie ontsnapte kerels, dik in de grieze baord, keken mit de kop om
de vuurhokkedeure en vreugen om wat eten en eek. Moeder, zo goed
as koeke, gaf heur dat en ze gongen butendeure zitten mit de rogge
tegen de regenbak. Ok spiritus wollen ze graeg hebben, mar dat had
moeder niet. Et weren dudelik alkoholisten en spiritusdrinkers. Doe ze
uutrust weren en de boek vol hadden, bin ze weer veerder gaon en wi'j
hebben d'r nooit weer wat van heurd.

De kop hong mi'j altied naor een trekker, dat was mien lust en mien
leven. Naachs droomde ik d'r van en moeder zee wel es da'k weer slim
roer west was naachs. Mar mien vader praotte mi'j de trekker weer uut
de kop weg. Hi'j zee dat de bedrieven te klein weren, mar as we iaeter
meer laand hadden, dan viii d'r over te praoten.
Oonze mi'jmesiene begaf et en doe kochten we een twiepeerds
Bucher-mi'jmesiene mit een zwaore Bernhardrnoter d'r op. Dat was
wat, iederiene ston d'r naor te kieken. Hi'j was ok nog op lochtbanen,
dat oonze brune belg hadde et net zo rnakkelik as leup hi'j veur een
lege waegen.
Ok et veefokkersbloed zit in de femilie Gorte. Dat is mi'j as klein
joongien al mit de paplepel ingeven. 1k gong flog niet naor schoele, doe
mos ik mien vader al heipen mit et kalverschetsen. De kalfies leut ik

Piet Gorte an et kalverschetsen.
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Bi'j oons kreeg de veefokkeri'je de overhaand in plak van de varkens.
We hadden in de vuuftiger jaoren al een best koppeltien koenen. De
bollen van goeie kom-of wodden anholen veur de fokkeri'je, iederiene
had doe praktisch nog een bol!e. As d'r argens een bollegien vraogd
wodde, dan schreef mien vader daor op in. Ok gongen we mit naor de
keuring in Wo!vege, Berkoop, Noordwoo!de en Liwwadden. We gongen d'r henne mit een stok of vier koenen, soms vufe, en vanzels de
alderbesten. Een peer daegen teveuren weren we d'r al drok mit an de
gang. Dc koenen wodden wusken, ofneumen mit spiritus, bosseld en
kregen een waeterdicht dek op, want as ze klaor weren gongen ze weer
et laand in. Op de dag van de keuring gong Dragt mit de mooie veeauto morgens al vroeg mit oonze koenen op pad. As die dan weer uut
de auto kwammen was et al!emaole stront en dan mos ie weer poetsen
en bunen om ze d'r weer netties veur te kriegen.
Op een keer weren we op een keuring in Noordwoolde en we hadden
zes koenen bi'j oons. We stonnen in groepen indield op de uuts!ag te
waachten, doe de omroeper de winners omreup: 'De kollektie van P.J.
Gorte en K. Gorte uut Hooltpae IA'.
Mien vader geleufde et eerst niet.
'1k heur d'r niks van,' zee hi'j, 'ik heb allemaole vinkies veur de
oren.'
Roelof Dragtsma en Steven Elzinga van De Hoeve weren oonze helpers. Slim bekwaome jongkere!s in die tied, die d'r ok echt veur vuulden.
We hadden in de veefokkeri'je wel een strepien veur, want Piet Gorte
was bi'j de winterdag vaeke op pad om de naokommelings te bekieken
en dan zag hi'j al gauw wat paste en niet paste. Bekende bol!en in die
tied weren Deyne Marnix, Nienke's Sikkema en Amerilla Dubbel
Diamant.
Mien vader zat ok in de ankoopkemmissie van de K.I.-veriening
Stellingwerf. Hi'j hadde dan altied een zwatte, leren jekker an en was
op de klompen.. Doe hi'j op een keer aovens thuus kwam en de leren
jekker an de kapstok hong, reup moeder inienend:
'Piet, jong, moej' es kieken, ie hebben et hide zwatte j verklauwd
op de rogge, hoe kan dat?'

op mien vingers tetten, dan stonnen ze vaeke wel even stille. Mien
vader tekende ze dan uut en was daor allemachtige sekuur in. Ok de
kentekens mossen d'r bi'j schreven wodden, bi'jglieks: brede witte
schoftvlam, links niet doorlopend, een zwarte viek op de linkerfiank,
rechts kruisvlam, smal tot de lendenen. D'r mossen altied drie van
zokke punten op et pepier. Had et dier zwatte vlekkies an de poten, dan
was dat uut den boze en kwam et niet in et stamboek. As et kaif drie
jaor west was, kwam de inspekteur van et stamboek en vergeleek eerst
de schets en dan keurde hi'j et dier.
Laeter haj' speciaole kalverschetsers as Jaap Jaeger en Matten de
Vries. Matten kon slim hadde en soms leek de schets wel wat op et kalfien... De laeste jaoren bin d'r now de gele oorflappen die nogal wat
remoerighied onder de boeren brochten. 1k kan dat diels wel begriepen,
et !iekt niet mooi. Mar alles went, zee de boer, doe zien vrouw daegs
ok lippestift bruukte.
BEWIJS VAN AFVOER
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'Man, hoe durven jow hier in de stal te kommen, de hond ligt altied
veur de deure. Mien man is al een peer jaor dood, en et dier past goed
op de boerderi'je en mi'j.'
Mien vader beud zien exkuus an en gong weer weeromme naor de
auto.
'Ja,' zee Wolter Swart, hi'j was kommissionair van de K.1., 'ik wus et
aenlik ok wel dat et zo lange duren zol. Et is ja een welgestelde
wedevrouw.'
Now, dat het Piet Gorte lange heuren moeten, alderdeegst nog op zien
40-jaorige huwliksfeest dat we mit mekere vierden bi'j kefé
Kromkamp.

Veekeuring in Noordwoolde. We hadden doe de eerste pries mit oonze kollektie. Op
de tbto van rechts naor links: ikzels, Steven Elzinga en Roelof Dragtsma, Steven
Elzinga en ikzels.

Vader hul doe een hiel verhael over een boerderi'je die een aentien van
de weg of ston. Hi'j zat altied veur in de auto, want aachterin wodde
hi'j misselik. Bi'j de boerderi'je mos hi'j mar even vraogen as de boer
thuus was. Now staon in Frieslaand een hiele protte boerderi'jen mit
de kont naor de weg, dus Piet Gorte gong de staldeure in en reup om
yolk, mar d'r kwam gieniene opdaegen. Hi'j scharrelde wat naor veuren en hi'j reup nog een keer en wat hadder. Mit gongen d'r twie beddedeuren eupen in de stal en mit de haoren overaende en een grote bek
vol vliemscharpe tanen ston daor een grote heddershond veur him. Hi'j
zol mien va naor de keel griepen, mar Piet Gorte was niet van gister en
gong mit zien heufd boven de gröppe staon. De grote heddershond
klauwde mit zien grauwe klauwen op zien rogge omme. Op et geblaf
kwam de boerinne de stal binnen, gelokkig krek op tied. Ze was haost
niet bi'j machte om de hond weer aachter de beddedeuren te kriegen.
Doe heur dat lokt was, vreug ze:
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Ok mien moeder mos wel es een kal/Ien op de vinger zoegen laoten, zodat de kalverschetser zien wark doen kon.
-
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27. ZELSVERTROUWEN

Et was veur him daegeliks wark, mar ik dee et zowat in de broek.
Doe we bi'j et laand an kwammen, stonnen de pinken die daor leupen
wel een twintig meter et Gieterse meer in. 1k vun dat mar een vremd
gezicht. Mar ze gongen d'r vanzels wel weer uut, zee de man.
Weeromme was de wiend wat liggen gaon en hadden we wat minder
golfslag. Et was al zes ure doe we weer in Gieteren weren en doe mos
ik nog weeromme op de fiets naor Hooltpae.
'Is et goed gaon,' vreug mien vader, en mien antwoord was:
'Tens en nooit weer, Piet Gorte!'
Ft was trouwens mitien de !aeste keer dat we pinkeweideden in
Gieteren, want we kochten wat !aand en huurden ok nog een stok, dus
et vee kon op et bedrief b!ieven.

Mien vader leut mi'j een hiele protte dingen opknappen.
'Daor leren jow van,' zee hi'j.
We kregen op dat mement weinig koekalver en we hadden een adverteensie plaetst in et Fries Landbouwblad, waorin we om koekalver
vreugen. We kregen daor nogal wat anbiedings op en mien vader stuurde me d'r alliend op uut. Et ienigste vervoer dat we hadden was de
fiets, mar veerder mossen we de bus of de trein nemen. 1k gong bi'jglieks mit de trein naor Grouw en Irnsum en huurde daor een fiets op
et perron. Die keer mos ik naor een zekere Tamminga, daor ik een kalfien van kocht en hi'j brocht et besien thuus. Tamminga kochte op zien
beurt weer pieken die tegen de leg weren bi'j Maatman in Hooltpae.
Bi'j Walter Schuurmans in Grouw heb ik nog drie kalver kocht die
Dragt mitnam vanof de Liwwadder mark en die zatten an de hakke toe
onder de dikke klei.
We hadden datjaor wat riekelik pinken en een goeie kennis van mien
va die in Gieteren woonde, had nog pinkeweide genoeg. 1k weet nog as
de dag van gister dat ik mit Harm Bakker, de sjefeur van H. Dragt,
maendags vier pinken naor Gieteren brocht. Jim zullen wel daenken,
waoromme maendags, now dan was daor een beheurlike veemark en
daor ging Dragt altied naor toe. 1k had de fiets aachter in de veewaegen, want ik zol op de fiets weeronmie naor huus. Dragt kon vanzels
niet de hiele dag op mi'j waachten. Dat ik zovule tied neudig had,
kwam omdat de pinken naór de even, zo nuumden ze daor een weideri'je, mossen. Now, ik hebbe et goed weten. Oonze pinken hadden nog
nooit een sloot mit waeter zien en now mossen ze zomar op zoe'n
praem, die daor trouwens vaeke een bok nuumd wodt. Et griesde mi'j
an, mar daor gong et henne. Bi'j de pinken en mi'j dri'jde et wit veur
de ogen, dat za'k jim vertellen. Doe we de gracht uut weren, kwammen
we op et Gieterse meer. Golven van een halve meter hoge spatterden
over de bok henne. 1k trok hielendal wit weg en de man - een kammeraod van mien vader - zag dat en zee zo tussen neuze en lippen deur:
'Bin jow bange, mien jonge? Gao dan mar aachter op de steven zitten, heur. D'r gebeurt jow niks.'
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Pinken in de bok.
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Koldijk en Kramer. Deur bemiddeling van Jan de Vries hebben wi'j
een bollegien verkocht an et proefbedrief De Schothorst. Et was et bollegien Nienke's Jacob, een jonge telg van de bekende Nienke's
Sikkema. Dr. Grashuus was arg an dit bollegien verknocht. 1k weet nog
goed dat dit in 1959 gebeurde. Et was een geweldig dreugjaor, et gröslaand was net heideveld en zo glad as een aol.
Bekende veefokkers in die tied weren o.e. Teun Oostenbrug, Sj.
Brandsma, Bootsma, Veldstra, Wiegersma, de Vries, Wassenaars en ok
Kraak en Gorte uut de Stellingwarven. In et veurjaor weren de distriktskeurings van bollen die beoordield wodden op exterieur en
ofstamming. Zeuventig punten was et minste, mar een bolle mit 75
punten was eervol. Had de bolle een zonuumde preferente vader, dan
kreeg hi'j d'r vier punten bi'j veur ofstamming en was dan eervol en
premieweerdig. Now liekt et simpel, mar dat is et toch niet in de veefokkeri'je, et is niet twie keer twie is vier. Et kwam wel es hiel aanders
uut. Dan kreeg een bolle bi'jglieks 73 of 74 punten, mar dan had hi'j
soms betere naokommelings as de topbollen mit een hoog tal punten.
De K.I.-Stellingwerf hadde op een gegeven ogenblik een bolle kocht
mit een ofstammeling zoas d'r gieniene was. De naeme was AmerillaDubbel-Diamant en hiel Frieslaand bruukte zien sperma. De kalver en
de pinken die daor uut ontstonnen leken prachtig, d'r zatten prachtige
gierblaeden onder mit een mooie verdeling van de speunen. Mar doe
kwam et, zee de panneschieter. De eersten d'r van kalfden en et was
dieptreurig. Dat vee bleek niks weerd te wezen. lederiene verkocht die
dieren doe veural an Spanje en Frankriek. Daor het Frieslaand doe gien
beste reklame maekt. Mar nao jaoren is dat gelokkig weer bi'jtrokken.

28. DE VEEFOKKERI'JE
De boerderi'je leup onderhaand as een trein, want et fokvee was
beheurlik in trek in oons land. Mar ok an et buterlaand hebben wi'j hiel
yule verkocht. Et gong niet alliend om vrouwlik vee, mar ok een protte Nederlaanse bollen gongen naor Spanje, Italië, Ruslaand,
Luxemburg, Belgie en Denemarken. Wi'j verkochten in die tied ok een
peer bollen an de K.I.-Stellingwerf, o.e. Blom's Adema 4 en Blom's
Albert. We hadden trouwens ok een bolle en die is verkocht om de
naeme. Dat zat zo. Wi'j hadden die bolle de naeme Spencer geven.
Now kwammen d'r Spanjaarden bi'j oons op et bedrief en die zaggen
die naeme op et bottien dat boven et beest hong. De Spanjaarden weren
vot-en-daolik gek op die bolle, want Spencer was ok de alderbeste
voetballer van Spanje.
D'r gong ok een bolle van oons naor de K.I. in Denemarken. Die bolle
was slim gewild om zien perduktie. Dc melkgift of perduktie was doe
in 1959 al 5721 kilogram melk, 4,26 percent vet en 3,46 percent eiwit
in 320 daegen. Een geweldige prestaosie was dat, waor as de fokkers
op de klei tegenan kieken konnen. Op et ogenblik is de melkgift van
oons vee al zoe'n 9500 kilogram melk en misschien binnen niet al te
lange tied wel 10.000 liter melk. En dan moej' es naogaon wat de perduktie van goed melkvee was in de jaoren rond 1920. Mien vader was
in die tied al een veuruutstrevend man en was ok doe al bi'j de melkkontrole, dat was doe iedere weke. De perduktie van bi'jglieks de
dadde kalfskoe Jacobje, geboren in 1926, was 4918 kilogram melk,
3,28 percent vet, 182,5 kilogram botter in 295 daegen.
Mien oolden, en mit naeme mien moeder, vunnen et prachtig. Zo mit
haost niks beginnen en zunig wezen, hadde warken en een betien gelok
d'r bi'j, zo veer te kommen. As d'r weer goenend kwammen veur
export van bollen of aander fokvee, dan had mien moeder altied de tied
d'r veur om even koffie te zetten. 1k zie et nog veur me. De keuperen
koffiemeule tussen de kni'jen, et zakketeltien op de kachel. De koffie
was zo klaor en dan gongen we gezeflig om de hekkieskachel de
ofstamming bekieken van et an te bieden vee.
Exporteurs in die tied weren Kuperus, Postma, de Vries, Schaap,
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29. RENOVAOSIE IN DE FRIESE STAL
De Friese stal mit de haandelschutties tussen de hieltied twie koenen
en die onderhaand verrot weren, wodde ofbreuken. De koezoolder was
hielendal vermoegd en daor he'k mit vader een ni'je optimmerd. We
konnen et huj doe over de zoolder voeren, een hide verlichting. D'r
kwammen hangriemen in de stal en elke koe ston appat. Zo konnen ze
mekaander ok niet meer op de utters trappen. Jedere koe kreeg zien
eigen possien krachtvoer, want we hadden betonrien ofscheidings
maekt in de voergeute.

Elke koe had een appat stel. Van rechts naor links: Wimke B61 (86punten A.B. gier),
Blom B103, Blom B101, Blom B100 ('alledrie doe flog niet keurd), Jacobje 51 (85
punten A.B. gier) en Blom B97 (84 punten A.B. gier).

Krachtvoer beston in die tied uut koeke of mael. Et mael wodde in een
maelbak daon, anvuld mit pulp of sukerpuip. We leuten ok wel es een
eigen mingsel maeken bi'j de C.A.V. in Berkoop. Dat mael wodde mit
de bi'jperdukten anmaekt mit waeter tot een dikke bofferd. Alle koe110

nen weren d'r gek op. Et reuk ok ommeraek lekker, want d'r zat bi'jglieks kokosmael en lienmael deur. Tegenwoordig is dat d'r haost niet
meer.
Twie keer op een dag kreeg elke koe zien possien bofferd, zoe'n vier
of vuuf kilogram. De iene kreeg wat meer as de aander, dat hong of van
de melkgift. Mien vader schepte et mit een batse in emmers en ik
sjouwde et veur de koenen en kwakte et in de voergeute. D'r weren
koenen bi'j die ik wel es wat extra's gafomdat ze meer as 25 liter melk
op een dag gavven. Vandaege-de-dag is dat vusen te mm, ze inoe'n
now 20 liter per keer geven.

30. MELKKONTROLE
We weren ok bi'j de melkkontrole die doe om de veertien daegen was.
De melk wodde dan weugen an et eunster. Et tal kilogrammen wodde
opschreven en d'r wodde een scheppien melk in een flessien daon. Dat
wodde dan weer onderzocht op et vetgehalte. De moonsterbak daor as
de flessies in stonnen, ston vaeke op een emmer aachter de koenen bi'j
de laampe daor as dan et eunster an een balke hong. Et gebeurde wel
es dat een koe hoestte en dan kwam d'r soms een hiele prakke stront in
de moonsterbak.
1k weet nog goed dat Karst Maat, konterleur van de botterfebriek, bi 'j
oons kwam te moonsternemen. Karst zee nooit zo yule, mar hadde wel
zien streken. Now hongen d'r bi'j de winterdag as et koold was vaeke
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druppen an de koezoolder. Aj' dan bi 'j Karst stonnen te praoten dan
gong zien vinger naor de zoolder en leut hi'j een waeterdruppel percies
op je heufd valen. Dat het hi'j ok een keer flikt bi'j mien zuster die
dezelde leeftied hadde as Karst, zo om de twintig. Mien zuster was
ontiegelik kwaod op Karst en mocht him nooit weer lieden.
Wi 'j weren verplicht as stamboekfokker bi'j de melkkontrole te gaon,
aanders weren je perduktiegegevens niet officieel erkend en dan haj'
mitje vee-export glen pote om op te staon. le wussen percies wanneer
as de moonsternemer kwam; altied om de veertien daegen. Ur weren
boeren bi'j die d'r echt op warkten dat ze die dag bi'j de kontrole een
protte melk bi'j de koenen hadde. Bi'jglieks deur morgens allemachtig
vroeg uut de veren te kommen en dus vroeg te melken. De koenen gayyen dan aovens wel een protte melk. Dc ere morgens vanzels liefst zo
laete meugelik. De boer hadde him zogenaemd verslaopen, zodat de
moonsternemer him bi'jglieks mit een bonestok uut et bedde rammelde. Zoe'n boer miende dat hi'j een hide daod verrichtte, mar laeter dee
wel blieken dat hi'j him goed in de vingers sneden hadde.

Oonze Friese stal had dan een hiele opknapbeurt had, een ni'je zoolder, hangriemen en een ni'je voergeute, dus d'r mos ok een kwassien
varve an te passe kommen. Dc zoolder en de balkens wodden gee!bruun, et koeschut van bovenen gries en et onderaende donkerrood.
Dat gebeurde aovens allegere nao et wark, soms tot twaelf ure an toe.
Moeder vun et prachtig en kwam now en dan mit een koppien koffie
en een stokkien koeke of een taoimannegien d'r bi'j.
We fokten dus een protte bollen veur de verkoop en de meerste keren
lokte dat goed. D'r weren soms hiele besten bi'j, zoas Wimke's Adema
4, een bolle mit 87 punten. Die bolle wodde alderdeegst reservekampioen van Frieslaand op een keuring in Liwwadden. De femilie Roorda
in Wijtgaard hadde de bolle van oons kocht en hadde doe op de distriktskeuring in Berkoop a! 76 punten en vier punten veur de ofstamming. De bolle was een teig van de preferente Haubois Adema. Ok
Blom's Verwachting, laeter van Karst Kuperus uut Marsum kreeg in
Liwwadden een 1A in zien rebriek. Daornaost kwam de kampioen van
Luxemburg uut oonze stal. Zo kregen we de hieltied meer bekendhied
in de fokkeri 'je.

Wimke 's Adema 4, 87 punten. De inoeder, Wi,nke B35, was reserve-kanzpioen in
Liwwadden.
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31. BI'J DE BAANK
Now en dan kreeg ik wel es een extra buuscent van mien oolden en die
brocht ik naor de Boerenleenbank daor as Klaas Oosterhof doe kassier
was. De baank was woensdagaovens eupen van zes tot acht ure en ok
op de zaoterdagmiddag. Et kleine waachtkaemertien zat soms stiefvol
en as Klaas op de belle drokte kon de volgende klaant kommen. De
meerste boeren gongen, as ze vot mossen, eerst even naor et waachtkaemertien van Klaas. 1k was in die tied nog mar een broekien en ik
heurde soms appatte, komische verhaelen, veural as oolde Sjoerd van
der Heide d'r was.
Et was doe ok nog wat ni'js, want de boeren beurden veur et eerst et
melkgeld over de baank. Dc meerste boeren hadden et liever zo in de
haand, mar ja, ok bi'jglieks de CAN in Berkoop hadde de rekenings
liever over de baank betaeld. Mien moeder vun et mar niks en die het
de rekenings nog lange tied an huus betaeld an opvraoger Tinus de
Vent.
Mar now nog even naor et oolde waachtkaemertien en Sjoerd van der
Heide toe. Sjoerd was drok an et woord en vertelde dat hi'j laand op 'e
Hoeve had en dat daor de hieltied schaopen van de buren in leupen.
'Ja,' vertelde Sjoerd en gong even de deure uut om zien tebaksflieber
vot de spi'jen, 'en doe hebben we aovens in et donker de schaopen
allemaole een bittien in daon.'
'Hoe deden jim dat dan,' vreugen de ere boeren.
'Hiel simpel,' was zien antwoord, 'een ieken stokkien onder de tonge,
twie touwgies d'r an en aaehter de oren vaastekneupen. Zo kun ze niet
vreten en we hebben nooit gien last weer had.' En Sjoerd pakte een ni'j
proempien uut zien verknoeterde kiaddegien.
Sjoerd was een echte dorpsfiguur en kon dus ornmeraek vertellen.
Veural as hi'j vertelde over die dikke bolle (lie zien jongen verkocht
hadden. Now was et zo dat as de vrachtrieder kwam om vee op te haelen veur de mark, dat vaeke Jopie Dragt mit nog iene was. Bi'j de winterdag ston et verkochte dier dat mit Dragt mit mos - en dit keer was
dat dus een dikke bolle - altied op een kruuspunt van de stal bi'j een
speerzem elektrisch laampien. De jongen van Sjoerd weren et liekewel
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niet iens over de verkope van disse bolle. De iene wol him kwiet en de
aandere niet. Mar de koopman hadde him al kocht, dus zol hi'j ophaeld wodden. De jonge die de bolle niet kwiet wol, hadde d'r even zo
goed wat op bedocht. Hi'j stopte een overal op mit huj, zodoende leek
dat net een meenske. Hi'j dee him een touwgien om de nekke en hong
him naost de bolle die daor op dat bewuste plak ston bi'j et schiemerige laampien.
Midden in de naacht kwam Jopie Dragt en hi'j gong de stal op en zag
daor een kerel hangen. Hi'j raosde:
'Hi'j het him ophongen,' en gong d'r vandeur. Zonder bolle. Dat de
bolle kreeg uutstel...
Ok aj' bi'j de smid weren, bi'jglieks mit peerden die ni'je iezers onder
hebben mossen, was Sjoerd vaeke van de perti'j. As et dan toevallig
twaelfure was dan gong Sjoerd veur oonze smid Wolter de Vries - hi'j
was ok klokkeluder - de klokke luden. 1k gong wel es mit Sjoerd mit
en ston verbaosd te kieken hoe Sjoerd dat dikke kaobeltouw in zien
verreenfelde hanen hadde. Bi'j de laeste slag van de klokke gong
Sjoerd wel een halve meter mit naor boven, want de klokke moch niet
naopingelen, vun Sjoerd.
Zo bin d'r vanzels, behalven Sjoerd, wel meer echte dörpsmeensken
west, bi'jg!ieks Wolter de Vries, Jan Dekker, Tiem de Jong, meester
Jouke de Leeuw, meester Schulting, Zaander van der Meer, Jan
Veenstra, Jan Boonemmer en nog wel een stok of wat. le zien et ok an
de straotnaemen as Westerhofstraote, Lyc!amastraote, Hofsteestraote,
Pasmalaene, Berrystraote en gao mar deur. 1k zol et zels mooi vunnen
hebben as ze in et ni'je plan van vandaege-de-dag ok van zok soort
naemen bruukt hadden, in plak van Kaampe 1, 2 of 3.

Sjoerd van der Heide. Hi / was klokkeluder en hoer in Hoo/cpae.

32. NEGEN JAOR MOTERRIEDEN
Zo kuj' zien, van et iene koj' in et ere. 1k hadde wat speercenties staon
bi'j de Boerenleenbaank en daor hadde ik een bestemming veur. Een
moterfiets leek me prachtig, want mien omke en neef hadden ok een
moter. 1k droomde d'r naachs zó van, dat moeder d'r soms wakker van
wodde.
Die moters weren nogal priezig en zoveul speercenten had ik niet.
Mien oolden weren eerst niet zo veur zoe'n ding.
'Onge!okken,' zee mien moeder, 'dat zie ik d'r van kommen.' Mar ze
gongen toch deur de kni'jen.
Bi'j Sake de Vries, waor as now Siemon Schram de moterzaeke het,
en die slim vakkundig en betrouwber was, kochte ik een twiedehaans,
grune twiehonderd CC Sparta moter. 1k heb d'r tien jaor op reden en
him doe inruild veur een auto. Aachterof had ik dat nooit doen moeten.
'Ja,' zee mien vader doe ik de moter kocht hadde, 'de stael is d'r mar
et briedste komt flog.'
Hi'j doelde op et riebewies, want dat had ik nog niet. le kregen van
de gemiente een oefenterrein veur zes weken toewezen. Veur mi'j was
dat Ni'jhooltpae, Der Izzerd, Hooltwoolde, de Heirweg en zo weer op
Hooltpae an. Dat moterrieden haj' zomar in de slag, mar ie mossen de
verkeersregels goed leren.
D'r weren nóg een peer in Hooltpae die toegelieke mit mi'j een moter
hadden. Dat weren Jan Zwarteveen en Wietse de Jong. Wi 'j gongen mit
mekeer op 'e fiets naor Et Vene, daor wi'j theorieles kregen van Frans
Wuits.
Nao een peer weken konnen we et rij-examen ofleggen bi'j de
beruchte Pothaar. Die rij-examinater ston bekend as een minne kerel.
Hi'] leut haost iederiene zakken, en niet ien keer, mar soms wel vuuf
of zes keer.
Ur was alderdeegst een boer uut Ni'jlaemer en die gong veur de achtste keer veur et riebewies bi'j Pothaar. De boer hadde et nocht d'r zo of
dat hi'j die keer mitien via de Dracht richting Wolvege reesde. Bi'j De
Ooievaar stopte hl'_] en schopte Pothaar uut de auto.
'Zie mar daj' thuus kommen,' zee hi'j tegen de man.

Wi'j hadden de theorielessen had van Frans Wuits en zo d'r zegd
wodde, slaegd' ie dan in de regel vaeks veur de eerste keer bi'j Pothaar.
Zo ze zeden weren Wuits en Pothaar dikke kammeraoden en ok de
vrouwluden van beide kaanten weren d'r bi'j betrokken. Hoe et allegere zat, laot ik in de midden, mar in elk geval haelden wi'j et riebewies al!e-drie mit de eerste keer. 1k mos d'r om negen ure veur, Wietse
om half tiene en Jan om tien ure. Jan en ik hebben geweldig om Wietse
!acht, want hi'j hadde zoe'n blauwe 98 CC moterfiets die aj' anfietsen
of antrappen mossen. Hi'j sleug him op de krusing bi'j de Dracht of en
doe mar fietsen om 'm weer an de gang te kriegen.
'Wietse is vast zakt,' zee Jan tegen mi'j.
1k was et mit him iens, mar op dat ogenblik ree Wietse op et plein de
achte veurtreffelik. Doe wi'j d'r al!edrie veur west weren, kregen we te
heuren dawwe a!legere s!aegd weren. We hebben dat laeter bi'j
Zaander en Trienke dan ok goed vierd!
Toch mos ie vanzels et echte moterrieden en de fijne knepies nog
leren. Zo ree ik aovens wel es even naor mien zuster die in
Oolde!aemer woonde. Op een keer gaf ik te yule gas veur een bocht en
daor gong ik honderd meter op de raand van een briede sloot langes.
Daor heb ik vot-en-daolik van leerd.
Et was een pracht van een motertien, die Sparta, mar ik had nog gien
duo. Ic hadden dan een appat zade!, tegenwoordig is et iene grote zitting en kan je wederhelte de hanen om je henne doen. Zoks kan veurmar ok naodie!en hebben. Mit een peer maonden had ik zoe'n duo
aachter op de moter. Mien vader mos doe vanze!s ok een keer aachter
op de moter. Now, dat was me wat, dat za'k jim vertel!en! Hi'j gaf him
hielendal niet mit in een bocht, mar gong krek de ere kaante over hangen, want hi'j was bange dat hi'] d'r aanders ofvalen zol. Et vul him zo
tegen, dat hi 'j me nooit weer veur een rittien vraogd het.
Ja, ien keer, mar dat was uut nood geboren. We hadden doe de pinken bi'j de Lende !open en daor was iene bi'j die hadde wrange (ontsteking an et gier). We mossen et behaandelen mit penneseliene. We
gongen op de moter de reed langes bi'j Luutzen Hornstra, daor hadden
we recht langes. Dat zaandpad was nogal wat mul en de moter slingerde d'r aorig deurhenne. Die keer zat mien vader aachterop en ik heb

Doe 1k bi'j de botterfebriek langs kwam, vleug een vronirnes zo links
of, vlak veur mi'j langes. Now, jim hebben et wel deur, ik gong over de
kop, vanzels. Ten ding flitste mi'j deur et heufd. Schuin anholen, was
dat, en dat het heur gelok west. 1k was even van de wereld en lag krek
mit et heufd tussen een lanteernpaol en een dikke ekkelboom mit de
moter boven op mi'j. Een helm had ik niet op, want dat was doe nog
niet verplicht en gieniene had zoe'n ding. 1k trok es wat mit de bienen,
mar die weren gelokkig nog hiel. Doe 1k de moter wat votdrokken kon,
kwam ik overaende, mar alles dee me zeer, a'k d'r an daenke vuul ik et
nog. De vrouw hadde gien hiels meer om et gat. Heur fiets was een
kiompien oold iezer, mar mit mien moter vul et wel wat mit. Alliend
de tilleskoop en de laampe weren hielendal an fladden.
Et eerste dat de vrouw zee, was dat ze d'r gien pelisie bi'j hebben wol.
Ze wol alles wel betaelen, zee ze, want et was j heur schuld. 1k geleufde dat in goeder trouw en et is ok allegere veur mekaander kommen.
Et was trouwens Vrouw Bron. Ze woonde an de Heirweg en heur man
was postbode. An iene kaante was ze zwat van de bloedstolsels en heur
man het heur wel een maond laank de kleren an doen moeten!
1k bin nao et ongelok kreupelende naor Sake de Vries gaon, mit de
moter an de haand. 1k kreeg een fiets van him mit, mar et fietsen gong
wel muuilik. Mien oolden weren onderhaand slim ongerust en hadden
de veearts a! beld. Daor wa'k vanzels al lange west. Doe ze me ankommen zaggen, begrepen ze wel hoe laete as et was. Veertien daegen he'k
de schrik in de bienen had, mar doe kon ik weer goed lopen en de rogge
dee me ok gien zeer meet
Et brune flessien mit poeier was finaal kepot, alliend et halsien was
nog hiel. De leren jasse was hielendal kaelschoerd over de straotklinkers. Mien vader belde mit veearts Bouwman en die kwam mitien mit
ni'je poeiers.
Doe ik veur de eerste keer op de moter bi'j Jopie, zo nuumde ik
Johanna intied, thuus kwam. zeden heur oolden d'r niet zovule van.
Daor had ik aenlik ok wel op rekend. Mar Jopie mos vanzels ok es mit
aachter op de moter.
'Koop, jonge,' ik heur et Gijs Biel nog zeggen, 'we hebben mar iene,
dat wees d'r veurzichtig mit!'

Piet Gorte nog nooit zo te keer heuren gaon as doe. Hi'j raosde:
'1k lope wel, ik lope wel,' mar ik ree mar stiekem deur.
Doe we bi'j de pinken weren en oonze bosschop daon hadden, is mien
vader weeromme lopen, want hi'j hadde de schrik beheurlik te pakken
kregen...
Aj' moterrieder binnen, moej' ok een keer over de kop slaon, want ie
moe'n wel mitdoen, vanzels. Now, dat za'k jim vertellen. Op een morgen in de weke gong ik op de moter naor de kapper in Der Izzerd. Dat
was Andries van Diek, een wat appat, bedreven mannegien, mar een
prima kapper. Doe ik naor binnen stapte, zat Minne Wijnja van
Ni'jhooltpae in de kapperstoel, Andries was nog mit him an de gang.
'Ok een betien van dit en van dat, meneer Wijnja,' vreug Andries.
'Dat moet ie mar weten,' zee Minne op zien Fries.
Doe Minne liekewel klaor was en de pottemenee uut de buse haelde,
betaelde hi'j Andries alliend et kappersloon. Daor was Andries et niet
mit iens en vun dat hi'j f4,75 toe betaelen mos.
'Bi'j' gek,' zee Minne, 'ie hebben dat zels daon en ik heb et je niet
besteld.'
Minne zette de pette op de kop, trok de jasse an en gong vot. Andries
zee niks, alliend hi'j kreeg een kleur as een rooie biete. Zo wodde d'r
een posien niks zegd en dat was ik niet gewoon.
'Hoe lange bin jow nog mit mi'j an de gang,' vreug ik Andries veurzichtig, 'want ik moet nog naor de veearts toe om poeier op de haelen
veur de biggen, die bin wat an de schieteri'je.'
'Zo klaor,' was zien antwoord kot en bondig, want hi'j had de smoor
in, dat vernam ik wel.
Et was onderhaand al over half ienen, doe ik op mien Sparta over Der
Izzerd richting Wolvege ree. Doe ik bi'j de veearts kwam, dat was doe
Kees Bouwman an de Spoorsingel, ston et poeier nog niet klaor.
'Kom d'r mar in,' zee zien vrouw die altied vrundelik was, 'ik maek
dat wel evenpies veur jow in odder.'
Ze had d'r bliekber wel verstaand van en ik kreeg et poeier mit in een
brune flesse mit van dat dikke glas. De flesse kwam in de buterbuse
van de leren jasse, daor zatten van die diepe busen in. Et was intied al
ien ure en de oolden brochten de kiender al weer naor schoele.
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Now, dat heb ik daon ok, mar ze gong vanzels wel mit op de moter en
kreeg een grune, leren jasse. We hebben mit 'n beidend hiel wat of
reden op mien Spartagien. Wi'j bin d'r ok een keer tegere mit over de
kop gaon. Dat gebeurde vlakbi 'j op De Hoeve daor aj' ofslaon kunnen
naor de lekenweg bi'j de driesprong. In de hoeke staot een boerderi'j
daor doe Marinus E!zinga woonde. We weren die zundag vot west, mar
ik mos melken en voeren, dat we gongen aovens weer tegere op de
moter naor Noordwoolde. We weren krek deur de bocht en ik gaf weer
gas om te schaekelen. Mit scheut de grote heddershond van Marinus
aachter een hoge stiekeihege de weg op, viak veur de moter. Now, daor
gongen Koop en Jopie over de wereld. En Marinus mar roepen:
'Sito, Sito, Sito, kom hier.'
Zo hiette die hond zeker, mar hi'j luusterde niet. Marinus kwam zels
trouwens ok niet opdaegen, dat vul me wel wat of Et ongelok vul
gelokkig mit, we hadden ok gien grote gang. We hebben oons wat
ofhemmeld bi'j Roelof Hoekstra die viak naost Marinus woonde en die
alles gebeuren zien hadde. Ok al vul et dus allegere wat mit, we hebben dit hiele verhael mar niet an Jopie heur oolden verteld.

33. DE BOEREN BOERKTEN GOED
De boeren boerkten in die tied wel aorig goed. De priezen van oonze
perdukten gongen naor boven. Wi'j, as laandbouwers in et algemien,
hebben middels de Marcha!hulpe nao de oorlog Neder!aand d'r weer
bovenop hu!pen. De priezen van de laandbouwperdukten die buten
oonze greenzen verkocht wodden, kreeg de boer liekewel niet. Die
wodden eerst ofroomd deur de regering om oons laand te steunen in de
eerste muuilike tied nao de oorlog. Wi'j, de boeren, gongen daor
akkoord mit, mar wel zo, dat as et mit oons niet goed gaon zo!, ze ok
an oons dochten. Daor heb ik mien vraogtekens wel es bi'j zet. Mar ik
gao now niet mit de po!etiek veerder, want daor komt toch gien aende
an.
Mien vader was gien peerdeman, mar hi'j kon d'r wel aorig mit
ommegaon. We mossen aen!ik een ni'j peerd hebben en dan koj' et
beste naor Jelle van der Meer gaon, want die kende ze goed. Ok zien
zeune Gerrit het dat van zien vader mitkregen, zoas ik van mien vader
et fokken van koenen mitkregen hebbe. Zo pasten wi'j as buren krek
bi'j mekere. D'r wodde een beig kocht mit een kotte stat veur de kont.
Een reuze peerd, alliend mit wat een gebrekkige en verweerloosde
hoeve. Deur vakkundig optreden van Van der Hoef uut Wolvege (op
anraoden van Jelle) is dat hielemao!e goed kommen. We weren allemachtig wies mit oonze brune be!g, mar d'r wodde wel es wat riekelik
van him vraogd. Veur de ploeg, veural aj' diepploegen gongen veur eerpels, bieten, haever of rogge. Een k!ein hoekien gong dan we!, mar een
peer bunder waj' een dikke weke mit onder de pannen. Vandaegede-dag doej' d'r mit een zesscherige ploeg een peer uurties over.
We hadden et d'r wel es over om d'r een peerd bi'j te kopen, want d'r
was wel een grote peerdestal mit ruumte veur vier peerden, of liever
zegd veur vier kedden. Dat wi'j weer naor de femilie Van der Meer.
Een Fries peerd leek mi'j altied mooi toe en we kregen iene op proef
van oonze oosterse buurman Jan de Groot. Een pracht beest en een lief
beest, dat geweldig warken wol. Mar zoas Jelle al zegd hadde:
'Et zal wel niet passen, Piet.'
Jelle kreeg we! ge!iek. As we et !eide pakten, gong de Friese al vot,
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wiels de beig eerst een tik mit et leide hebben mos veurdat die anspande. Now, dat kon de Friese niet uutstaon en begon te scheuren en te
trekken as een halfwieze. De brune vun dat wel goed, want de dubbele spoorstok ston altied in een hoeke van dattig graoden. We hebben
doe de Friese mar weer naor Jan de Groot toe brocht.
Toch leut een twiede peerd oons niet los, want we hadden d'r wel wark
veur. Et ni'je laand bi'j de Lende mos ok stront henne en de
Boverweg was doe nog zaandpad en in de natte tied was et pattietoeren iene modderbri'j. Et was daorom soms een hiele toer om de stront
mit ien peerd daor te kriegen. In die tied hebben we trouwens nog een
schip vol stront kocht! Die mestbulte lag bi'j de Sas. Wijiand van Veen
was beurtschipper en het de stront vervoerd naor et ni'je laand bi 'j de
Lende en we hebben et mit drie man stark uut de boot krooid.
We kwammen in die daegen in kontakt mit Jan Krol van Ni'jhooltpae
die ok wel peerdehaandel dee. We konnen van Jan wel een peerd veur
de kost kriegen om te bruken, mar dan mossen we d'r vanzels ok goed
op passen. Dat zat bi'j oons wel snor, dat wus Jan wel. We kregen een
stiekelhaorige beigmerrie. Aj' him uut et laand haelden, mos ie goed
oppassen, want hi'j leut him niet zo makkelik pakken. Hi'j dri'jde je
dan de kont toe en as hi'j et redden kon beet hi'j je zo in de aarm, daj'
d'r wel een weke hinder van hadden. We hebben him dan ok niet zo
vaeke bruukt, alliend in noodgeval, mar hi'j hadde in elk geval een
goed kosthuus.
Jelle van der Meer wus ok nog een hiel best peerd van een boer die
d'r mit ophul. Dat was Roelof Schreur en hi'j woonde op Der Izzerd.
Et gong weer om een stiekelhaorige belg, mar dan mit een lange stat.
Et dier ston oons wel an en we hebben him kocht. Et was een peerd
daor aj' alles mit doen konnen, d'r zat gien kwaod in. Mar al hoe mak
hi'j ok was, ik heb toch een keer een geweldige kiap tegen mien heufd
had, dat ik soesde d'r over. We weren drok in de hujjinge en we zatten
bi 'j de zoemerdag in et vuurhokke. Et was eterstied en et peerd !euten
wi 'j mit et tuug an even loslopen in et kalverkaampien v!ak veur et
vuurhokke. Et peerd hadde ok dust, want et was waarm weer. Dat ik
pompte gauw een emmer vol waeter en gong d'r mit naor toe. Et dier
stak de grote kop in de emmer, trok de kop terogge en schudde doe mit
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de kop tegen die van mi'j. Mien vader raosde uut de veerte:
'Sufferd daj' binnen, ie moe'n Roelfien toch ok et bit uut de bek
doen.'
Hi'j hadde vanzels ge!iek, doe pas kon Roelfien de emmer lekker leeg
drinken. Mar et bin altied peerden, ie moe'n ze in de gaten holen, zee
Je!le altied. Mar disse Roelfien kon gien kwaod, miende ik. Roelfien
hiette trouwens naor de boer daor hi'j weg kwam.
Wi'j hadden de melkkoenen bi'j de Scheene !open en gongen daor mit
de lochtbanewaegen henne te melken. Op een morgen in de vroegte, et
was wat mistig en ik hadde mi'j wat verslaopen, gong ik mit een sokkeidraffien mit Roelfien veur de waegen naor de koenen toe. 1k zat wat
te soezen en inienend kneep et peerd de kont in en daor gong et henne.
De emmers en de bussen vleugen van de waegen en ik mar raozen:
'How, how, how!' De rem van de waegen had ik goed strak trokken, dat
et dier kreeg toch zien bekomst. Wat was now et geval? Et peerd was
van een peer enten schrokken die uut een sloot flodderden.
'In et laand zit zuver een spoor van doodtrokken grös,' zee mien
vader, 'hoe kan dat toch?'
1k vertelde wat mi'j overkommen was en zien antwoord was:
'Ja, mien jonge, ie hebben altied een soort van vi'jaand bi'j je!'
1
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een keer bi'j en-die is de hiele kavel rondsleept aachter zoe'n pinke an,
die had hi'j bi'j de stat grepen. Nooit loslaoten vanzels, daor is et een
Dievertien veur. Doe de pinke in de waegen was, weet ik niet wie d'r
et muuiste was, Apple of de pinke.
As zoe'n veewaegen uuteindehik vol was, wol iederiene die hulpen
had wel veur in de kabine zitten, mar zovule ruumte was d'r niet. Die
keer mossen de jongkerels daorom mar bi'j de pinken in. Dat weren
Jan de Groot van Hooltpae en ikke. Mar dat was iens en nóóit weer, dat
za'k jim vertellen. We bin op et laeste ahlebeide mar op een pinke zitten gaon, want as de sjefeur remde, dan scheuten de pinken veuruut en
trok hi'j weer op dan, scheuten ze weer naor aachteren.
Levensgeveerhik veur een meenske!

34. GEZAEMELIK PINKEWEIDEN IN DE N.O.P.
We gongen nogal es mit 'n vieren, Tepie, Antje, Jopie en ik henne te
daansen of naor een uutvoering toe. We gongen ok wel es een daggien
uut fietsen, bi'jglieks naor de Noordoostpoolder. Daor hadden haost
alle boeren wat pinken in de weide doe de poolder nog niet riepe was
veur bouw. De botterfebriek brocht et veur mekaander dat elk lid d'r
een peer pinken in et laand kriegen kon. Ze leupen altied in wit klaoverlaand en weren wel es blostig (an de wiend). Soms gong et niet over
en dan kwam de veearts mit een trocar. Dat is een soort driehoekig mes
en daor stak hi'j een gat mit in de peinze van et dier, zó dat de wiend
d'r uut kon. Et drinkwaeter in de sloden was zoolten en daorom wodde
d'r veur zorgd dat d'r mit tankwaegens waeter in grote tonnen kwam.
Et drinkwaeter was ok wel es op en dan haj' een gebeul van bier naor
daor.
Op een dag maekten we dat een keertien mit. We gongen weer es mit
zien vieren op 'e fiets naor de Noordoostpoolder. Et Kuunderbos was
krek anplaant en de boompies weren zoe'n halve meter hoge. Om even
mit mekaander te piknikken was dat krek mooi. We zatten krek gezelhg bi'j mekeer wat te smikkelen an een snoepien, doe d'r een man op
oons ofkwam. Hi'j had een pakkien an van Staatsbosbeheer. Hi'j zee
dat et de bedoeling niet was dat we daor zatten en dat we opdonderen
mossen. Et bloed vheug mi'j naor de kop. 1k legde de kerel uut dat we
daor in opdracht van et bestuur van de zuvelfbriek van Wolvege een
steekproef nemen mossen om te zien hoe goed d'r op de pinken past
wodde en as ze wel genoeg drinkwaeter kregen!
'En we gaon niet eerder vot as dat die pinken daorginder drinken kregen hebben,' zweerde ik d'r aachteran.
De man stapte op de fiets en dreup of. Wi'j hebben d'r nog een Iosien
gezellig zeten en oons nattien en dreugien opmaekt.
De pinken gruuiden daor trouwens best. Bi'j de haast mos ie ze weer
ophaelen. Dat dee Dragt van Wolvege die wel een stok of viere van die
grote veewaegens hadde. Et pinkevangen was soms een hiele belevenis. Oonze peer pinken konnen we meerstal zo wel kriegen, mar d'r
weren d'r bi'j die zo weren zo wild as kri'jen. Appie Diever was d'r ok
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35. UUTGAON, SOMS MIT EEN REER AENDE

36. ET VERIENINGSLEVEN

We gongen nog al es mit oons vieren naor Oosterhof in Noordwoolde,
daor was vaeke daansen. Zo ok op de middag van een twiede kastdag.
Et was dan minder drok en ie konnen je lekker uutzwieren. D'r wodde
vanzels ok wel wat verteerd in de vorm van een biertien, wat fris of een
borreltien. 1k bestelde die keer de ober een glassien rum. Hi'j keek me
an en zee: 'Wat jow al niet lussen.'
Now, dat bin ik geweer wodden. 1k kreeg een bekertien vol rum en
doe ik dat op hadde zol ik weer daansen. Mar et was gien daansen
meer, et was krek as zat ik in de dri'jmeule. Die twiede kastdag het me
daorom lange heugd.
Veur uutvoerings gongen we vaeke naor Slager, ok in Noordwoolde.
'Neo', de rieverieninge van de peerdesport gaf ok es een uutvoering
bi'j Slager. Et was een prachtig stokkien teniel en d'r wodde een protte lachen. Mar d'r gebeurden die naacht ok verschrikkelike dingen in
aandere dielen oons !aand. Deur een zwaore storm bezweken de dieken in Zeelaand op de eerste feberwaori in 1953. Et was een grote
ramp daor as iederiene slim van onder de indrok was. Honderden
meensken bin verdronken en duzenden stoks vee kwammen omme.
Ok in oons dörp wodde d'r ommedaenken an geven. Et initiatief gong
uut van et Plaetselik Belang dat de boer op gong om geld in te zaemelen of wat aanders. Et weren siktaoris Vos en penningmeester Piet
Gorte die de schoolders d'r onder zetten. Van de gemiente WestStellingwarf was Hooltpae doe et dörp mit veerweg de grootste gift per
inwoner. 1k weet ok nog wel dat d'r boeren weren die levende have
schonken hebben. Wi'j hebben van oons thuus twie opfokmotten mit
stamboekpepieren d'r bi'j votgeven. We hebben d'r nooit weer wat van
heurd waor as ze terechte kommen binnen, mar dat kuj' vanzels gieniene kwao!ik nemen. De meensken hadden daor eerst meer as genoeg
an heurze!s.
In Gieteren weren d'r goenend, o.e. femi!ie van oons, die mit punters
naor Zee!aand gongen om van a!les te brengen. Ze verte!den d'r weifig over, mar ze zeden wel dat ze, wat ze daor zien hadden, nooit
weer vergeten zo!len.

In mien jeugd heb ik nogal wat verieningswark daon. Dat beston o.e.
uut tenielspeu!en veur de zangverieninge en ik was lid van de kärfba!verieninge. 1k was liekewel gien körlba!!er, mar ik speulde wel mit in
de tenie!stokken. Ok dee'k mit an et kastspul in de karke. Bi'j de zangverieninge was ik tenor, mar laeter bas.
Deensdagaovens hadden we zang!es bi'j Kromkamp o.!.v. Lood
Hoekstra. Jantje de Groot, now Vrouw Mulder, haelde mi'j altied an,
dat was slim gezellig. Bi'j et rippeteren van de lieties ston ik, doe ik
bas was, altied naost Hidde Brak, want die was dat ok. Hidde stonk !iekewel alderheise!ikst naor zoere kuil, dat was ienkeer zo bi'j die boeren. De locht zat gewoon in et vel, ok al haj' je nog zo wasken en de
schone kieren an.
Lange jaoren bin ik d'r niet bi'j west, want de zangkonserten weren
doe altied in et begin van de zoemer. le mossen dan soms wel twie of
drie keer in de weke rippeteren en daor had ik altied gien tied veur. Aj'
niet geregeld op de rippetisies kwammen, waj' een speibreker veur de
zangverieninge die 'Oons Genoegen' hiette.
In mien jeugd zong ik altied wel mit, o.l.v. juffer Rotgans. Ze kon
al!es goed an, et leek wel as had ze vier ogen in et heufd. Ze wus percies wat d'r aachter heur rogge gebeurde, daor weet ik goed over mit te
praoten. In de oorlog gong een rippetisie een keer niet deur, want doe
hadden de Russen Leningrad weer heroverd en daor mossen wi'j
omme rouwen. Dat deden we vanzels niet, mar we hebben toch mar
niet zongen, want as de laandmachtje betrapte bi'j et kefé, dan koj' d'r
mar donder op zeggen dat de eigener oppakt wodde.
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Hiel vu!e heb ik daon veur de 'Jongerein', een boere-orgenisaosie veur
jongeren. Verscheidenjaoren heb ik in et bestuur zeten, mit as veurzitter Johannes de Boer en !aeter Hennie Kortstra, beide een peer verstanige mannen. We hadden altied de vergeerderings bi'j Dirk Kuipers in
et stesjonskoffiehuus. Et weren meerstal slim interessaante aovens mit
de meerste keren sprekers over een bepao!d onderwarp.
Zo hadden we bi'jg!ieks Hendrik Dedden van Steggerde. Hi'j het ok
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Et was dan minder drok en ie konnen j lekker uutzwieren. Dr wodde
vanzels ok wel wat verteerd in de vorm van een biertien, wat fris of een
borreltien. 1k bestelde die keer de ober een glassien rum. Hi'j keek me
an en zee: 'Watjow al niet lussen.'
Now, dat bin ik geweer wodden. 1k kreeg een bekertien vol rum en
doe ik dat op hadde zol ik weer daansen. Mar et was gien daansen
meer, et was krek as zat ik in de dri'jmeule. Die twiede kastdag het me
daorom lange heugd.
Veur uutvoerings gongen we vaeke naor Slager, ok in Noordwoolde.
'Neo', de rieverieninge van de peerdesport gaf ok es een uutvoering
bi'j Slager. Et was een prachtig stokkien teniel en d'r wodde een protte lachen. Mar d'r gebeurden die naacht ok verschrikkelike dingen in
aandere dielen oons laand. Deur een zwaore storm bezweken de dieken in Zeelaand op de eerste feberwaori in 1953. Et was een grote
ramp daor as iederiene slim van onder de indrok was. Honderden
meensken bin verdronken en duzenden stoks vee kwammen omme.
Ok in oons dörp wodde d'r ommedaenken an geven. Et initiatief gong
uut van et Plaetselik Belang dat de boer op gong om geld in te zaemelen of wat aanders. Et weren siktaoris Vos en penningmeester Piet
Gorte die de schoolders d'r onder zetten. Van de gemiente WestStellingwarf was Hooltpae doe et dörp mit veerweg de grootste gift per
inwoner. 1k weet ok nog wel dat d'r boeren weren die levende have
schonken hebben. Wi'j hebben van oons thuus twie opfokmotten mit
stamboekpepieren d'r bi'j votgeven. We hebben d'r nooit weer wat van
heurd waor as ze terechte kommen binnen, mar dat kuj' vanzels gieniene kwaolik nemen. De meensken hadden daor eerst meer as genoeg
an heurzels.
In Gieteren weren d'r goenend, o.e. femilie van oons, die mit punters
naor Zeelaand gongen om van alles te brengen. Ze vertelden d'r weifig over, mar ze zeden wel dat ze, wat ze daor zien hadden, nooit
weer vergeten zollen.

In mien jeugd heb ik nogal wat verieningswark daon. Dat beston o.e.
uut tenielspeulen veur de zangverieninge en ik was lid van de körfbalverieninge. 1k was liekewel gien kärfballer, mar ik speulde wel mit in
de tenielstokken. Ok dee'k mit an et kastspul in de karke. Bi'j de zangverieninge was ik tenor, mar laeter bas.
Deensdagaovens hadden we zangles bi'j Kromkamp o.l.v. Lood
Hoekstra. Jantje de Groot, now Vrouw Mulder, haelde mi'j altied an,
dat was slim gezellig. Bi'j et rippeteren van de lieties ston ik, doe ik
bas was, altied naost Hidde Brak, want die was dat ok. Hidde stonk liekewel alderheiselikst naor zoere kuil, dat was ienkeer zo bi'j die hoeren. De locht zat gewoon in et vel, ok al haj' je nog zo wasken en de
schone kieren an.
Lange jaoren bin ik d'r niet bi'j west, want de zangkonserten weren
doe altied in et begin van de zoemer. le mossen dan soms wel twie of
drie keer in de weke rippeteren en daor had ik allied gien tied veur. Aj'
niet geregeld op de rippetisies kwammen, waj' een spelbreker veur de
zangverieninge die 'Oons Genoegen' hiette.
In mien jeugd zong ik altied wel mit, o.l.v. juffer Rotgans. Ze kon
alles goed an, et leek wel as had ze vier ogen in et heufd. Ze wus percies wat d'r aachter heur rogge gebeurde, daor weet ik goed over mit te
praoten. In de oorlog gong een nppetisie een keer niet deur, want doe
hadden de Russen Leningrad weer heroverd en daor mossen wi'j
omme rouwen. Dat deden we vanzels niet, mar we hebben toch mar
niet zongen, want as de laandmacht j betrapte bi'j et kefé, dan koj' d'r
mar donder op zeggen dat de eigener oppakt wodde.
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Hiel yule heb ik daon veur de 'Jongerein', een boere-orgenisaosie veur
jongeren. Verscheiden jaoren heb ik in et bestuur zeten, mit as veurzitter Johannes de Boer en laeter Hennie Kortstra, beide een peer verstanige mannen. We hadden altied de vergeerderings bi'j Dirk Kuipers in
et stesjonskoffiehuus. Et weren meerstal slim interessaante aovens mit
de meerste keren sprekers over een bepaold onderwarp.
Zo hadden we bi'jglieks Hendrik Dedden van Steggerde. Hi'j het ok
1
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borgemeister west van oonze gemiente. Dedden had een protte
bestuurlike funkties. Hi'j was veurzitter van de Friese Maatschappij
van Landbouw in oonze regio en ok veurzitter van et heufdbestuur van
de Friese Mij in Frieslaand. Doe de Friese Mij honderd jaor beston was
hi'j ok veurzitter en bi'j et feest was ok keuninginne Wilhelmina persent. Dedden was een echte boer, hi'j wus wel waor as hi'j over praotte. Oonze gemiente het d'r een beste borgemeister an had, hi'j was
sociaol en zeisbewust. Hi'j luusterde goed naor aandere meensken en
daor trok hi'j zien konklusie uut. In Steggerde is d'r niet veur niks een
straote naor him nuumd.
Mar we hadden ok sprekers as bi'jglieks de wicheiroedeloper
Bergsma van Blesdieke. Bergsma ontdekte alderdeegst bi'j Dirk
Kuipers een grote wienkelder onder de vloer daor as gieniene wat van
of wust!
Ok Aant Heida van Ni'jlaemer kwam wel es op verzuuk op oonze
vergeerderings. Heida het ok borgemeister en wethoolder west in
West- Stellingwarf. Hi'j was een bekend persoon in hiel Frieslaand,
veural in de zuvelorgenisaosie. Wi'j as boeren hebben daor een boel an
te daanken.
Op de bi'jienkomsten gong et ok wel es roeg toe as boerejonges onder
mekere, mar bi 'j Dirk kon et wel wat lieden. De vergeerderings begonnen om acht ure, mar Meine Keuning, Eldert Broekema, Pier
Loffertstra, Jan Hofstee en Wiebe Kruithof weren haost altied de laesten. As ze d'r an kwammen, heurden we dat wel, want de kiompen rammelden deur de nauwe gang bi'j Dirk.
Kerst Nijenhuis kwam as eerste mit de auto naor de vergeerdering, dat
was een Ford Perfekt. Now, die mos et wel even ontgellen, vanzels.
Dikke baistiender veur en aachter de wielen en in de uutlaot wodden
een peer kleine eerpels daon. Mar Kerst trok him d'r niks van an en
bleef dezelde, en clan is et nocht d'r gauw of. Tieden hebben zien tieden, de Jongerein is hier in oonze regio niet meer, mar d'r is now de
perveensiaole A.J.F.
In die periode dee ik ok mit an veebeoordielingswedstrieden. Dat
gong uut van de boere-orgenisaosies en van et Fries Rundvee
Stamboek. Frieslaand was daorveur verdield in vier regio's en ik zat in
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regio 4, Zuudoost-Frieslaand. We hadden hier die beoordielings bi'j
veefokker Aaldert Bos in Buil. D'r weren een hiele protte jongkerels
die daor an mit deden, mar ie mochten niet oolder wezen as dattig jaor.
1k was die keer nog mar krek twienentwintig wodden. Twie personen
leupen d'r altied uut, dat was wel bekend van aandere jaoren. Dat
weren Harm Dijkstra van Donkerbroek en Johannes van Aarsen van
Bantega. De jury beston uut de heren Koopmans, inspekteur van et
F.R.S., Faber van Ureterp, bestuurslid van et F.R.S. en Wiegersma van
Donkerbroek. D'r weren mar drie koenen die aj' rangschikken mossen
in A, B of C. le mossen dat schriftelik doen en laeter mondeling toelichten. 1k wodde die dag nommer drie, een hide prestaosie!
D'r was laeter ok een finale van de vier regio's die holen wodde bi'j
de femilie Roorda in Wijtgaard. D'r weren een hiele protte die daor an
mitdeden, ik mien van elke regio vuuf personen. 1k gong d'r op mien
Spartagien henne en doe ik daor et hiem op ree, lag daor gien strogien,
zo netties. Jene van de dochters hadde de raempies van de schure daon
mit spiritus, dat alles was zo schone as de braand. 1k was de ienige die
Stellingwarfs praotte in et grote gezelschop. le mossen weer drie koenen rangschikken, schriftelik en dat laeter mondeling toelichten. 1k dee
dat in et Stellingwarfs en de jury lachte mi'j wat uut en vreug wat ik
bedoelde. Doe vreugen ze me in et Fries welke koe de grootste mond
had. 1k was op dat moment de kluts even kwiet, mar doe wees inspekteur Haije Boersma die ok wel es bi'j oons op et bedrief kwam te keuren naor zien mond! Nao ofloop bleek dat ik de Stellingwarven goed
vertegenwoordigd hadde, want ik was nommer zeuven van hiel
Frieslaand.
In die tied gong ik nog getrouw elke weke, soms ok wel twie keer naor
De Miente naor Jopie toe. De honties Foksie en Mollie kenden mi'j al
op de prik. Trouwplannen weren d'r nog niet, want et vri'je leven voldee mi'j wel. Mien kanimeraod lepie hadde al gauw de pappegaai van
et paoltien scheuten. Jim begriepen wel wat ik bedoele. Antje, et maegien van Jepie, had wat onder de schölk kregen.
Heur trouwfeest wodde holen op De Miente, want daor woonde Antje
ok. Et was om de kastdaegen henne en ik heb veur hèur beiden een hid
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gedicht schreven. Daor ston ok in dat lepie een kerel wodden mos in
oonze boere-orgenisaosies, daor zollen wi'j as boeren in de toekomst
belang bi'j hebben. Tepie boerkte eerst mit zien oolden en warkte tussentieds bi'j aandere boeren in de buurt, o.e. bi'j Sies Lolkema. Hi'j
ree ok wel es op de vrachtauto bi'j Dirk Kluitenberg die doe melkrieder was.
Iepie het mi'j ok een keer hulpen mit et hujjen bi'j de Lende. Jan
Koelma die doe een peer daegen bi'j oons warkte, zol ok helpen, want
Piet Gorte was vanzels de hot op veur de K.I. Et was verschrikkelik
waarm en Jan zag et niet meer zitten, zo misselik en beroerd was hi'j.
1k zie him nog zitten in de hoeke van et laand, mit iene haand om een
draodpaol en mit de aandere hul hi'j de hemdslippe beet. Et vleug d'r
van boven en van onder uut. Et begrootte lepie en mi'j zuver, mar we
hebben d'r aenlik ok wel omme lacht.
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37. DE TIED HOOLT GlEN SCHOFT
Trouwen moeten, dat was doe hiel gewoon. D'r was doe nog gien haandel in veurbehoedsmiddelen. Vandaege-de-dag is dat de gewone gang
van zaeken. Kiender kriegen is tegenwoordig haost op ofroep. Dr
hoeft alderdeegst gien man meer an te passe te kommen!
Now, dan in mien tied. le mossen mar zien daj' veur et zingen de
karke uut weren! Dan gebeurde d'r temeensen niks. Dit is mi'j biezunder goed of gaon, al zeg ik et zels, mar ja, ie bin vanzels altied mit
zien beidend.
De tied hoolt gien schoft en in september 1956 overleed mien buurvrouw Ymkje, de vrouw van Otte Boek. Ze is 78 jaor wodden en dat is
toch een hiele leeftied veur een vrouw die zovule wark daon het en
butendat nogal wat kiender kreeg.
1k had nog nooit een dood meenske zien en now was mien alderliefste buurvrouw de eerste. Bi'j mien grootoolden he'k et niet mitmaekt.
1k was doe om de twaelf jaor henne en ik daenk dat mien oolden me
doe in bescharming nammen. Aenlik hadde dat niet zo moeten.
Buurvrouw lag thuus opbaord, mar ik durfde d'r niet henne, ok al raodden mien oolden an dat wel te doen. Doe kwam Anne, heur jongste
zeune, bi'j me en vertelde hoevule zien moeder om mi'j geven hadde.
1k was doe 26 jaor, mar bin haand in haand mit Anne naor de kaemer
gaon waor as Ymkje lag. Dat het mi'j nog tieden heugd. Otte bleef
alliend over in de kaemer daor ze woonden, want an de aandere kaante woonde heur zeune Liekele mit de vrouw en de kiender. In die iene
kaemer kookten Atte en Ymkje, atten en dronken d'r en sleupen d'r ok.
1k zie Otte en Ymkje nog bi'j oons kommen te aovendpraoten. Op een
keer was Otte nog mar krek in de kaemer of hi'j zee:
'1k zal jim et ni'js direkt mar vertellen, oonze Albert het de plaetse
kregen van Hendrik Lolkema.'
Albert was ok een zeune van heur en hi'j het bi'j mien vader hiel wat
wark daon. Zo was ik een joongien van een jaor of tiene, dat we allegere op bedde laggen mit roodvonk. Mien vader was de ienige die d'r
verschoond van bleef. Albert kwam morgens ok deur de boswal henne
0
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38. MIEN ZUSTERAOLTIEN

mit een sjaaltien om de hals, mar daor is et bi'j him bi'j bleven. De
blauwe broeken en kielen mossen wasken wodden en vader en Albert
deden dat mit zien beidend op et buunstap. Albert gong mit de kiompen op de raand van de broek staon en Piet gong d'r mit de schrobber
over henne te rossen. 1k heb dat doe zien, want ik was wat an de beterende haand en gong d'r even of Doe ik even deur et raem van de
kaarnhoeke keek, zag ik dat gebeuren...
Van Albert he'k trouwens een protte leerd, o.e. et mollevangen. Hi'j
dee dat mit spanknippen en Amerikaanse knippen. Die laeste soort van
knippen heb ik mien veerdere leven bruukt. Albert spitte d'r liekewel
A wel es een molle mit de schoppe uut as de besies doende weren mit
vrotten. Albert was een biezunder meenske, waor as ik een protte
respekt veur hadde. Jammer genoeg is ok hi'j al overleden en leut veur
mi'j een leegte aachter in et boerelaand.
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Aj' oolder wodden dan begin ie pas te begriepen of te beseffen daj'
aenlik mar alliend binnen, ok al heb ik iene zuster en dat is Aoltien.
Now zullen jim wel daenken, now, dan bi'j' toch niet alliend? Dat is
A wel zo, mar d'r zitten nogal wat jaoren tussen oons, Aoltien is tien
jaor oolder. Ze wet vanzels van alles over mi'j te vertellen, et goeie en
et kwaoie, dat laeste veural doe ik heur sportkarregien es kepot maekt
hadde! We hadden netuurlik wel es ruzie, mar dat was gelokkig nooit
van lange duur. Ze was soms alderdeegst mien twiede moeder, kuj' wel
zeggen. Ze was baos over mi'j, wus ok yule meer as ikke. 1k bleef
altied, en dat is now nog wel es zo, et kleine bruurtien, ok al bin ik een
kop groter. 1k sleup as klein joongien altied bi'j heur in de beddestede
in dezelde kaemer as waor oons yolk sleup.
Aovens as oonze oolden uut aovendpraoten weren, kwammen de
buurkiender Lol, Hein en Jantje Lolkema en Jantje Hoekstra bi'j mien
zuster. Zo lag ik es lekker te slaopen in de bedstede doe ik inienend
wakker wodde deur geraos en gegil. 1k keek stiekem even deur et gleufien van de beddedeure. Daor stonnen ze, op de stoelen en de taofel,
want d'r was een moes in de kaemer.
De moezen kwammen aovens altied op bezuuk, veural as et wat stiller wodde. Dat was dan meerstal aovens om een uur of tiene, want dan
gong et boerevolk op bedde. Disse moes hadde bliekber slim honger,
et wodde him zeker te laete. Et was een hiel spektaokel, want hi'j
kreup ok nog es in de broekspiepe van mien vaders broek die nog an
de krukke van de beddestee hong.
Mien zuster zee wel es dat ik zo ondeugend was, mar ze was d'r zels
A niet van misdield. Mien vader had et daegs drok op de boerderi'je
en dan vullen him aovens bi'j de waarme hekkieskachel de ogen wel
es dichte. Hi'j zat dan vaeke in een pitrieten leunstoel mit et heufd
aachterover. Mien zuster bet doe es een peer druppen koold waeter bi'j
zien hals inlopen laoten. 1k heb Piet Gorte niet vaeke zo kwaod zien as
doe.
Vader was een echte pieperoker en een tebakskauwer. Hi'j spi'jde dan
graeg in de askebak, tot daor op een gegeven inement een gat in kwam.
1
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Doe Aoltien trouwde is disse foto maekt van oonze femilie. Linkthoven zien Jim
Aoltien en mi /; onder oonze vader Piet Gorte en oonze moeder Annigje Bakker.

Zoa'k zee, sleup vader aovens nogal es.
Op een keer hadde hi 'j de piepe stopt en dee d'r een lucifespennegien
bi'j en daor rookte et henne. Letterlik, mar ok feguurlik, want de piepe
vul even laeter uut zien mond, want hi'j was weer in de slaop soest.
Inienend sprong va in de bienen en moeder schrok d'r ok aorig van.
Want wat was d'r gebeurd? Et stoelkussen hadde et vuur van de piepe
al overneumen en doe kwam et ok Piet Gorte an et leven. Veurdat d'r
warkelik braand ontston, hadde hi'j et kussen gelokkig al in een emmer
waeter drokt.
Mien zuster plaogde mi'j wel es mit opzet, veural as mien vader
aovens onder et broodeten naor et ni'js en de weersberichten op de
radio zat te luusteren. Hi'j kon dan goed kwaod wodden en gooide mi'j
soms mit een snee roggenbrood of een plakke krentebolle naor de kop.
Mien zuster geneut daor van, zi'j was heur vanzels van gien kwaod
bewust.

Aoltien gong in die tied ok naor daansles. Dat leek mi'j ok prachtig
toe, mar ik mos vanzels nog zoe'n tien jaor waachten. Ic dochten dan
wel es, was ik ok mar negentien of twintig jaor. Now kiek ie aachteromme en dan daenk ie etzelde weer, mar dan in omgekeerde richting!
Aoltien kreeg in die tied ok verkering mit een boerezeune uut de
Westhoek. Hi'j hadde de naeme van Sjoerd Oosting, een hiele aorige
knul vun ik dat. Zundagsaovens altied kaortspeulen, 'honderd ogen'
nuumde Sjoerd dat, et was een soort klaoverjassen. 1k zat altied naost
Sjoerd. Hi'j stonk altied naor de Friese kuil, dat vergeet ik nooit weer.
De verkering het ok een posien uut west, mar ze hebben latter allebeide wat waeter bi'j de wien daon, daenk ik. Op 23 meie 1946 bin ze
trouwd en ze hullen et feest bi'j oons in de schure. Et was vanzels viak
nao de oorlog, dat d'r was niet yule te kriegen. Toch was et slim gezelhg. Boele Zwatteveen zol veur de meziek zorgen. De akkordeon had
hi'j om de nekke hangen, mar daor was dan ok alles mit zegd...
Aoltien is nao heur trouwen naor Ooldelaemer gaon, waor as ze tegere boerkt hebben. Ze hebben twie zeunen kregen; de iene is boer wodden en de aandere woont bi'j oons in Hooltpae, hi'j het een bouwkundig tekenburo. Sjoerd is nogal jong overleden en hi'j het niet van zien
A.O.W. genieten kund. 1k heb an Sjoerd een eerlike en oprechte zwaoger had, et was ok een lakonieke en humoristische man.

Sjoerd Qosting, de man van mien zuster, was altied in veur een grappien.
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39. TROUWPLANNEN

tienduzenden:
Et huus was inderdaod veur halverwege jannewaori klaor. We hadden
oonze trouwdag pland op 29 jannewaori. Doe we bi'j de gemiente die
daotum veurlegden, was daor niks op tegen. Ok Jopie heur oolden vunnen de daotum prima. Mar doe naor Piet en Anne.
'Tsja, die dag kan ik niet,' was mien vader zien antwoord, 'want dan
moet ik mit de K.I. et pad op.'
We hebben him mit zien alien uutlacht en doe gaf hi 'j him gewunnen.

Zo staorigiesan kwam bi'j Jopie en mi'j ok et trouwen wel es ter
spraoke. Hoe mossen wi'j dat anpakken en wat zollen oonze oolden
van weerskaanten d'r van zeggen. Now, dat vul gelokkig mit, want de
oolden van beide kaanten konnen et wel begriepen nao zoe'n lange
verkering. Ze hadden allegere vroeger zels de pappegaai van et paoltien scheuten en daor konnen ze oons niet op betrappen.
Jopie's oolden hadden een boerkeri'je an de Jekenweg op 'e Miente.
Daor konnen wi'j wel veerder boerken, mar dat mossen we zels mar
weten. Mien schoonoo!den weren reuze meensken die heur goed in
oonze toestaand verplaetsen konnen, wi'j konnen ja ok bi'j Piet en
Anne Gorte veerder boerken. Tegere hebben wi'j veur mien oolden
keuzen, en ik begreep wel an mien vader en moeder dat zi'j dat ok
graeg gebeuren zaggen. Jopie heur oolden vunnen et best, mar as wi'j
trouwen gongen, mos d'r ok onderdak kommen, vunnen ze.
'Gien geduvel,' zee Gijs Biel, 'ik zal es mit Piet Gorte praoten.'
En zo kwam d'r een dienstwoning naost de oolde boerderi'je te staon.
Wi'j, de beide kiender, kwammen doe in een spiksplinterni'j huus en
dat kon haost niet. Et huus mos op!everd wodden veur jannewaori
1959. De woning wodde deur A!le Delfsma bouwd. Et was veur die
tied een beheurlike dienstwoning. Et huus hadde een keuken, een
woonkaemer, een klein kaemertien, boven drie s!aopkaemerties en een
douche. We hadden ok nog een vliering, want de muren weren 1.20
meter hoger as de zoolderbalken. Zonder subsidie kostte et huus nog
gien f 25.000,00. Subsidie kreej' op et tal slaopkaemers, dus ok et kleine kaemertien beneden rekenden wi'j as slaopkaemer, mar dan moch
d'r in glen zeuven jaor wat an veraanderen. Mit disse subsidie kwammen we op een bedrag uut van f21.000,00.
Doe mos et nog in de varve, binnen en butenomme. Hendrik
Kromkamp was bi'j oons de schilder. Hi'j was een echte boereschi!der
die prima, degelik wark ofleverde. Zien vrouw Martsje runde et kefé
en dee dat op een hiele biezundere meniere. As ik jim vertelle wat et
varven van et hiele huus kostte, dan geleuven jim et niet. Et kostte mar
f 975,00, moej' vandaege-de-dag es omme kommen. Et gaot now bi'j
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daon, o.e. deur mien oolde buurrnan Otte Boek. 1k kneep 'm wel een
betien doe hi'j op et teniel kwam, want hi'j kon et slim roeg en 'sexy'
zeggen. Mar flee, gelokkig vul et allemaole in goeie eerde en hi'j kreeg
een luud applaus uut de overvolle zael.
De veurzitter van de Koperetieve Zuvelfebriek Steggerde, Hendrik
Menger, was d'r ok, want mien schoonvader was siktaoris van die
febriek. Mar ok de veurzitter van de Koperetieve Zuvelfebriek van
Wolvege, Aant Heida, was d'r, want mien vader was daor bestuurslid.
Ze brochten beide de bekende fielsetaosies over van de veriening en
zaggen graeg dat wi'j daor ok lid van wodden. Ok die venrzitters van
doe hadden et woord 'fusie' al in de mond. 1k heur et verhael nog dat
beide mannen veur heur eigen febriek hul; Steggerde was beter en
omgekeerd; Wolvege was beter.
De meziek hadden we uut Liwwadden. De muzikaanten konnen de
fleur d'r goed in holen en zeden de hieltied:
'We gaon nog lange niet naor huus, want et is hatstikke mistig.'
Now, dat was ok zo, want nao ofloop het Thijs Menger oons naor
huus brocht, et raempien naost him eupen om de baarm te zien! Thijs
het d'r haost veertien daegen ziek van west. Hi'j was doe nog vri'jgezel, mar had tussentieds wel es een scharreltien.
'Och,' zee Thijs, 'beter een bossien bloemen as een vaaste plaante.'
Netuurlik heb ik, doe we ankwammen bi'j de ni'je woning, Jopie over
de drumpel tild. Dat was niet zoe'n zwaore kius, want ze was een hiele
slaanke meid van rond de 115 pond. De viagge ston boven op et dak,
ik daenk dat Sietse Douma en Folkert Hoornstra dat daon hebben.
Een peer daegen laeter leup ik om huus henne en tot mien grote verbaozing hong d'r an de veurdeure een grote, lege zak mit een peer balstienties d'r in.
1k reup: 'Jopie, moej' hier es kieken!'
'Ja,' zee ze, 'ik kan me et indaenken,' en daor kon ik mit hennegaon.
Jopie wodde mitien boerinne, dezelde morgen d'r vroeg uut, en ze
hadde naachs niet slaopen.
Zo kregen mien oolden d'r een dochter bi'j. Ze weren d'r hiel trots op
en bliede; veural mien moeder, want die hadde now weer anspraoke.
Netuurlik gongen we geregeld op de moter naor De Miente, nao va

40. DE TROIJWDAG
Die 29 jannewaori 1959 is een mijlpaol in je jonge leven. le bin een
hiele protte van plan, ie zitten nog vol energie en wat zal de toekomst
je brengen, et is een dichtplakte brief.
Mit een trouwboekettien en een ni'j pak an gong et richting lekenweg
bi'j Noordwoolde. Doe ik daor ankwam hadde mien anstaonde een ni'j
maantelpakkien an, dat was doe de mode. We bin mit zien alien naor
et gemientehuus gaon in Wolvege. Ok mien grootmoeder van mien
moeders kaante was d'r nog bi'j en wi'j hadden een boel respekt veur
heur. Ze wodde uuteindelik haost 101 jaor en het in heur leven een
protte lichamelike arbeid daon.
Doe et aovens zeuven ure was, was et koold en et vreur nogal wat, de
maone ston d'r helder bi'j. Jopie heur vader vreug mi'j as ik wel even
anti-vries in zien auto doen wol. Hi'j hadde krek een ni'je Ford Taunus
en wus niet percies hoe dat mos. Doe ik dat kiussien daon hadde,
waarmde ik nog even de hanen bi'j de kachel. Et was intied half achte,
dus et wodde tied om mit mekeer naor Abel Slager in Noordwoolde te
gaon, daor hadden wi'j et feest. Doe we deure nut gongen, was et hatstikke mistig, ie konnen haost gien haand veur de ogen zien. We stapten bi'j mien schoonoolden in de auto en ik zee nog tegen Gijs:
'Kun jow et aenlik wel zien?'
Hi'j antwoordde: 'Oe ja, ikke we!!' Et was nogal een priestig kereltien.
Hi'j was nog mar net op de weg en ik zegge tegen Gijs:
'Jow gaon an de verkeerde kaante bi'j de tillefoonpaoi langes.'
En mitien laggen we op de kop in een dreuge sloot. Mit mekeer hebben we de auto d'r weer uuttrokken. Ome Klaas het doe mar mit de
pietereulielaampe veur de auto uut lopen om de ofslag naor
Noordwoolde te vienen. Doe we daor de zael in kwammen, weren d'r
al een hiele protte meensken, veural van de zuudkaante, want daor was
et niet mistig. De buren uut Hooltpae weren mit een bus en die hadde
aanderhalf ure wark had om in Noordwoolde te kommen.
Al mit al was et een slaegde brulloft. Mien vader eupende en mien
schoonvader bedaankte veur oons. D'r wodden nogal wat stokkies
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41. ZO BEGINT DE HUUSHOLING

en moe en naor de honties. En Jopie heur oolden kwammen riegelmaotig bi'j oons, zi'j hadden ja al een auto. Mien schoonoolden hebben
nog een jaor boerkt en doe de boerderi'je verkocht, want een opvolger
was d'r niet. Butendat kreeg Jopie heur moeder arg last van heur heupen en kni'jen. Ze kochten doe een woning an de Hellingstraote in
Noordwoolde.
Een neve van heur was Roelof Wiederholt. Hi'j zat schuin tegenover
heur midden in et laand en hi'j hadde zoe'n kleine vier bunder gröslaand. Roelof verhuurde dat an Gijs en ome Klaas en die gongen daor
pinkeweiden, want dan hadden ze wat te doen. Dat was doe een mooie
flikkeri'je, ie konnen d'r een mooie buuscent an overholen.
Tegenwoordig kost et je centen, want de slachtweerde van et vee is now
slim lege.

Jopie had arg belang bi 'j een soort fokshontien. Jelle van der Meulen
uut Ni'jhooltpae hadde doe zoe'n hontien en as die jongen kreeg, zollen wi'j d'r iene van hebben. Mit een peer maonden was et zo veer en
Jelle brocht et kleine hontien in een deusien aachter op de fiets. De
naeme was vanzels Foksie en ie konnen him van alles leren: spreken,
mooi zitten, poties geven, dood liggen. Aj' tegen him zeden dat d'r een
dikke bujje an de locht zat, dan sprong hi'j op de stoel, keek et raem
uut en blafte. Mar d'r was ien ding dat ik him niet leren kon. Dat was
as hi'j buten was en naor zien naeme luusteren mos. Hi'j keek dan een
keer omme en naaide d'r gauw uut. 1k heb him vaeke ophaeld, mit mal
en mooi, mar et huip allegere niks. Mien schoonoolden hebben him
doe mitneumen naor Koentien Kooistra, de oolde arbeider van heur, en
daor het hi'j zien veerdere leven sleten.
D'r bin meer van die jonge peerties die mit een klein hontien beginnen
en laeter zels kleine jongen kriegen. Ok bi'j oons was dat et geval. Nao
aanderhalfjaor is oonze Korrie geboren. 1k herinner mi'j nog as de dag
van gister dat Jopie zundagsmiddags mit Thijs Menger naor et ziekenhuus in Wolvege gong. Thuus bevalen was d'r hier haost niet bi'j of et
gong zo viot as floep-uut. Now, dat was bi'j Jopie niet et geval. Gerrie
Mulder, de vrouw van Gerrit van der Meer, het doe nog veur mi'j mulken, we hadden doedertieden nog gien melkmesiene. Vader en moeder
weren naor Wapservene, naor mien va zien breur Hendrik, hi'j was jaorig op 12 juni. 1k bin laeter nog even thuus west te vertellen wat d'r
gaonde was en doe mitien weer op de moter naor Wolvege steuven.
Dokter Baarda zat op de stoel naost Jopie en tot vervelens toe poetste
hi'j zien naegels mit een bosseltien. Doe stopte hi'j zien piepe, stak
him an en zee tegen mi'j:
'Koop, laten wij dejonge boer de Douwe Egberts maar eens laten ruiken.'
Mar et was gien jonge boer, et was een dochter en de naeme was
Kornelisje Annigje. Zi'j is laeter wel boerinne wodden. Midden in de
naacht reesde ik op de moter naor Noordwoolde toe om et grote ni'js

Jopie voerde langejaoren de kalver, niet alliend winters mar ok in de zoemer.
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ding. De eerste peer daegen het Korrie daorom bi'j de vrouw van
Wiebe Geertsma an de bost west. In femiliekring komt dit nog wel es
ter spraoke. Dokter Baarda zee dat as Jopie mar een protte Rivella
dronk, ze wel voeding kreeg. Hi'j had geliek ok nog!
Et duurde vaeks een dag of tiene dat de kraomvrouw weer thuus
kwam. Korrie gruuide as kool op et laand. Een dik rond koppien en mit
aanderhalfjaor nog gien sprietien haor op et heufd.
'Komt wel,' zee dokter Baarda, 'verstand groeit eerst, dan het haar.'

Oonze huusarts dokter G. S. Baarda.

te vertellen. 1k tikte op de slaopkaemerrute en ik zee dat ze opa en oma
wodden weren. 1k mos even in huus kommen en mien schoonmoeder,
et was zoe'n best meenskien, kreup mi'j an. Ze goelde en de traonen
leupen heur over de wangen. le zollen zeggen waoromme, mar daor
was wel reden toe. Jopie is vusen te gauw geboren en daor hebben ze
naacht en dag bi'j waekt en now hadde ze zels een dochter van roem
zeuven pond op de wereld brocht. 1k kon me dat doe niet goed begriepen dat ze zo overstuur en zo verschrikkelik bliede was. Aj' oolder
wodden begin ie dat beter te beseffen.
'Weej' wat we doen,' zee Gijs, 'ik breng moeder morgenvroeg wel
naorje toe, zi'j zal wel eten veurje koken.'
Mien antwoord was dat dat niet hoefde, want mien oolden woonden
ja viak naost oons. Mar d'r was gien praoten tegen, mien moeder hadde
et al drok genoeg, vunnen ze.
Jopie hadde Korrie eerst an de bost. mar ze hadde hielendal gien voc144
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42. DE EERSTE TREKKER
1k heb al verteld dat ik altied wel belang bi'j een trekker hadde en dat
wus mien vader ok wel. We hebben doe wel es in dubio staon om een
autotrekker te kopen van de Mengersjongen. Toch bin ik bliede dat wi'j
dat niet daon hebben. De C.A.V in Berkoop verkocht de Same-trekker, zoe'n ienpitter, die aj' al in de veerte an heurden kommen. Mien
vader raodde mi'j daor nogal op an, want hi'j was beheurlik koperetief
anlegd. Daor hadde ik alle begrip veur, en flog. 1k zeg altied mar zo, ze
moe'n d'r beide wezen.
Et oge vul mi'j liekewel op de Cormick-trekker, daor was Schootstra
uut De Jouwer dealer van. De koop is angaon, de mooie motermi'jer
wodde inruild, mar we mochten him wel weer verkopen, een appatte
haandel. Smid Donker van Ni'jhooltpae hadde d'r een !iefhebber veur
en dat bleek Joop Mulder te wezen. De Cormick-trekker was een 24
P.K.D. 24. In die periode een baos van een trekker en Schootstra gaf
A een hiele goeie service. Elke maond, een jaor laank, kwam Je!lema,
de monteur, de trekker konterleren en dee d'r et neudige an. Hi 'j verte!de mi'j, dat as ik morgens op de trekker stapte ik om drie dingen
daenken mos. In et eerste plak mos ik de dieseleulie konterleren, in et
twiede plak de euliepij!stok en in et dadde plak et koelsysteem, dus de
radiater. 1k hebbe zo een protte van him leerd.
Wi'j weren zowat de ienigsten hier in oonze omgeving die een trekker hadde. We hadden doe nog laand in Ni'jhooltpae en as ik de schoele veurbi'j gong en de kiender hadden speulkertier, dan kwammen ze
al!emaole bi'j et schoelehekke. Ok de buurkiender kwammen riegelrnaotig, want ze mossen vanzels ok wel es aachter et stuur. De trekker
leup op diese!eulie en op anraoden van Schootstra kregen we een tank
in de grond in plak van boven de grond. Boven de grond koj' kondenswaeter in de tank van de trekker kriegen en ondergroons haj' daor
glen last van. We kregen een tank van 1200 liter mit een zwengelpompe d'r op en we weren de keuning te riek. Op de trekker zels zat ok een
hefinrichting, dat was ok weer wat ni 'is.
Op een keer mos ik mit een varken naor de beer bi'j Cornelis Bakker
in Hooltpae. 1k hadde onderwegens een bosschop an Anne de Jong, de
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fietsemaeker. Hi'j leup even mit mi'j mit naor de weg waor as de trekker ston, en zee:
'Wat zit daor toch een moterbiok in.'
Anne dee doe al in bromfietsen en keek wat reer tegen die trekker an,
daenk ik. Hi'j was liekewel een vakman die van al!es kon. Hi'j kon de
redens as et waore polijsten. En in de oorlog maekte hi'j van twie
kepotte binderbanen weer iene goeie, en nuum mar op. Hi'j is jammer
genoeg niet oold wodden en et dörp verleur d'r een beste kammeraod
an.
Ok Jopie mos et trekkerrieden leren. Ze het liekewel een peer keer op
de panne zeten, mar doe nooit weer. Jim zullen wel daenken, op de
panne, tegenwoordig is et haost een soort fauteuil waor aj' op zitten.
Mar in die tied was et een soort panne van iezer, krek as vroeger op de
hujmesiene.
In feite was de trekker eerst een soort moordtuug. Hi'j vervong et
peerd, en dat was krek a!les. Mest!aeden mit de vörke op een grote
!ochtbanewaegen, waor as drie keer zovule op gong as op een boerewaegen. Mit de mesthaoke mos ie et d'r weer of trekken en elke keer
weer op en van de trekker. Et grösmi'jen mit de trekker, dat was eerst
ff
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ok et ienige dat oons tied bespeerde. Aj' een struper veur de vinger van
de balke hadden, dan gong ie even in de aachteruut en dan weer veuruut en daor gong et weer henne.
Wi'j weren ok lid van de grasdreugeri'je. Die ston doe nog bi'j de
botterfebriek. Laeter ston hi 'j waor as now de dierekliniek is van Van
der Laan en nog weer laeter is hi'j in Et Vene kommen. Doe hi'j verplaetst wodde van Wolvege naor Hooltpae, hadden ze veur de leden een
eupen dag. 1k gong d'r ok henne te kieken mit mien vader. Tjepke
Bouma was veurzitter van de grosdreugeri'je en Folkert Stuurman was
aenlik de uutvoerder en die regelde alles. Et dreugen van grös gebeurde in Wolvege op eulie en in de ni'je grösdreugeri'je gong et op gas.
Op de boerderi'je hadden we een hujventilater en aj' daor een pette
of musse tegenan gooiden dan bleef hi'j an de ventilater kieven.
Datzelde systeem hadde de grosdreugeri'je ok, et gas wodde vermingd
mit locht. Ok daor gooide ik veur de aorigheid een keer de alpino
tegenan, mar de gevolgen weren doe niet zo mooi... Alles sleug uut en
de meensken konnen wel naor huus toe gaon. 1k heb dat mennig keer
anheuren moeten, mar et was vanzels een grap die zo hielendal niet
bedoeld was.
Mar now weer naor de trekker mit de mi'jbalke. Et was begin meie
1959 en we hadden bericht kregen van de grosdreugeri'je dat we mi'jen mossen. We deden et veur et eerst op disse meniere en dat was vanzels veur oons, mar ok veur buurman Jelle van der Meer, wat ni'js. We
weren allemaole ni'jsgierig hoe et gaon zol. Jelle ston te praoten mit
mien va die de harke in de haand hadde om et laeste zwad of te klauwen. Hi'j ston intied wat te leunen op de harkestok. 1k kwam d'r an
mi'jen mit de trekker, en de harkepunte die in de grond ston, wodde d'r
deur de mi'jbalke zo in ienkeer of ramd. Jim hadden de beide mannen
staon zien moeten, ogen in de kop as kiewietseier!
Op datzelde stokkien laand, we nuumden et altied de bosstreek, was
wat een uutlopende punte. Dat veurjaor gong ik et rollen, want et was
deur de natte haast kepot lopen. We hadden al een laandrolle, iene van
beton, en die dee ik aachter de trekker. Eerst butenomme, mar ik mos
vanzels niet te kot op de kaante konimen. Doe kwam ik bi'j de uutstikkende punte en die wol ik ok zo goed meugelik rollen. Veur, bi'j de
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weg, hong et slim of naor de sloot. Et hadde regend en et was nogal
glibberig en ik glee vanzels mit de veurvielen naor de onderkaante in
van de sloot en daor gong et henne mit de trekker en de laandrolle d'r
aachter. 1k ston op de trekker om d'r of te springen, doe me wat in de
zin scheut. De monteur van Schootstra hadde me leerd om mit ien viel
of te remmen, dan kreeg de aandere baand meer greep. Et lokte mi'j ok
mar net, mar j heur, daor klauwden de trekker en de laandrolle weer
tegen de schuine wal op. Et hatte sleug mi'j in de keel en ik keek mitien
om mi'j henne, mar gelokkig hadde gieniene et zien. 1k vertelde et netuurlik an glen meenske. Toch bleek laeter dat d'r wél iene was
die et zien hadde...
Bi'j de winteraovenden kwammen Jelle en Jaanke van der Meer
vaeke te aovendpraoten bi'j mien oolden. Jelle kon hiel smaeke!ik vertellen, veural over vroeger, mar ok et algemiene ni'js hadde zien
ommedaenken. As ik d'r wel es kwam, zat Jelle vaeke mit zien lorgnet
op de neuze te lezen. De mollehond lag veur de kachel en Jaanke
schonk koffie in uut de grune, gimmeleren kanne die altied bovenop de
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43. DE MECHANISAOSIE DOT ZIEN INTREDE

hekkieskachel ston. Et was d'r allied gezellig, veural as Jelle an et vertellen was.
Zo ok die aovend doe ze bi'j oons yolk weren te koffiedrinken. Mar
op een gegeven ogenblik zee Jelle:
'Et is Koop van 't veurjaor mar best ofgaon, Piet, mit die ni'je trekker. Hi'j zat omtrent in de sloot, mar hi'j was goed op zien kwievieve!'
En zo moej' alles ondervienen wat wel en niet kan, want ondervienen
is de beste leermeester. 1k ree ok es mit twie dikke banewaegens vol
zaand bi'j Haarm van Cornele weg en ik zol de dam inrieden, mar
hadde wat te yule gang. 1k remde of, mar de beide waegens vol zaand
reageerden daor niet op en scheuven de trekker die dwas op de weg
ston een peer meter veuruut. Gelokkig gebeurde d'r veerder niks!
We hebben altied mit plezier warkt mit de Cormick. We hebben d'r
weinig onkosten an had, mar hadden vanzels een goeie service bi'j
Schootstra.

Zo gong ie as jonge boer de mechanisaosie tegemoet. Aachterop de
trekker kwam een akrobaot, veurop een hujschoeve, mar ie mossen de
hujbulten nog wel altied opmaeken. In de hujjinge hadde ik gelokkig
wel genoeg yolk. Dat weren mien schoonvader, ome Klaas, mien vader
en oonze knecht Henkie de Vries.
Mien schoonvolk woonde an de Hellingstraote in Noordwoolde mar
' in
omdat heur dochter now in Hooltpae woonde, zochten ze een huus
oons dörp. Dat lokte heur nogal gauw. Ze kochten eerst an de
Haemersweg et oolde huus van Pieter Lebbing en et doel was om op
dat stee een ni'j huus te zetten. Now kwam daor gien eupenbaor vervoer langes, dat ze zaggen d'r ok mar weer vanof. Doe hebben ze et
huus kocht van de Veenties. Daor woonde doe alliend dikke Zwaan nog
in, mar die gong naor Wolvege.
Ome Klaas woonde bi'j mien schoonoolden in en hi'j gong nog wel
es naor Koop en Jopie om daor wat kiussies te doen. Dat was veur him
ok goed, want hi'j gruuide as een beer en kreeg een kop zo dikke as
een s!eie. Riegelmaotig kwam hi'j naor de boerderi'je en hi'j het dat
jaoren daon, ie kun wel zeggen tot haost an zien dood toe.
Aj' half juni in et veld weren, veural bi'j de Kuunder of bi'j de Lende
dan weren et allemao!e hujbulten, net zo veer aj' kieken konnen. Et huj
mos eerst allemaole an de värke en dan op de waegen waor as iene op
ston te hujlaeden. D'r weren boeren bi'j die geweldig best hujlaeden
konnen, sommigen wel drie tiemoppers op een waegen. Mar d'r gong
ok wel es een voer huj over de kop. Dan zat et schieve op de waegen
of d'r bezweek een viel of et hujraem knapte deur de midden of d'r
brak een ronge. Dat hujlaeden was een tiedrovend wark. Aj' thuus
kwammen mit een voer dan mos et weer an de vörke, want dan mos et
ja nog naor et hujvak in. Aj' op een dag vier of vuuf voer huj ophaelden, dat waj' niet lui.
De hujslepen kwammen in die tied ok in de perduktie. Mit et peerd of
de trekker d'r veur koj' zo een bulte huj d'r op slepen. Dat leek me
wel wat. Van de kleine banewaegen koj' we! een hujs!eep maeken, mar

150

-

151

aj' wat veer van huus weren, koj' niet zovule mit naor huus toe nemen.
Dat we keken de katte eerst mar es uut de boom.
Een jaor laeter kochten we twie hujslepen van elk vierenhalve meter
laank. Veurop was een autokardan monteerd die andreven wodde deur
de trekker. Ben dikke schipperskaobel kwam om de hujbulte, de oftakasse wodde anzet en de bulte lierde vanzels op de sleep. De hujbuite wodde nogal bi'j mekeer knepen en clan kon d'r nog best iene bi'j op.
Op disse meniere koj' aovens alliend nog wel vier dikke hujbulten
ophaelen, dat was dan twie voer huj.
We hadden ok taekelderi'je in de schure, dat gong beter as et ofvärken van et huj. Nog weer laeter kregen we een hujblaozer, mar die ston
veur et hujvak. Daor vörkten we et huj in om et huj te slichten en dat
was et mooiste warkien niet, want et steuf aliemachtig.
De mechanisaosie dee echt zien intrede in et algemien, mar ok veural
in de laandbouw. Trekkers, waegens, hujslepen, schudders, zwielmesienen, strontwaegens en nog laeter ok de opraepwaegens. Et gebeurde
allegere in een hiele kotte periode.
Mit de hujslepe hebben wi'j nogal hiel wat jaoren warkt. Ok mit et
kuilen wodde hi'j bruukt. We scheuven dat aovens in buiten en de aandere dag sleepten we die op de hujsleep. Dat gong meraokel best, mar
degene die de kuil d'r ofprikken mos, was te beklaegen. Dat was haost
niet te doen. We hebben doe een kraene kocht die andreven wodde
deur de trekker. Mit ien woord een uutkomst.
Dat gui ok veur et strontlaeden, want we hadden intied ok een mestverspreider kocht. Oonze knecht Henk was een moonster in et ommegaon daormit.
We hebben d'r in diezelde tied ok een trekker bi 'j kocht, iene van de
C.A.V. van Berkoop, een Fendt-trekker van 40 p.k. Mien buurman
Luutzen Hornstra ston bi'j die trekker te kieken en zee:
'Is de Cormick now de poimie wodden?'
Mar we hadden dus now al twie trekkers. Die Fendt-trekker was verschrikkelike stark, hi'j kon wel veur de opraepwaegen. Now, en die
hebben we ok kocht van de C.A.V. Berkoop, waor as Appe Krol o.e.
verkoper was. Appe Krol was vroeger de dorpssmid, was bestuurslid
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van de Veurschotbaank en laeter ok nog makelaar. Hi'j is spietig
genoeg niet zo oold wodden. Et was iene mit wie iederiene omgaon
kon en ie konnen op him an. Hi'j was altied vrundelik, op 't schik en
oprecht. Hi'j verzekerde mi'j dat de opraepwaegen vier of vuuf voer
huj van een bunder iaand vervoeren kon. 1k kon dat eerst niet geieuven
en mien vader, schoonvader en Henk zeden tegen mi'j: 'Wi'j kriegen
een makkie, wi'j staon douk te kieken wanneer aj' weer es weeromme
kommen.'
Et bleek aandersomme, ik was d'r eerder weer as dat zi'j et huj uut de
schurereed in et hujvak hadden! Appe Krol hadde dus volkomen
geliek. Et was trouwens een Welger-opraepwaegen, de grootste die d'r
doe was. We hebben die waegen wel twintig jaor bruukt.
De tied biift niet stille staon en we hadden al een hiel mesienepark.
E
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Ok de melkmesiene dee zien intrede. We kochten iene van et mark
Hector, ok weer bi'j de C.A.V. in Berkoop. We hebben d'r liekewel niet
zokke beste risseltaoten mit had, we hadden altied een protte naomelk
en et was van dat zwaore materiaol. We hebben ok een melkmesienewaegen appat maeken laoten bi'j de C.A.V. Now zullen jim daenken,
een waegen is een waegen, mar aj' grote en briede koenen hadden, en
dat hadden wi'j, dan waj' meer ruumte neudig.
Mien vader kon goed mit de haemer en knieptange overweg en maekte alderdeegst voerbakken an de mesienewaegen. Elke koe kreeg daor
zien eigen possien eten in, in de vorm van een koeke. We hadden twie
soorten koeke: de A-koeke, die was eiwitaarm, en de magnesiumkoeke. Die laeste was tegen kopziekte, daor zat vuuf percent magnesium
in. Kopziekte onder de koenen, dat was me wat. Ze laggen dan zomar
dood, veural de koenen die een protte melk gavven. Ok as zokke koenen bols weren, dan weren ze daor slim vatber veur. le mossen niet
tevule mit de keunstmestzak lopen, want tevule kalium was funest.

Awwe naor et laand gongen te melken, nammen we ok altied een dikke
kroje vol huj mit. As de koenen uut weren en we de riempies los wipten, dan weren d'r altied een peer koenen bi'j die mitien van et huj vreten gongen. Dat was een teken dat ze daor behoefte an hadden. Ok as
et gros haost op was en d'r kwammen van die jonge spruties te veurschien, dan mos ie uutkieken, dat eten warkte ok mit om kopziekte te
kriegen.
We hadden in die tied nog glen auto. Dat was wel es de bedoeling, mar
de centen weren altied op. Dan weer kochten we een mesiene en dan
weer een stokkien laand d'r bi'j en dat gong toch veur. Mar ja, een auto
was wel wat en ik nam alvast rijles. 1k kreeg de lessen van Rikus
Scheltinga die an de Spoorsingel woonde in Wolvege. Eerst toerden we
wat hier in de buurt omme en doe naor Et Vene. 1k hadde d'r hielemaole gien muuite mit. 1k zat j altied op de trekker, en ik wus ommeraek goed wat d'r in zoe'n moter gebeurde mit een bepaolde haandeling. Et rij-examen haelde ik mit de eerste keer, mar now de auto flog.
Netuurlik gong ik naor de gebroeders Menger bi'j oons in Ni'jhooltpae
en daor kocht 1k een hiele goeie, twiedehaans auto. Et was een zulverkleurige Opel mit nog stuurversnelling. We hebben die auto haost hielendal ofreden.
We hadden now twie trekkers, een strontwaegen, een opraepwaegen,
een kraene, een hujblaozer, een melkmesiene en now ok nog een auto.
Mien Spartagien he'k doe inruild, aachterof hadde ik dat niet doen
moeten.
Mar d'r kwam nog meer ni'j materiaol. Zo was et strontkrojen altied
een zwaor en soms ok misselik wark. Veural bi'j de winterdag as d'r
sni'j en iezel lag, dan was et glen lollegien. Mar ok hier speulde de
mechanisaosie op in, want in de gröppe kon een automatische mestofvoer. D'r weren inkelde boeren die dat al hadden, o.e. bi'j Flapper in
Ooldelaemer. Bi'j oons kon et ok wel, mar et kostte nogal hiel wat,
want we hadden aachterdwas een dubbele riegel. Dat mos dan neffens
de mannen van et yak allegere appat van mekeer ofvoerd wodden. Et
gong over, want et wodde op die meniere vusen te duur.

Voerbakken om de melkmesienewaegen. Elke koe kreeg een magnesiumkoekien en
wat A-koeke, al naor gelang de melk die hi/ gaf
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44. UUTBREIDING VAN ET GEZIN

Mar doe kreeg Piet Gorte een idegien en trommelde de mannen weer
op. Hi'j legde zien plan uut. D'r mos wel een ni'je gröppe bi'j kommen op de lange Friese stal, mar dan kon et. 1k ston d'r bi'j doe hi'j et
uutlegde en jim hadden die mannen es zien moeten, zo hadden zi'j et
nooit bedocht. Mien vader het d'r hiel yule an mithulpen veurdat alles
goed funktioneerde, mar doe was et dan ok veur mekeer. In et apperaot is mar ien keer een ni'je ketting kommen en we hebben et 38 jaor
bruukt en nog!

Now zat ik veerder ok niet stille, want oons gezin kreeg d'r weer een
sprutien bi'j. Doe et zoveer was, brocht ik Jopie weer naor Wolvege,
mar now mit oonze eigen auto. 1k mos waachten veur de spoorbomen
en Jopie zee:
'Schiet toch op, schiet toch op, man!'
Doe we in et ziekenhuus ankwammen, kwam de jonge spruut dokter
Baarda al integen. Weer een dochter en alles kerngezond. Dit was dan
Annigje Kornelisje. Allebeide moeders weren now vernuumd.
Tegenwoordig is zoks oolderwets. Jopie gafdit keer best melk en ok dit
poppien gruuide prima op. Ze was wat stiller as Korrie. We nuumden heur eerst Anne-zussien, mar laeter Anneke.
Nao de bevalling kwam Jopie heur moeder weer veur et huushooldelike wark en as oppas veur oonze Korrie, die eerst hielendal niet zo
bliede mit et ni'je zussien was.
As wi'j aovens es vot gongen, paste oons yolk op de kiender, mar wi'j
weren wel vaeke op 'e tied weer thuus. Mien vader gaf mi'j altied de
raod as we aovens vot gongen naor een fesien of een vergeerdering:
'Al wodt et nog zo laete, altied de stal over en de ogen goed de kost
geven. Stront ofdoen kan morgens wel.'
1k zee wel es tegen Jopie:
Die oolde het ok altied wat te zeuren, die sufferd.'
Mar now bin ik oold en now bin ik de sufferd...
In 1963 heb ik et mit Jopie weer verbruid, de dadde was op komst en
dat zol in april wezen. Et zol now wel een joongien wodden, mar nee
heur, en ik hadde d'r alles nog wel an daon. Netuurlik had ik Jopie weer
naor Wolvege brocht, daor kreeg ze rust. Oolde Otte Boek zee tegen
mi'j:
'Jow meugen wel een abonnement hebben en now rnoej' nog con
keer!'
Mar et spreekwoord zegt dat drie keer schippersrecht is.
'Och,' zee mien schoonmoeder, 'hool mar op mien jonge, et wo'n
allegere meiden.'
Jim moe'n weten dat ze zels uut een gezin van zes meiden kwam.

Piet en Annegien Gorte. Trots op et deur heur zels ontwurpen idee. Alle beton- en
metseiwark het mien vader zels daon.
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45. OONS PEERD

De naeme veur disse dochter hadde nogal wat voeten in de eerde. Gijs
zol vernuumd wodden, dus bedochten we Gijsella. Bi'j de angifte, een
dag laeter, bleek dat dat niet mocht. Die 'ij' d'r in, dat kon niet, mar et
moch wel mit een T. We hebben d'r doe mar Gisella Aaltje van maekt,
Aalije was naor mien zuster. De roepnaeme wodde Gea en dat is ok zo
bleven. Netuurlik hadde ik weer de vertrouwde oppas, Jopie heur moeder. Ze dee dat geweldig en liefdevol, ik heb daor now nog altied grote
bewondering veur.

4

Oonze brune beig kreeg et ok wat makkeliker. Hi'j dee gien zwaor
wark meer, mar kon ok haost niet meer in de bienen kommen. We hebben doe de brune verkocht, veurdat hi'j een liedensweg kreeg. Toch
mienden we dat we niet zonder peerd konrien as we te melken gongen
of te vredigen of meer van dat soort kiussies. We kochten doe een
peerd deur bemiddeling van Gerrit van der Meer, die zee dat et een
peerd was zonder gebreken. Et was een blauwe schimmel en een
pracht van een diet Et peerd kwam bi'j Marten Dragtsma weg van De
Hoeve die ophul te boerken. We wollen et eerst even perberen, en et
leek wel aorig goed. Mar et dier had bi'j oons een best leven, want mit
een half jaor kon hi'j de weelde niet verdregen.
Ze zeden vroeger wel dat aj' de weelde niet verdregen konnen, daj'
dan weelderig wodden. Zo ok mit de peerden. Ze hadden et te best en
begonnen te gruuien. Ze weren vaeke schrikkerig en dan knepen ze de
kont wel es in. Dan koj' op de loop of op 'e rittel gaon, zeden ze vroeger. Mien oolde buurman van vroeger, Jelle van der Meer, zee dan:
'Jow moe'n dat peerd gien meer korrelties geven, heur.'
Hi'j bedoelde dan gien haever geven, aanders begon et peerd te gruuien, mit alle gevolgen van dien!
Et doel van de schimmel was, ik vertelde dat a!, dat hi'j bruukt wodden zol bi'j a!derhaande k!ussies. Mar as we et peerd uut et laand haelen zollen en et !eup wat veer vot, dan pakten we gemakshalve de trekker. We hebben et dier daorom ok mar een peer jaor had.

Piet Gorte mit k1eindochter Koruie en moeder Gorte mit kleindochier Anneke. Gea
lag doe nog in de kienderwaegen.
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as buren nog wel saemenwarkt mit et inkoelen van grös, daor deden we
zoer deur. Dat was doe nogal in, ze nuumden dat de Finse methode. Et
vee vun et lekker, et wodde een soort lichtzoere kuil van prima kwaliteit, mar et was uuteindelik te bewarkelik.
Doe Jan wegraekte wodde de hure van et laand opzegd dat wi'j al
kocht hadden van Jelle Winkler. Mit et ere laand d'r bi'j konnen we d'r
now iene grote kavel van maeken.
Dc boerkeri'je gruuide dus. De schure wodden stallen van maekt en
ok onder twie hujvakken maekten we stallegies veur de jaoregies en
veur nog wat varkens. Zo ston et vee onderhaand an de baanderdeure
toe. Jelle van der Meer zee wel es:
'Et is krek een dieretuun bi'j jim.' En hi'j zee ok wel es:
'Wi'j boerken om de centen en jim boerken mit de centen.'
In 1963 kwam d'r een grote varkenschure bi'j. Alliend et omhulsel
leuten we doen, et binnewark dee mien vader. Et mos ommes niet te
yule kosten. D'r wodde larix bruukt, dat kochten we bi'j een hooltverkoop in de Weembos in Ni'jhooltpae. Et was slim bewarkelik, dat
ronde hoolt, mar et was zo had as glas. Et binnerste van et hokke zicht
d'r now nog haost krek zo uut as doe. In de midden kwam een voergang en an weerskaanten zes hokken.
Marja, meer laand, meer vee, meer koenen, dus meer stalruumte. lene
kaant van de varkenhokken maekten we laeter pinkestallegies van.
Daor konnen elf pinken staon en we weren de keuning te riek. Et tal
varkens wodde wat inkot. Mien moeder wardeerde dat niet zo, zi'j kon
aenlik de motten mit de biggen niet misten. Mar moeder hadde nogal
es last van heur bost en middenrif en kon dat wark ok niet zo best meer
doen. loch bleef ze et voer klaormaeken en dee et in emmers en dan
moch Jopie et in de trogge doen. D'r was ja gieniene die et beter doen
kon as moeder!

46. GlEN BAENTIESJAEGER
Mien vader zat altied nog in et bestuur van zuvelfebriek De Takomst
en had as grote kammeraod Kees van der Ploeg, de direkteur. Ze hadden over veul zaeken dezelde gedaachten en et klikte gewoon tussen
die beide. Mar mien vader zette een punt aachter zien bestuursfunktie,
et was mooi west en hi'j gong nut et bestuur. De vergeerdering waorin hi'j ofirad was doe nog bi'j Kefé Bijl (De acht pilaren) in Wolvege.
D'r mos een ni'j bestuurslid kommen en mien naeme wodde nuumd.
1k bin doe mitien in de bienen sprongen en zee:
'Nee, dat wodt te Gortig.'
D'r gong een gelach op uut de zael.
Van die tied of heb ik mi 'j overal van weeromme trokken. 1k zag dat
mien vader rustig vot gaon kon. Hi'j leut et wark over an mi'j en
Henkie. As ik die weg ok volgen zol, hoe kwam et dan mit de boerkeri'je? 1k wol d'r op en top bi'j wezen en veural ok letten op de kleinties. Jopie was de menister van financiëen en die hul de haand goed op
de knippe. Ze ni'jde en stopte alles zels, mar huip ok mit op de boerkeri'je en ze zee wel es tegen mi'j:
'Ten draotien op een dag is een hemdsmouwe in et jaor.'
Ze wodde laeter ok de kalvervoerder, gafbiks an et jongvee en voerde de koenen huj over de zoolder.
De boerderi'je breidede nog veerder uut. D'r wodde laand kocht van
Miime Wijnja die an de Stellingenweg woonde en dat was goed vuuf
bunder. De pries die hi'j d'r veur vreug vul niks op of te dingen, mar
poerbest laand was et niet. Et was veur oons een hiele hap, mar we wollen niet bange wezen en gongen naor de baank om geld te lienen. Ok
van oonze oolden konnen we wel wat geld lienen en dan waj' et ok al
gauw weer vergeten. Et laand dat aachter dit ni'je lag hadden we al
kocht van de femilie Jelle Winkler deur bemiddeling van Barteld
Hoekstra van De Hoeve. Jan Stegeman, een buurman van oons, had et
veur die tied in hure. Jan kwam liekewel jong te overlieden, hi'j was
niet trouwd en boerkte mit zien beide zusters Klaosien en Brigette. Jan
was een toeke boer en een peerdeman van Friese peerden. Wi'j hebben
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47. ET WINNEN VAN HUJ EN KUIL NEFFENS NI'JE
METHODEN

48. BUURIMAN ZIEN LAAND
Buurman zien laand komt mar ien keer te koop. Zo kochten wi'j et
laand van buurman Otte Boek, dat was ongeveer vier bunder groot. Ok
de kaampe van Jan en Lute Lourens kochten we d'r bi'j en die was drienenhalve bunder.
Jan en Lute weren twie ongetrouwde bruurs die tegere boerkten in
Hooltpae. Ze hadden heur moeder nog in huus die zo goed en kwaod
as et gong de huusholing nog beredderde. Laand bi'j de boerderi' j e
hadden ze wel, mar et was haost allegere op ofstaand. Ze gongen altied
mit et peerd henne te melken en dat mos altied ophaeld wodden uut et
laand. As et peerd hielendal bi'j de Scheene leup, zee Jan tegen Lute:
`Ik haele wat hoolties en turf veur moeder, heur Lute.'
Die zien antwoord was dan:
`Lopt hi'j weer op de Scheene, mien jonge?'
As ze bi'j oons in de buurt de koenen hadden, dan was et altied mooi
om an te heuren. Ze kwammen mit et peerd en de waegen en et eerste
wat ze tegen de koenen zeden, was:
`Morgen jonges, bier bin we dan. Wat het et gruuid, Jan,'
`Ja Lute, de koenen gruuien haost in et gros vaaste.'
`As jow Veronica now melken, Lute, dan melk ik Siska wel.'
En zo gong et altied deur. Wi'j konnen hiel best mit heur overweg. Ze
hadden nogal es een koe die kalven mos in et laand, mar dan brochten
ze de koe vaeke bi'j oons in de peerdestal.
Veur bi'j de weg gruuide bi'j heur een hoge stiekelhege die om de drie
jaor inkot wodde mit een saobel. D'r kwammen vanzels, bi'j ongelok,
ok wel es van die stiekels op de weg te liggen, mit alle gevolgen veur
de fietsbanen. Op een keer kwam d'r een vrouw uut oostelike richting
an fietsen. Ze fietste bi'j de stiekelhege langes, en ja heur, een lekke
baand. Jan en Lute hadden medelieden mit et vrommes, mar ze leup
gewoon veerder. Doe zee Jan even laeter tegen Lute:
`Wat toch een aekelig wief, Lute, laot ze toch uutkieken.'
`Zo is et mar krek, Jan,' antwoordde Lute, `niet anhaelen zokken.'
Ze bin beide niet oold wodden.
Behalven heur laand en dat van Otte Boek, kochten we vier bunder

Et was 20 april 1964. Et was een geweldig vroeg veurjaor, et laand was
al geel van de peerdebloemen. De strontbak wodde nog leegd, mar et
was aenlik zunde. An et aende van april hadden wi'j al mi'jd veur de
dreugeri'je en 30 april hadden we et dreuge gros al in de schure. D'r
hong een lekkere locht die tot de hiele boerderi'je deurdrong.
Et dreugde gros zat doe nog in pakken. Dat die dreuggrospakkies bi'j
et verpakken nog wel es uut de baand gongen, lag an et dreugde gros
zels. Et wodde ommes kot mi'jd, want daor zat de meerste voeding in.
As et gros wat langer was, dan haj' daor minder last van.
Laeter gongen we op brokkies over en doe weren we van al die ellende of Bauke de Koe en Lubbert Woudstra weren de trekkersjefeurs
van de dreugeri'je. Bauke haelde et gros op en Lubbert brocht et in
pakkies weer weeromme.
Et grosdreugen vun ik nogal duur wark en ik bin laeter dan ok lid of
wodden. Ik hadde veur die centen die 'k an de dreugeri'je kwiet was
liever pulp of eerpels.
Et hujventileren en de veurdreugmethode kwam op gang en die laeste methode is vandaege-de-dag nog altied populair. In et begin was et
een toer dat as zoe'n kuilbulte klaor was die lochtdichte of te sluten.
Eerst gebeurde dat mit een gronddek en laeter mit plestiek of mit kuilhoezen. Aj' bi'j de winterdag zoe'n bulte losmaekten, was et prachtig
kuilvoer, mar mit een peer weken scheut de bruui d'r in en begon et te
schimmelen.
Nog weer laeter wodden de kuilbulten anreden mit de trekker of een
shovel. Ie hadden dan minder last van bruui, mar ie mossen wel sekuur
te wark gaon.

162

0

163

laand van IJze en Jouke Pijiman. Ok disse beide bruurs hullen op mit
boerken. Heur kaampe laand lag naost die van Jan en Lute. Die kaampe numen we trouwens now nog altied de kaampe van Jan en Lute
Lourens.
Nao de oorlog wodde oonze boerderi'je dus staorigan aorig groot.
Hi'j was nog altied van Piet Gorte, want we boerkten gezaemelik tot
een zekere tied toe. Laeter nam ik alles over veur taxaosieweerde van
et vee. 1k betaelde oons yolk de rente en de hure van et laand. 1k zat
mit Jopie wel es krap in de centen en moeder vreug dan wel es wanneer as we de rente en de hure betaelden.
'Ten keer et melkgeld,' zee moeder, 'dat kunjim toch wel misten?'
Mar et is gelokkig allemaole wel goed kommen.

49. AOVENDPRAOTER
Nao zes jaor hadden we al een hiel gezinnegien. Aovens, as alles in de
rust was, zatten we nog gezellig en lekker waarm te kietsen over wat
d'r die dag gebeurd was.
De kiender hadden altied de kaemerdeure eupen en deden die nooit
dichte. Dan was et aovens eerst altied koold in huus. We dochten d'r
wel an om veren an de deuren te doen, mar we vunnen dat aenlik een
betien varkenhokke-achtig. Mar doe kwam et eerdgas en we besleuten
vot-en-daolik om dit anleggen te laoten. Een grote gevelkachel mit een
protte kalerienen kwam onder de rute te staon. Doe wodde et waarm in
huus, ik zal et jim vertellen. le kregen eerst een dikke rooie kop, want
et was een hiele aandere warmte dan van zwatte braand. Laeter was et
veur de kiender niet alliend een kachel, mar veural een baank om op te
zitten en doe begon hi'j staorigiesan deur te bugen.

Aj' oolder wodden kommen bepaolde uutdrokkings van je oolden nog
wel es naor boven drieven. Mien moeder zee ok wel es:
"t Is wel es goed aj' es over de naod van de pottemonnee krabben,'
of: 'Kiek niet altied naorjow meerdere, mar ok es naorjow mindere.'
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Doe Jopie en ik op een aovend es lekker zatten te kraantelezen, reup d'r
iene bi'j de aachterdeure as d'r ok yolk in was. 1k gong henne en wie
ston daor? Luit de Boer van Berkoop, veurzitter van de C.A.V. Berkoop
en veurzitter van de K.I. Stellingwerf.
'1k wol even mit je praoten,' zee Luit.
Mien antwoord was: 'Kom d'r mar in.'
Alles speulde me deur de kop, mar ien ding ston as een paol boven
waeter: gien baenties! Mar uuteindelik kwam et daor wel op daele,
want ze mossen een ni'j bestuurslid hebben veur de Legere
Laandbouwschoele, waor as Luit ok veurzitter van was. 1k kende Luit
wel, ok al deur mien vader, mar zien naeme was mi'j ok niet onbekend
deur een gebeurtenis in de oorlog.
1k was een jonge van een jaor of twaelf doe ik heurde dat de Duutsers
al zien vee in beslag nammen. Et was midden in de winter, ik was ziek
en moch de kaemer niet uut. De yost dee zien best, want we hadden de
bloemen op de raemen staon en d'r lag een dik pak sni'j. Aj' de bloemen van de raemen kriegen wollen lokte je dat niet, want et vreur ok
overdag ommeraek. 1k dee wel es de stulpe van moeder heur eerpelpanne tegen de rute en dan had ik een kiekgattien. Opiens zag ik een
-
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50. EEN HUUSDIER

grote koppel koenen op de weg lopen. Ze weren allegere los en leupen
zo deur de dikke sni'j. Et weren de koenen van Luit de Boer en dat
beeld bliftje altied bi'j. Luit zat in et verzet of in de ondergroonse, dat
weet ik niet percies.
Laeter, op datzelde bedrief van Luit, heb ik et melken leerd veur et
melkersdiploma. 1k heb et vanze!s over et haandmelken. Hi'j hadde
doe weer een kompleet stel koenen, mar vraog niet hoe, want d'r weren
grote lieders bi'j. Et examen wodde oons daor dan ok niet ofneumen,
mar bi'j Saander Bergsma in Ni'jberkoop.
Luit kon allemachtig praoten en ik zat die aovend wel een betien mit
de kloten veur et blok, dat ik heb de bestuursfunktie uuteinde!ik toch
mar aksepteerd. Een peer jaor laeter (1 augustus 1967) is de schoe!e
dichtegaon, omreden d'r te min leer!ingen weren.
Luit was een sociaole kerel en zee krek hoe hi'j argens over docht.
Laeter is hi'j nog wethoo!der west en gong doe soms lopende naor
Oosterwoolde. Koo!d hadde hi'j et dan vast niet om de kin, want hi'j
!eut op laetere leeftied de baord staon.
lene van zien zusters was Lamkje Hof-de Boer. lederiene kende heur
ok, veural omdat zi'j zovule in et Stellingwarfs schreef en veurdreug.
Bruur en zuster hebben hiel wat presteerd in Berkoop en omstreken,
daor kuwwe hier best trots op wezen!
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Oonze kiender wo!len stommegraeg een hontien hebben, mar jim
weten hoe kiender binnen, et moet klein wezen. Kapper Dirk Bouma
in Wolvege hadde in die tied van die dwergpinsers. Hi'j had d'r wel
iene over, een rekeltien, zwat van kleur en mit vier 'ogies'. De kiender
hebben hier altied slim bliede en wies mit west. 1k vun dat persoonlik
arg mooi, alliend in de tied van de loopshied het hi'j hiel wat vermegen in de kaemer. Hi'j ontkwam Jopie ok een keer tiedens zoe'n periode. We zatten te melken veur Otte Boek, en ja heur, allemaole honnen
en d'r leup ok een klein, zwat hontien bi'j.
'Dat is Nikkie,' zee Jopie, en v!eug naor him toe.
1k raosde nog tegen heur:
'Laot him mar lopen, Jopie, et wodt altied gund an de leegste
inschriever.'
Jopie en Nikkie konnen niet zonder mekere en as ik es vot was, dan
kreup hi'j stiekem bi'j Jopie onder de dekens. 1k kwam es een keer
thuus van een vergeerdering, gong naor boven en trok et pyamapakkien an. 1k gooide de dekens op om d'r onder te kroepen. Mitien vleug
et hontien op mi'j of en greep mi'j omtrent hi 'j de strotte.
'Je eigen schuld,' zee Jopie, 'dan moej' mar eerder thuuskommen.'
Mar ja, zo nao een vergeerdering kan et zo lekker smaeken, dan s!aoj'
de kop nog wel es in de nekke, of niet soms. Dronken bin 'k liekewel
nooit thuuskommen!
Nao Nikkie hebben we nog twie kaemerhonties had, iene was Pasja.
Dat hontien vergeet ik nooit weer. Op een keer zat ik aovens in de keuken, want d'r mos nog een koe kalven en Jopie was al op bedde gaon.
Ft was altied zo, dat as et zoveer was, ik Jopie reup. Mit zien beidend
en soms mit de veearts klaorden we zoe'n k!us. 1k was die aovend wat
in de slaop roegeld en schrok inienend wakker. Oe here, de koc! 1k
gong in de bienen, mar miste mien bovengebit. 1k keek om mi'j henne,
mar nargens et gebit.
Doe ik in de stal kwam vul dat mit, d'r weren nog iens gien wenen.
Mar mien gebit speulde mi'j mar deur de kop. Alles ofzuken, in de
gang, in de kaemer, in de douche, mar nargens te vienen. 1k had et ok
0
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niet in de buse steuken en et lag ok niet in de stoel. Et hontien wodde
zuver wakker van mien gedoe en kreup onder zien dekentien weg. 1k
zol him weer wat toedekken en wat zag ik? Mien keunstgebit. In de
slaop was et mi'j uut de mond roegeld. 1k gong d'r mit naor de kraene
om et of te spoelen. Doe bleek dat Pasja de hiele boverste raand d'r
ofvreten had, hi 'j het vanzels miend dat et een bonke was. Doe heb ik
evenpies op de velgen reden en hadde dus gien gebit in de mond.
Nao Pasja hebben we nog zoe'n soort hontien had en dat hiette
Lieneke. Et hontien is zestien jaor oold wodden en was doe hielemaole uutleefd. Et diertien overleed begin september 1997.
Op de boerderi'je hadden we ok altied een waekhond. Van 1931 of
hebben wi'j vuuf honnen had: Jumbo, Prins, Kretha, nog een keer een
Kretha en Pollie. Jumbo was een soort Sint Bernhard, Prins een gladhaorige bouvier, Kretha een Duutse staonde jachthond, de ere Kretha
een Friese stabij mit wetterhoun d'r deur en Pollie was een stabij. Pollie
is ok zestien jaor wodden en was ok hielendal uutleefd. Et dier
overleed krek as Lieneke ok in september 1997. Oonze veurige hond,
de moeder van Pollie, kwam uut een nust van Rikus Koen, die doe nog
an de Stellingenweg woonde in Ni'jhooltpae. Rikus zien hond was een
poerbeste molle- en rottehond en as hi'j jongen kreeg, zol ik d'r iene
van hebben, zee Rikus. Doe et zoveer was hebben oonze kiender him
ophaeld. Et was een prachtig mooi bont hontien, et was een tefien en
et kreeg de naeme van Kretha.
Nog even over de oolde Kretha, dat was een Duutse staonde. De bond
zat daegs in de loop, mar aovens as wi'j thuus weren van et melken,
kwam hi'j los. Bi'j de winterdag was hi'j wat vaeker los, want dan
weren we meer bi 'j huus. Et volgende gebeurde doe es. Mien vader was
jaorig op 26 feberwaori en moeder had de daegs teveuren een hiele
protte vleis braoded, want de hiele femilie zol dan opdaegen kommen.
Et vleis ston op de taofel in de kaarnhoeke in een grote schaole. Een
posien laeter, doe moeder et vleis ophaelen zol, was et op een peer ribbegies nao al ophaeld. Wie zol dat aanders daon hebben as de bond.
Mit stak Kretha de kop weer om de deure en doe was de boot an, heur.
Mit opgestreken zeil gong moeder naor mien Va, en zee:
'1k voere die hond nooit weer, en hi'j kwam de twiede keer ok nog
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weer om de hoeke kieken!'
'Och,' zee Piet, 'hi'j bet et vleis ok liever as de bonken. En dan moej'
de deur ok mar niet eupen staon laoten.'
Mar moeder mos vanzels opni'j weer vleis braoden.
De twiede Kretha, die we dus bi'j Riekus Koen weg hadden, is dattien jaor wodden en overleden an kanker. Hi'j het twie keer jongen

Pollie is zestien jaor wodden.
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51. OFSCHEID VAN BUURMAN JELLE VAN DER
MEER

had, ien keer van een straothond en de twiede keer was hi'j drachtig
van een echte Friese stabij, dat was dan ok doelbewust. Kretha brocht
vuuf jongen, waorvan we iene zels hullen. De aandere viere weren
zomar verzegd. Oons jonge hontien nuumden we Pollie. Dat we hadden doe twie mooie bonte Friese stabijhonnen. Et weren mit ien woord
trouwe honnen en goed waeks. Ze gongen altied mit op de trekker naor
et laand en ok weer mit tot an de kaemerdeure toe. In huus kwammen
ze niet, of hiel even. Ze hadden daor ok gien belang bi'j, et was heur
vuus te waarm. Doe de oolde d'r niet meer was, was Pollie eerst slim
van streek, mar dat duurde gelokkig niet zo lange. Pollie was gien allemaansvrund en hi'j huip mi'j as d'r wat biezunders was wat him niet
an ston. Zo kwam bi'jglieks op een keer Jan Blotekop om haandel, mar
doe we even haantienbakken zollen, leut Pollie dan niet toe. Jan het
mi'j nooit weer in de hanen kiapt!
Now is et stille om oons huus en ok om de boerderi'je, want hi'j gong
altied trouw mit me mit, haost an et laeste toe. Et hontien had mar iene
baos en dat was ik. 1k was wies mit Pollie en omgekeerd Pollie mit
mi'j. Wat kuj' je an een hond hechten en hiel uut de veerte heur ik
Pollie nog blaffen:
'D'r is yolk, gao mar henne.'
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Injannewaori 1964 raekte oonze buurman Jelle van der Meer inienend
weg. Dat kwam bi'j oons as buren had an. Een veertien daegen eerder
was hi'j nog bi'j oons west te aovendpraoten mit zien zuster Jaanke.
Hi'j wodde 79 jaor oold, mar hi'j had om mi'j wel honderd wodden
mocht.
Mennig keer gong ik aovens, veural bi'j de winterdag, naor Jelle toe.
Hi'j zat dan schuin aachter de hekkieskachel de kraante te lezen.
Jelle hul slim yule van een hond. 1k weet nog dat ze kleine Corrie hadden, een hontien krek zo groot as een katte. Laeter had hi'j een stabijhond die vaeke op et zwilkien veur de kachel lag.
Jelle was doof an ien oor en hi'j zat altied mit et goeie oor naorje toe.
le raekten nooit mit him uutpraot. Zien zuster Jaanke schonk riegelmaotig koffie in die boven op de kachel ston en die altied hiete was.
En Jaanke legde allied een dik stok koeke bi'j je koppien.
Aj' aovens naor huus toe gongen zee Jelle altied: 'Gauw es weer
kommen, Koop.'
1k heb hie] yule van him leerd, veural van peerden. Mar hi 'j kon ok
zo smaekelik vertellen van vroeger mit zien lorgnet op de neuze. Et
was een aorige man, mit een protte gevuul veur humor. Hi'j was boer,
mar aenlik leek hi'j meer op een kabberetier, hi'j was zoe'n soort Wim
Kan. 1k heb him echt mist en nog kommen d'r dingen an et locht die
Jelle vroeger al vertelde.

-
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Jouke de Leeuw was niet alliend heufd van de schoele, mar hi'j was
o.e. ok siktaoris van Plaetselik Belang. Hi'j maekte, tegere mit Jan
Boonemmer, ok een film over de historic van Hooltpae die mennig
keer vertoond wodde en nog. Ok de zangverieninge hadde Jouke de
leiding van en gaf alderdeegst zangles. Zo had hi'j nog wel een peer
fünkties in oons darp.
Bi'j zien ofscheid as schoelemeester was de schoele boordevol. Hi'j
gong in Wolvege wonen, mar het jammer genoeg niet lange van zien zo
verdiende pensioen genieten kund. want hi'j overleed jong.

52. JOUKE DE LEEUW, HEUFD O.L.S. HOOLTPAE
Wi'j hadden al gauw tillevisie in de kaemer, nog eerder as oonze oolden. We hadden nogal es jeugd in huus zitten te kieken as d'r wat biezunders op was. Dat weren vaeks Jelle en Jan van der Meer, Atte en
Atte Albert Boek, Gerrit Bock en Rein Hornstra. Dat was altied ommeraek gezellig en ze geneuten geweldig.
Hooltpae kreeg in die tied ok een kleuterschoele. Dat was een hoolten gebouwgien aachter de legere schoele. Et heufd van die schoele
was doe Jouke de Leeuw. Mit een hide protte vaders hebben wi'j et
grondwark veur de kleuterschoele daon. Dat vul niet mit, want de
hadde zat in de grond. In et gebouwgien was plak veur zoe'n twintig
kiender, een hide veuruutgaank. Juffer Borger was de eerste kleuterjuffer.
Jopie bet alledrie de kiender d'r hennebrocht. Autorieden leren wol ze
niet, mit glen stok. Een solex leek heur beter toe, en zo tufte Jopie soms
mit twie kiender aachterop naor de schoele.

Jouke de Leeuw, een echie dörpsbewoner die as onderwiezer een protte veur et dorp
daon het.
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54. COOPERATIEVE BOERENLEENBANK ENKAS-

53. WEER UUTBREIDING

SIER JAAP DIJKSTRA
De boerderi'je gruuide mar deur. Aachter de varkenschure kwam een
waegenhokke te staon veur de warktugen, mar nao een peer jaor
kwammen daor ok weer jongveestallegies in. De varkens gongen vot
en in die hokken kwammenjonge bollen van beste moeders en vaders.
D'r was daor een protte vraog naor, o.e. deur de K.I. en veur export.
Deur een goed inzicht koj' d'r een extra cent mit verdienen. Zo zit ie
nog in de kracht van je leven mit ni'je plannen, aandere idenen en ie
broezen nog van energie. En wat is et dan prachtig mooi dat et je goed
gaot. Dat besef ie niet eerder as op laetere leeftied. Ok mien oolden en
schoonoolden hebben hier van mit geneuten. Ze leefden mit en ik mos
heur altied op de hoogte holen mit wat d'r allegere gebeurde.
Aj' boer binnen en ie zien tegen et warken op, en dat hoeft niet altied
een lichamelike oorzaeke te hebben, moej' gien boer wodden. Boer
wodden was vroeger gien keunst, mar om et te blieven wél. Vandaegede-dag ligt dat hiel aanders. Aj' now gien boer binnen en ie willen boer
wodden en ok nog blieven, vergeet et mar. Een boereplaetse van veertig bunder zonder melkquotum kost een dikke twie miljoen. Dan et
melkquotum van zes ton melk, dat is pakweg twienenhaif miljoen en
dan vanzels nog et vee, de warktugen en gao mar deur.

Jopie heur oolden: Gs Dirk Bl en Kornelisje Kiaverboer. Defoto is maekt doe ze
zestigjaor trouwd weren. G/s is negentigjaor wodden en Kornelisje haost vuvennegentig. Qom Klaas is overleden doe hi / zeuventachtigjaor was.
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Op een keer was ik bi'j de Cooperatieve Boerenleenbank in Hooltpae.
D'r was een ni'je kassier, dat was Jaap Dijkstra van De Hoeve. Hi'j was
daor ok boer. Hi'j hadde gien opvolger, mar was goed boekhooldkundig en kon goed mit meensken ommegaon, dat hi'j wodde benuumd as
kassier.
1k hadde wat riekelik geld op de lopende rekening staon en Jaap zee
da'k die ok wel op een speerrekening zetten kon. Hi'j hadde hielemaole geliek, mar wi'j hadden weer laand kocht en de centen weren in
iene klap weer vot. Et gong doe om bedregen van een duzend-of-wat,
wat tegenwoordig een soort van buuscent is. Wat kan die ekenemie in
een betrekkelik kotte tied toch vremd gaon.

I

.Jaap en Coha DUkstra: meensken veur ci dörp.
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Jaap Dijkstra het veur oons darp een hiele protte daon. Niet alliend in
et verieningsl even, mar veural op et gebied van de sport. Daornaost zat
hi'j ok in de raod van de gemiente West-Stellingwarf. Dat hi'j slim
geliefd was, bleek bi'j zien ofscheid as baankier we!. D'r was een grote
receptie bi'j kefé Kromkamp mit de harmonie veur de deure. Jaap, mar
ok zien vrouw Coba hebben heur plicht meer as daon in et dorp.
Ze hebben nog een hiele tied in heur ni'je huus woond. Slim oold bin
ze beide niet wodden en ze bin nogal viogge aachter mekeer wegraekt.
Et weren een peer meensken mit allure!
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55. DE RUILVERKAVELING (1)
De ruilverkaveling kwam onderhaand ter spraoke, de naeme d'r van
was Midden Tjonger. Hier en daor kwammen bi'j de boeren groepies
van een stok of achte bi'j mekeer an huus veur tekst en uutleg. Et goeie
en et minder goeie kwam in die veurbeschouwing ter spraoke.
D'r wodde ok over praot wie in de kemmissie van oonze regio mos.
Mien vader wodde nuumd, mar die had et al lange bekeken. Et was een
kwestie van lange aosem hebben en daorbi'j kwam zien leeftied. Mar
hi'j stelde wel Melis Punter veur van de Friese Mij en die kwam doe
in de kemmissie. Melis was een hiel algemiene kerel die iederiene op
een fesoenlike meniere te woord ston. Dat is him liekewel ok wel es
niet in daank ofneumen. Ok Rikus Scheltinga van Hooltpae kwam in
de kemmissie, hi'j wodde veurdreugen deur de A.B.T.B. Ok Rikus dee
zien best om et iederiene naor et zin te maeken, mit altied een humoristische ofsluting in zien praotien. Hi 'j hadde wel altied twie of drie
petten op et heufd, en dat was wel es muuilik.
Al wol mien vader niet in een kemmissie, hi'j zat wel vol van de ruilverkaveling en gong naor alle bi'jienkomsten in de regio. Zo gong hi'j
ok naor De Bult in Der Izzerd waor over de inplanning van bos praot
wodde. D'r mos in disse ruilverkaveling zoe'n duzend hektare bos
anplaant wodden. Daor weren een hieleboel meensken op tegen, want
bi'j sommigen zol die bos dwas deur heur kavels laand henne kommen.
Op meer plakken gong et wel es wat vremd. Zo wodde in de ruilverkaveling Ooldelaemer e.o. onlaand, venegatten en min laand anmaekt
en dat het kappitaolen kost. Op de bi'jienkomst in Der Izzerd sprak ok
Teun Tolman en hi'j vertelde o.e. over wat d'r in Ooldelaemer gebeurd
was. Hi'j vun dat ze daor mar beter bos anplaant kund hadden, en daor
was iederiene et wel mit iens. Mar ja, de pepieren mannegies weten et
altied beter.
De stemming over et al dan niet deurgaon van de ruilverkaveling was
in Et Vene op 20 feberwaori 1974. De verkaveling wodde mit een kleine meerderhied anneumen.
E
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Intied gruuiden wi'j hielemaole mit et vee uut de boerderi'je. D'r mos
een ni'je stal bi'j, d'r zat niks aanders op. Toch hebben we eerst de
kemmissie van de ruilverkaveling vraogd as et wel verantwoord was
om hier te bouwen. Et antwoord was dat zoas et now leek d'r gien
inkeld bezwaor was.
1k kocht een stokkien laand van mien oolden an de oostkaante van de
boerderi'je. Dit was neffens oons et meerst praktische. De oolde appelhof die d'r ston wodde rooid. De meerste bomen weren al verkankerd,
mar d'r weren ok nog goeie bomen bi'j. Die bomen weren al zoe'n
tachtig jaor oold. De bomen die nog goed weren, weren o.e. de zute
veenties, de schaopekoppen, de dirkiesperen, de proemebomen, de
stienperen en een roggepereboom. Mit die laeste boom heb ik een hiele
belevenis had en dat wi'k jim nog al even vertellen!
Et was op een winteraovend dat d'r een koe kalven mos, dus ik gong
d'r now en dan henne te kieken as et al zoveer was. Et was intied donker weer wodden. D'r ston een hadde wiend uut et oosten, et vreur
ommeraek en de locht keek naor sni'j uut. 1k gong naor de Friese stal,
mar de koe lag nog rustig te weerkauwen. 1k leup naor huus en daor
ston inienend een grote kerel veur mi'j mit de hanen in de hoogte. Et
was krek as wol hi'j mi'j griepen. Et bloed vleug mi'j naor de kop en
ik raosde:
'Wat moe'n jow hier?'
1k balde mien voesten, mar de kerel zee niks. 1k zol him krek een id
geven, doe ik in de gaten kreeg da'k tegen mien eigen overal an keek.
Jopie hadde die in de boom hongen te dreugen, mar deur de yost was
hi'j spiekerhad wodden...
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56. DE NI'JBOUW
Een ni'je stal bouwen gong zomar niet. le mossen zekerhied hebben
van de baank en percies weten wat veur soort stal aj' hebben wollen.
Ligboxestallen weren d'r in die tied nog mar weinig. We hebben een
peer daegen overal rondkeken en we bin iene dag mit de veurlichting
d'r bi 'j op pad west. We weren mit zien vuven: Aize Kramer van de
veurlichting, Joh. Prikken en zien zeune Wolter en Piet Gorte en ikke.
In de buurt van Franeker was een boer die krek een ni'je, hoge hgboxestal had. Doe we daor henne gongen vreur et overdag een graod
of achte en d'r ston een straffe oostelike wiend. Doe we d'r ankwammen mos d'r krek een koe kaiven en we mossen even waachten op de
boer. We hebben d'r een uurtien west en we weren zo koold as een
stien. Daornao hebben we gauw in Franeker een kefegien opzocht om
oons wat op te waarmen. In de ligboxestal was et ailegere stront en verrekte koold en dat smaekte oons niet. Et melken in een melkstal leek
oons veul interessaanter.
Middags bin we naor een proefbednef west in Oenkerk. Daor hadden
ze nog gien ligboxestal, mar wel een zonuumde 'gezwaaide Hohiandse
stal', waor as de koenen mit de konten naor mekere toe stonnen. Op die
meniere duurde de melkerstied kotter, want ie hoefden minder te lopen
mit de meikstellen. D'r weren twie voergangen, veur elke riegel iene,
zodaj' zo mit de trekker d'r veur langes rieden konnen. De koenen stonnen an hangriemen en aachter heur haj' driefmestgröppen van een
meter diepe mit daor overhenne driefmestreusters. Disse stal was wel
isoleerd en as we al bouwen gongen, zoilen we dat zeker ok doen. Die
laeste stal sprak oons wel an, hi'j was zindehiker dan de ligboxestal!en,
mar we hebben d'r toch wel een posien op omme zitten te stennen.
D'r mos een annemer kommen, iene die een hoop ervering had in dit
type boerderi'jen of stahien en dat wodde de firma Bos van Steggerde.
De stal wodde dan ok hiel best bouwd, ahles mit duurzem hoolt. 1k wil
ze now nog wel een ploeme daorveur geven, mit naeme Hans die de
leiding had.
D'r kwammen gien hangriemen in, mar carobeugels. Mit zokke beugels konnen de koenen niet naor veuren lopen. Dat was ok et doel,
1
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Mien vader dee onderhaand niet zovule meer an de boerkeri'je. Hi'j
voerde nog wel et jongvee en de kalver. Oonze kiender hulpen opa
vaeke op de zoolder mit et geven van huj en et weer klaorleggen veur
de volgende morgen. Morgens voerde Jopie et jongvee huj en biks.
De meerste aovens kwam moeder even bi'j oons kieken as wi'j an et
melken weren. Ze vun et mar niks dat et zo in de melkleiding gong,
moeder zag liever een dikke emmer vol melk mit schoem d'r op.
Moeder was zels allied een hiele beste haandmelker west. As ze
aovens bi'j oons ston gong heur haand vaeke naor et schölkebusien en
kregen we wat lekkers van heur, dat za'k nooit vergeten.
De melktank haelde om de zes keer de melk op. De sjefeur op de auto
was in die tied Plantinga van De Jouwer. Laetere sjefeurs weet ik de
naeme niet meer van.
Oonze oolden van beide kaanten weren slim trots op de ni'je stal.
Mien vader zee tegen mi'j: 'Koop, jonge, jow hoeven now nooit weer.'
Mar et kwam hiel aanders!
De zonuumde 'gezwaaide Hollandse stal' mit twie briede voergangen. De koenen
staon mit de konten naor mekeer toe, mit een pad d'r tussen van aanderhalve meter
en de reusters an weerskaanten van een halve meter bried.

want wi'j wollen de koenen naachs op de stal staon laoten.
Bi'j de winterdag was et een prachtig gezicht, die dubbele riege! koenen. We hadden ze dik in et stro en wusken de statten tot ze wit as melk
weren. Dat gong vanzels allegere niet vanzels, ie mossen d'r flunk de
haand an holen. Ok oom KlLaas dee bier zien diel an mit. Hi'j gong elke
dag de reusters bi'j daele en veegde de voergeuten uut. Hi'j dee dat
p!ichtsgetrouw; zundag of gien zundag, weer of gien weer, ome Klaas
was altied persent. Een man die morgens onopgemarkt kwam en
aovens krek zo weer naor huus toe fietste.
De koenen wodden mulken en de melk kwam zo in de leiding naor
de melktank. Mit die melktank hadden we eerst nogal wat muuilikheden, want d'r was gien stroom genoeg. Ur mos daorom nog een
appatte leiding legd wodden van et Pebhokkien of naor oonze stal. Dat
kostte oons nog es f 795,00. We weren de eersten die in disse omkrieten mit de tank mulken. In de tank gong 4200 liter.
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57. EEN JAOR OM NOOIT TE VERGETEN: 1974
Etjaor 1974 was een jaor om nooit te vergeten. An et aende van 1973
brak Jopie heur bien viak veur de Sunderklaostied.
Die morgen gong Jopie in de vroegte naor moeder. Et hadde wat
sni'jd en ze kwam over een kleine verhoging te valen. Dokter wodde
reupen en die konstateerde een dubbele bienbreuk en Jopie mos naor
et ziekenhuus. Doe we daor weren, zette ik de auto bi'j de kliniek
henne en haelde gauw een roistoel veur Jopie. Doe brocht ik de auto
gauw naor et parkeerterrein, want hi'j moch daor niet staon blieven. 1k
was wat over de toeren en ik ree even aachteruut om te dri'jen. Mit
ramde ik daor een auto in de zied die wat verburgen aachter wat konniferen ston. Die auto moch daor niet staon en ik schrok me te pletter.
Mar vanzels zat Jopie me meer in de kop.
Doe Jopie opneumen wodde, hadde ik eerst een gesprek mit dokter
Bielsma. Jopie mos blieven, behalven as ze thuus een verpleger of verpleegster hadde, dan moch ze naor huus toe.
'Now, die heb ik,' zee Jopie.
'Dan kun ie heur om een uur of zesse wel weer ophaelen,' zee
Bielsma.
Et was al laete wodden en doe ik naor huus ree, kwam mi'j die ere
auto nog in de gedaachten. 1k hadde mien adres aachterlaoten moeten,
mar dat ha'k niet daon en ik hadde d'r ok niet an prakkeseerd.
Aovens zes ure was ik weer in et ziekenhuus en ik melde mi'j bi'j de
receptie en gaf daor mien adres deur en vertelde wat as d'r gebeurd
was.
Doe Jopie aovens om een uur of zeuven op et ledikaant lag in de kaemer, mos ik nog helpen mit et melken. Onder et melken kwam moeder
bi'j me. Ur was tillefoon van et pelisieburo van Et Vene. Degene die
belde hiette Andringa en hi'j vertelde mi'j dat ik een auto anreden had
en d'r bliekber zo tussen uutnaaid was. 1k heb him doe eerlik uut de
doeken daon hoe alles gaon was. Hi'j antwoordde dat hi'j naor de
Tjongerschaans gaon zol en as alles zo was as ik zee, dan hadde hi'j d'r
begrip veur.
Jopie wodde verzorgd deur heur kiender en deur de beide moeders.
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Jopie mit een dubbele bienbreuk op et ledikaant, tegere mit heur kammeraolien
Nikkie.
Veural de kiender deden yule, wiels ze flog mar veertien, twaelf en tien
jaor weren. Mit een week of viere kreeg Jopie loopgips en kon ze heur
op de krukken weer een betien redden.
Op de morgen van 15 jannewaori was ik om een uur of negen an et kalvervoeren, doe vader inienend in de staldeure ston en reup dat ik kommen mos, want moeder was lange niet goed. Mar moeder lag al dood
-
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van der Meer en buurvrouw Boek weren al overleden en dat allegere in
een betrekkelik kotte tied. Mien vader zee altied:
'Maek d'r van wat d'r van te macken is.'
Hi'j zee ok wel es:
'Doe wel en kick niet omme.'
D'r kwammen ni'je buren, o.e. Cees en Fokje de Boer, Luutzen en
Renske Hornstra en Albert en Meintje Bock. As oolde buren bleven
over de femilie Gerrit van der Meer en Liekele Bock. Ok mit de ni'je
buren weren we gauw goeie vrunden. Dat heurt ok zo, want ie kommen mekere vaeke integen.

op bedde. Onbegriepelik, want ze was zo gezond en now was ze zo
inienend dood. De aovend teveuren had ik nog bi'j heur west mit een
gebakkien van Jopie heur moeder, die 14 jannewaori jaorig was.
'We eten et now niet op, Koop,' zee moeder, 'zet et mar in de koelkaaste veur morgen bi'j de koffie.'
1k had ok wat zwulderi'je an een vinger en daorvan zee ze flog:
'En gao mar mit je vinger even in et sodawaeter veurdat et veerder
zweert.'
Dat weren heur laeste woorden veur mi'j. We hebben d'r veul mit te
doen had, veural mien vader, die miende mar dat hi'j d'r schuld an had.
Mar moeder was toch hatpesjent en aovens om een uur of twaelf kreeg
ze vaeker een anval. Mar et gong et laeste jaor krek hiel goed en dat
kon vader niet verwarken. Hi'j vun dat hi'j niet veur twaelf ure op
bedde gaon moeten had. Moeder is 76 jaor oold wodden.
Now had mien moeder mi'j een posien teveuren zegd:
'Jow vader is ok niet goed. Wat him mekeert, ik weet et niet. T1K niaek
him van alles wat klaor, mar hi'j lust et haost niet.'
Ok mien vader overleed in datzelde jaor, in augustus. Hi'j bleek kanker te hebben en was haost hielemaole uutleefd, mar zien verstaand
was nog hiel goed. Vader is 78 jaor wodden. An et wegraeken van
mien oolden heb ik persoonlik hiel yule verleuren. 1k kwam elke
aovend bi'j heur over de vloer om even bi'j te praoten, soms vuuf
menuten, soms een half ure. Mar dan zee moeder da'k weer naor Jopie
gaon mos!
Ze bin beide in Hooltpae begreven. Bi'j beide begraffenissen was hiel
veul anhang en as ik dat now schrieve, gaot alles weer deur je henne.
Zoas mien vrouw Jopie mien vader verpleegd het en verzorgd, daorvan
heb ik wel es zegd dat d'r an heur een verpleegster verleuren gaon is.
1k heb daor now nog altied hiel yule wardering veur.
Et verlös slit wel mit de tied, mar ie vergeten et nooit, et bin en huevenje oolden!
Zo dunde de buurt staorigan uut. Sies en Jeb Lolkema gongen naor
Wolvege, mar ok Hendrik en Roelfien Lolkema gongen daor henne te
wonen. Harm en Sijke de Glee bin et laest votgaon naor Wo!vege. Jelle
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58. VEUL EXKURSIES IN DE NI'JE STAL

59. UUTBREIDING HOLLAANSE STAL

We kregen in de ni'je stal hiel yule exkursies, overal weg. D'r was
vaeks een hieleboel lof, mar soms ok wel wat kommentaor. Sommigen
vunnen dat d'r vusen te vu!e wark mit was, veural bi'j de zoemerdag
as de koenen aovens op de stal mossen. De koenen wodden dan vaasteknipt en dan waj' we! drie personen neudig. Mar d'r was ok een groot
veurdiel. Elke koe kreeg zien eigen possien voer en ie konnen de koenen zo goed observeren. Dat is hiel arg belangriek veur een boer, ie
moe'n je ogen goed de kost geven, vader zee dat altied al. Veural aj'
an de fokkeri'je deden en d'r veul vee-exporteurs en kemmissieleden
op et bedrief kwamrnen, mos et d'r keurig bi'j liggen. Dat was ja de
eerste indrok veur zokke rneensken. De vee-exporteurs hadden bi 'j die
bezuken Italianen, Fraansen, Spanjaarden, Marokkanen en nuum mar
op bi'j heur.
We hebben ok es een groep personen uut Ruslaand had, mit daorbi'j

In 1977 en 1978 wodde de stal weer uutbreided mit een kleine dattig
ni'je staonplakken. Et wodde al mit al een stal veur zoe'n honderd koenen. Dus ik docht doe, now is et wel welletjes.
Die dag was de stal haost k!aor en de timmerluden weren doende mit
et mastieken van et platte dak. Et was in de zoemervekaansie en de
kiender weren thuus en hadden tussen de middag wille mit de timmer!uden. 1k was op een eer plak op et hiem doende om in et dreuge !iem
een gat te greven veur een hekkepaol, doe ome Klaas naor me toe slofte en vreug hoe laete as et was. 1k zee dat et twaelf ure was en doe
vreug hi'j mi'j as ik wel wus dat de stal in de braand ston. 1k vleug d'r
henne en et was allemao!e rook en nog es rook. 1k hadde wel een knal
heurd, mar dat weren de go1fplaeten die deur de hitte kepotsprongen
weren.

Doe d'r twie braandweerauto's kwammen, hadden de timmerluden en
oonze kiender et vuur gelokkig krek uutkregen mit emmers vol waeter.
Now hadden we ok braandblussers in et tanklokaal staon, mar daor
hadden ze in de paniek hielendal niet an docht. Hie] Hooltpae was in
rep en roer, want d'r was braand bi'j de grote boerderi'je van de femilie Gorte.
'Vast niet,' zee Alle Delfsma liekewel, 'want hour orne Klaas is krek
naor huus toe fietst.'
Dat was dan weer typisch ome Klaas. Hi'j zee de volgende dag dat
hi'j d'r ommes toch niks an doen kon...
Mar hoe was de braand now ontstaon? Now, wat bleek et geval te
wezen, mit et mastieken hadde de viam de goddings te pakken kregen.
Gelokkig dat et krek veur twaelf ure gebeurde, aanders hadden we in
huus zitten te eten en d'r niks van murken. Dan hadde de hide boel wel
an de grond toe ofbraand kund.
Ten ding he'k nog leerd van de braandweermeester. Dat was dat et mar
goed was dat d'r gien spinrag onder de plaeten zat, eers was alles
liekegoed ofbraand. Spinrag breidet et vuur kick lieke hadde uut as
bezine.
We hadden dus aorig gelok had en we hadden nóg een gelokkien en
dat was dat d'r glen vee op de stal ston.

I

60. DE EERSTE HONDERDDUZEND KOE OP ET
BEDRIEF (EN DE VEERTIENDE IN FRIESLAAND)
Aachter de boerderi'je leup oonze honderdduzend koe en hi'j zol om
die reden diezelde dag veur de kraante op de foto kommen. De fotograaf maekte doe vanzels ok een peer foto's van de braand.
Een koe die een ton melk gaf, was in die tied een unicum. D'r wodde
hid yule ommedaenken an geven en we kregen een komplete receptie
anbeuden deur de zuvelfebriek, et Fries Rundvee Stamboek, de
gezondhiedsdienst, Sprayfo en misschien nog wel een peer ere instaansies. Et was veur mi'j wat ni'js en ik heb ze nog bescheiden vraogd as
ik ok een peer buren en femilieleden nugen moch. Et antwoord was
positief.
We hadden veur die dag alles tot in de punties regeld, zo weren de
koenen bi'jglieks allegere scheerd. D'r was een hide grote belangstelling veur et gebeuren. Radio Frieslaand maekte bi'jglieks een reportage en dat he'k nog altied op een baantien staon. Oonze buurman Tinus
van Etten hadde een hide grote kraanze maekt die Wimke B50 om de
nekke kreeg.
Nao et officiële pat gong de hiele bups naor et kefé van TJske van der
Meer. Hi'j hadde liekewel op zoveul meensken niet rekend, dat was wel
een betien jammer. D'r weren die middag hiel wat sprekers, o.e. de
veurzitter van et F.R.S., de heer Kingma, de veurzitter van de Friese
Mij, de heer Hofstra, de heer Hof, veurzitter van de C.A.V.
Liwwadden, de heer Den Ouden van de Sprayfo, de heer Van der Ploeg
van de botterfebriek, Nolles ter Schure van Plaetselik Belang en van de
gemiente Meine Nijenhuis die doe wethoolder was. Nijenhuis het trouwens ok lange tied veurzitter west van oonze K.T. verieninge. Hi'j herinnerde in zien toespraoke ok nog even an mien vader en moeder die
dit jammer genoeg niet meer beleven mochten en die zoveul van heur
vee hullen hadden. Die middag had ik daor wel even muuite mit.
Mar now nog even een verhaeltien over de koe zels. In die tied leefde
mien vader nog en ik kwam op een aovend thuus van de laandbouwschoele. Mien vader vertelde rni'j dat hi'j Wimke B50 verkocht hadde
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an Wieger Postma en Jan de Vries veur export naor Frankriek veur een
beste pries, doe f 3500,00. Et was veur die tied ok een grote koe, de
wiend gong d'r onder deur, zeden ze dan. Mar ik was et niet mit de verkoop iens en gong d'r tegenin. 1k verdedigde me deur te zeggen dat ik
vun dat dit de koe van de toekomst wodde. Mar ik verleur de slag en
mos et ontgellen. Now was et vanzels ok een beste pries.
'Och,' zee mien vader, 'd'r kommen wel besten weer.'
De koe mos veur de export klaormaekt wodden en reageerde doe op
de voegel-t.b.c. Die was hielendal niet besmettelik, mar de koop gong
over en ik was hatstikke bliede.
Doe de koe een keer of zesse ofkalfd hadde, kreeg hi'j jaor op jaor
hiel slim de melkziekte en we hadden et dier dan in de Friese stal rondom in de stropakken. Mien vader raodde mi'j an Wimke te verkopen,
mar as et dier deur zoe'n periode henne was, was et poerbest. Doe de
koe oolder wodde gong et veul beter. Hi'j hadde de peer laeste jaoren
wel es klauwgebreken, mar deur vakkundige behaandeling deur hoefverpleger Sipke Visser het et dier de race volbrocht. Wimke B50 is ok
nog domineerd west veur et honderdjaorig bestaon van et F.R.S.
Jammer genoeg het de koe dit niet meer beleefd, eers had hi'j misschien nog wel evenpies an de haand van oonze keuninginne slikken
mocht...
Wimke B50 was inschreven in et F.R.S. mit 87 punten en was daormit een zonuumde 'preferente moeder'. De laeste zeune van Wimke is
naor de K.I. in Ruslaand gaon. 1k heb nog iene koehoorn mit et stamboeknommer d'r inbraand en mit op de aachterkaante de Nederlaanse
leeuw. We hebben d'r now nog geregeld een mooie roze in staon.
Laeter hebben we nog twie koenen had die haost an de honderduzend
liter toe kwammen, iene alderdeegst op mar 2600 liter nao! In 1998 en
in 1999 had oons bedrief ok nog twie koenen mit 100.000 kg. melk.

Wimke B50, 427275, 87 punten, preferente stamnzoeder. Levensperduktie 1977
100.108 kilogram melk, 4.20% vet, 3.20% eiwit in 4574 daegen.
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ok veur hoe a'k de stiender leggen mos.
'Jow moe'n goed sekuur te warke gaon,' zee Johannes, 'en dat is jow
wel toevertrouwd.'
1k heb goed mien best daon en ze liggen d'r now al weer goed twintig jaor in en nog zo vlak as een neute.
Johannes Punter B.V had een zaandzoegeri'je in Ni'jhooltpae. Hi'j
woonde liekewel in Wolvege. De ekenemie dri'jde best in die jaoren en
de firma Punter kreeg et goed an de had. Wooldzaand was d'r nog wel,
mar d'r moch niet meer ontgrond wodden. Dat hul in daj' gien zaand
meer uut et laand haelen mochten. Dus haelden we et zaand bi'j de
zaandzoegeri'je weg. Dat was wit zaand en as et dreuge was, leek et
wel stoefzaand.
Punter B.V. pakte alles an, ok bestraoting, uutgreven en gao mar deur.
Straotklinkers die over weren, gongen mit de zaandauto richting zaandzoegeri'je waor een opsiag was veur zok materiaol. Johannes Punter
was doe direkteur en ston goed anschreven bi'j de gemiente. Hi'j is
jong overleden en zien zeune is zien opvolger wodden. Et is now Kees
Punter B.V.

61. DE TORENSILO EN DE WARKTUGENLOODS
Et inkoelen was nog altied een perbleem en dan mos ie ok nog perberen de waarmte uut de kuil te holen. le hadden butendat een wereld an
plestiek. Een torensilo leek een uutkomst te wezen; ie konnen op een
klein plakkien een hiele protte kuil kwiet en ie hadden gien rotzooi om
de deure.
In 1973 leuten we daorom een torensilo bouwen deur Jos Paques uut
Balk. 1k weet flog dat hij mit zien vader ok kwarn te vliegespuiten en
hi'j spuitte ok de veestallen veur oons schone. Jos Paques is vandaegede-dag doende op et gebied van de bio-industrie, ok in et buterlaand.
Et is een persoon mit flunk wat ondernemingsgeest, eerlik en recht veur
de raap. Hi'j is trouwens ok veurzitter van de Kamer van Koophandel.
Urn et grös in de silo te kriegen, rnossen we dat mit een vörke veur een
hujkenon stikken. De verdeler dee zien wark in de silo, mar et had d'r
wel es an dat hi'j dat goed dee. Toch voldee de silo goed en hi'j is laeter nog weer vergroot. D'r zit now een komputergestuurd verdielingsmechanisme in. Dat warkt allegere prima en bi'j de winterdag dri'jt et
verdielingsmechanisme de kuil d'r ok weer uut. Et inkoelen is now een
ienpersoons wark; ie doen de doseerwaegen veur et kenon en daor gaot
et henne!
Zo kregen we de hieltied meer warktugen op de boerderi'je. Overal
ston wel wat in een schuurtien. Bi'j de winter mossen al die warktugen
hielemaole onderdak hebben, want in weer en wiend butendeure weren
ze zo verroest of verrot. We hadden ruumtegebrek en om bi'j aanderen
een waegen hier en een opraepwaegen daor daele te zetten was arg vervelend. We hebben doe de kneupe mar weer deurhakt en we leuten een
grote barging veur de warktugen bouwen. Alles staot d'r in, winters en
zoemers, d'r staot nooit meer wat butendeure, daor hej' j zoe'n loods
veur. Et geft ok een netter anzien, een rommel om de deure heb ik now
ienkeer een gruwelike hekel an.
Van binnen he'k alles zels bestraot mit betonklinkers van wijien
Johannes Punter. 'Zwelverstatten' nuumden we die en Johannes brocht
ze me mit de vrachtwaegen of mit de shovel in de loods. Hi'j dee me
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63. WAETERLEIDING EN DE GEVOLGEN VEUR DE
LAANDBOUW

62. ET VERIENINGSLEVEN
Onderhaand kreeg ik wat meer tied veur et verieningsleven in et dörp
en ok veur oonze boere-orgenisaosie. We hadden altied wel een mitwarker op et bedrief, al gong die vroeg naor huus en mos ik et vee zels
ofvoeren.
Doe oonze dochters groter wodden kreeg ik ok meer tied, want doe
maekten die aovens de melkmesiene en de melkleiding schone. Ze
mossen de leiding dan op et spoelen zetten en nao een kertier weer uutzetten. Ze verdielden ok de kuil die ze daorveur over de voergeute
gooid hadden. Dat scheelde me wel een half ure. 1k moet wel even zeggen dat de meiden d'r niet altied veur te vienen weren, zeker niet in de
weekaenden. Ze maekten daorom een soort overzicht waorop te zien
was wie an de beurt was.
Mit et helpen melken mit de mesiene en zes apperaoten was oonze
Korrie slim goed, mar Anneke dramde et beste deur, tot an et aende toe.
Gea was een betien schichtig veur de koenen en vreug mi 'j altied as et
gien gemiene koe was. Mien antwoord was vaeke dat ze allegere mak
weren.
D'r wodde deur heur ok alle weken stattewasken, soms wel twie keer.
De koestal ston d'r altied prima veur. Oom Klaas struide alle morgens
schoon stro onder de koenen en as die kius klaor was, hadden we even
piepschoft bi'j Jopie in de keuken. We kregen dan lekkere koffie mit
een dik stok koeke d'r bi'j. Op zaoterdagmorgen wodde d'r extra voer
klaor zet veur de zundag en wusken de meiden in elk geval de statten
van de koenen. Dat deden ze ok om beurten. Laeter dee ik et, want de
locht van et stattewasken gong heur niet alliend in de kieren zitten. Dat
was niet aorig, veural as ze naor de disco gongen. 1k heb daor ok altied
alle begrip veur had.
1k was intied ok al wat jaoren bestuurslid van oonze begraffenisveriening in Hooltpae en tot veur kot flog. 1k bin d'r mit stopt omdat ik
vun dat d'r weer jonge meensken in et bestuur mossen. 1k bin jaoren
veurzitter west. Et was niet zoe'n mooi baentien, mar begraffenissen
heuren now ienkeer ok bi'j et leven. As bestuur mos ie d'r veur zorgen
dat alles in stiji gebeurde en eerbiedig verleup.
194

We hebben de laeste veertig jaor nogal last van et daelen van et grondwaeter. Oorzaeke van dit is de waeterleiding. In eerste instaansie wollen ze daor bi'j dat bedrief niks van geleuven, et waeter kwam ja van
de Hondsrug in Drenthe en zol op een diepte van zestig meter zitten.
Toch bleek laeter dat d'r bi'j oons een soort trechter was die naor et
pompstation leup. Butendat verdreugde oons laand veurdat et pompstation d'r was praktisch nooit. De liemgronnen hullen et waeter aorig
vaaste, de sloden laggen haost nooit dreuge en de oolde Scheene zat
riegelmaotig snoek in. Aenlik hadden we now haost een regeninstelaosie neudig. We besleuten iene te nemen en de koop gong an bi'j Jan
Hoekstra, smid in Sunnege. We weren altied bi'j de CAN, mar die zee
dat ze op dat mement gieniene meer hadden. Laeter bleek dat ze ze wel

Jan Hoekstra, mechanisaosiebedrief in Sunnege. Op et ogenblik zit daor now André
Smink.
-
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hadden, mar alliend veur een ni'j lid of zo, en bliekber niet veur diegenen die alles altied al van de CAN betrokken... Zodoende kwam ik
bi'j Jan Hoekstra telane. Daor had ik gien spiet van, want et was een
man uut ien stok, ie konnen op him an; ja was ja en nee was nee.
Zokken bin kerels waor ik altied respekt veur heb; et moe'n altied glen
jaknikkers wezen.
De regeninstelaosie hulp goed, mar ie hadden d'r een protte wark van.
le mossen et ding riegelmaotig verzetten, mit alle slangen d'r an. Je
konnen nao-de-tied tot op de streep zien waor as et waeter an toe kommen was. Laeter hebben wi'j de instelaosie inruild veur een haspel mit
veertien spuitkoppen d'r op die we ok bi'j Jan Hoekstra kochten.

De regeninstelaosie wodt alliend bruukt bi / langdurige dreugte.
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64. ET PASSENIEL VAN 1946 OF
De vader van oonze oolde knecht die dattien jaor bi'j oons warkt het,
hadde vuuf bunder laand over de Scheene liggen, naost oonze vroegere bouwkaampe. Hi'j hadde glen opvolger en we konnen et laand en
een oold aachterhuus van zien boerderi'jgien wel van him kopen. Dc
koop gong deur, mar wel veur een dikke pries. We durfden die dan ok
haost niet te vertellen, mar aachterof bin ik wel bliede dawwe et kocht
hebben. We deden weer een beroep op de Boerenleenbank en we kregen weer krediet. Dus now mar weer zunig wezen en overal goed op
letten, veural op je beste fokvee.
In de ruilverkaveling Midden Tjonger begonnen ze bi'j oons eerst mit
de Scheene. Die wodde brieder en dieper maekt; vuuf meter bried en
twie meter diepe. Bulten grond laggen d'r op et laand, et was haost
allegere hem. We hebben d'r ok een sloot mit dempt en d'r is een protte van naor Thijs Bakker gaon in een diepe koele, en naor laand van
Kees de Boer. Dirk de Vries van Steggerde was doe vuuf daegen in de
weke bi'j oons as arbeider en hi'j het in dat jaor hiel yule bi'j oons
ofstekt of vredigd, hoe aj' et mar numen willen. In al die jaoren hebben wi'j niet zovule mitwarkers had as doe.
Henkie de Vries spande de kroon deur mar liefst dattien jaor te blieyen (van 1960 tot an 1973 toe). Veur die zien tied was ik nog leerplichtig en ik herinner me nog goed de naeme van Anne Boek en Geert
Bos. Geert kwam van Gieteren, mar wodde onwennig en is mar een
jaor bi'j oons west. Zaoterdags gong hi'j altied naor huus en kwam
maendagsmorgens weer en was dan die aovend zo verkeerd as een varken.
'Piet,' zee hi'j dan tegen mien vader, 'doe mi'j een plezier en drok
mi'j mar mit de kop onder dat vlondertien.'
Wi'j hadden een plaanke over de sloot bi'j de jister en we gongen zo
mit een emmer vol melk over dat viondertien om die in de melkbussen
te doen die op de baarm van de weg stonnen. De melkrieder kon dan
zo de bussen op de melkwaegen gooien.
Geert was in et laeste jaor van de oorlog knecht bi'j oons. De
Duutsers vodderden ok fietsen en Geert zien fiets ston naost huus mit
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weg.'
Dirk kwam bi'j oons en begon, zoa'k al vertelde, morgens bi 'jtieds.
Urn twaelf ure gong hi'j naor Steggerde te eten, mar hi'j was d'r op 'e
tied weer en gong aovens om zes ure weer naor zien gezinnegien. Dat
zes ure aovens wodde liekewel ok wel es zeuven ure. Hi'j vertelde
oons liekewel ok es dat hi'j aorig over et overnemen van zien vaders
bedrief inzat. Et bleek dat Dirk et niet mit zien oolden iens wodden kon
over de pries. Hi'j mos et uterste betaelen en dat kon nooit vanzels.
'Ja,' zee Dirk, 'dan moet ik et volgende jaor toch nog mar bi'j jow
blieven.'
1k wol him best holen, vanzels, mar ik kon d'r niet percies op bouwen, dat ik keek toch naor een ere mitwarker uut en ik heb doe ok iene
anneumen. 1k vertelde dat Dirk en ik vergeet et nooit weer hoe hi'j mi'j
mit grote ogen ankeek en zee:
'Geuje, daenk ik.' Hi'j hadde al zoe'n vermoeden.
Geuje was doe de stageloper van de middelbere laandbouwschoele in
Meppe!. Hi'j hadde krek zien diploma haeld en zocht now wark. Et
was een boerezeune, kaim van aord, mar slim sekuur en dat sprak mi'j
allegere wel an. 1k heb nog een mooi verhaeltien over him. In zien stageperiode haelde hi'j es een opraepwaegen vol grös op veur de koenen.
We hadden een oolde trekker kocht die we veural veur et kenon veur
de silo bruukten, mar we bruukten him ok wel es veur ere dingen zoas
veur de opraepwaegen. Geuje kon d'r aorig mit overweg. Doe hi'j die
keer de waegen vol hadde, kon Geuje de Nulfield (dat was et mark van
die trekker) niet weer in de veuruut kriegen en hi'j dochte, dan ne ik
mar in de aachteruut naor huus toe. Mar hi'j kwam niet zo veer, want
hi'j ree bi'j de Scheene naost de dam langes en kwam d'r doe al goelende hadde an lopen. We hebben d'r allemaole geweldig omme lachen
en dat vul him zeker mit, want hi'j was nog mar krek in dienst en dan
gebeurt je zoks.
Gelokkig kwam et mit Dirk de Vries ok goed. Hi'j vun zien plakkien
wel l want hi'j wodde bedriefsleider bi'j een grote boer in de
Flevopoolder. Et kontakt tussen oons is gelokkig altied bestaon bleven.
Alle jaordaegen wodt d'r beld en bi'j de zoemerdag kommen ze mit
heur drie zeunen een dag te gaaste.

een peer dubbele fietstassen, maekt van een slakkemaelen zakkien
deur Jelke Visser van Wolvege. Mien vader zag de Duutsers en zee
tegen Geert: 'Oe here, Geert, jow fiets.'
'De fiets is niet zo arg,' was Geert zien antwoord, 'mar de dubbele
fietstassen.'
Ok een zekere Henkie Bijkerk uut Scheerwoolde het twie jaor bi'j
oons west. 1k kon niet zo best mit him overweg, mar hi'j ok niet mit
mi'j...
Hans Hassing het ok twie jaor bi'j oons diend. Now was ik zels nogal
drok van aord, mar Hans was nog veul drokker, mi'j alderdeegst wel
es te' drok! As we zatten te koffiedrinken zee Hans bi'j et eerste koppien al:
'We zullen mar es weer wat doen.'
Jammer genoeg was hi'j aenlik te vaeke ziek. Doe ik op een keer inienend naor et ziekenhuus mos veur een bliendedaarmontsteking was
hi'j gedurende die tied gelokkig nooit ziek en dee zien uterste best om
alles goed verlopen te laoten, zeker mit et melken. Dat vun ik doe
geweldig kerdaot van Hans.
Nao him kwam Dirk de Vries van Steggerde, mar hi'j kwam mar veur
een jaor. Et doe was dat hi'j et bedrief van zien vader overnemen zol,
die was ok boer. Hi'j wol him dus niet vaaste besteden, waor a'k alle
begrip veur hadde. Zaoterdags wol hi'j graeg vri'j, want dan mos hi'j
thuus van alles doen. Ok dat was veur mi'j gien perbleem, want ik
hadde ok nog een stageloper van de middelbere laandbouwschoele en
butendat sprongen de meiden in et weekaende bi'j.
Mit Dirk klikte et verschrikkelik goed. Hi'j hadde dezelde daenkwieze en etzelde inzicht en gaf acht op de koenen. Hi'j was morgens slim
vroeg en as ik in de stal kwam, wus Dirk al welke koe bols was en
welke et misschien haost wodden zol. Doe hi'j veur et eerst bi'j me
kwam om te solseteren - ik hadde iene vraogd in de kraante - vul me
op dat hi'j hiel yule kon en dat vuulde mi'j een betien vremd an. 1k
belde daororn die aovend Hans Bos van Steggerde op. Hi'j hadde bi'j
oons de Hollaanse stal bouwd, en ik vreug him as hi'j Dirk de Vries ok
kende.
'Ja,' zee Hans, 'die ken ik hie] goed. Aj' die kriegen kunnen, bi'j' best
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65. DE BOLLEKEURING IN LIWWADDEN
Haost ieder jaor gongen we mit een peer bollegies van een maond of
tiene naor de bollekeuring in Liwwadden. Die keuring wodde altied in
de eerste weke van oktober holen. Ben inkelde keer nammen we ok wel
es een enterbollegien mit, zoe'n bollegien is ongeveer aanderhalf jaor
oold.
Wiebe de Vries van Berkoop was veur oons de man die d'r veur zorgde dat de dieren zo schone meugelik uut de vrachtwaegen kwammen.
Et was wel es een toer dat Wiebe die dag vri'j maeken kon, want hi'j
hadde et drok mit et vervoer van varkens. Zo sprakken we op de dag
zels al weer of veur et volgende jaor.
'Et komt allegere wel klaor,' zee Wiebe dan, en dat was ok zo, want
ie konnen goed op him an.
Wiebe huip oons, zoa'k zee, altied mit mit et schoonmaeken van de
bollegies, want ze zatten bi'j ankomst vanze!s allemaole weer onder de
stront. 1k hadde ze thuus wel goed wasken mit shampoo en ze ok een
dekkien oplegd, dus et zat d'r wel los an. Van a!!es nammen we mit
zoe'n dag: bussen vol waarm drinken, hiet waeter, huj, biks tot a!derdeegst een melkiorrie veur et traansport naor de mark. Zoe'n dag mos
ie ok goeie hu!pe hebben. Vaeks weren we mit een man of drie, viere.
1k hadde daor altied vaaste meensken veur. Dat weren Jan Mulder van
Riesberkaampe bi'j Buil, Bernier Ste!lingwerf van Hooltpae en laeter
Geuje.
Jan Mulder hadde d'r een verschrikke!ik goeie kiek op om zoe'n bollegien veur te brengen. Hi'j zag op zoe'n mement veerder niks as
alliend dat dier. Zo heurt et ok, want nao ofloop kuj' nog genoeg praoten mit ere meensken. 1k heb een protte steun an him had op zokke
belangrieke daegen veur oons. Ok Bernier Steflingwerf dee zien best
om haandel te doen. Et was een showdag, mar mitien ok een verkoopdag, aenlik gong et oons daor in de eerste plak omme. Ic kwammen zo
ok in anraeking mit ere veefokkers. De meersten weren Friestaelig,
want d'r was nog gien of weinig import van boeren butenof. De verkoop gong somstieden boven verwaachting, veural de bollegies die as
vader Pan 145 hadden. Soms wodde ie ok wel es een betien ti!d, mar
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dat hindert niet, daor leer ie van.
De laeste jaoren stelde ik vaeke in overleg mit Jan de Vries een grondpries vaaste die me anston, as d'r weenst was dielden we die. 1k dee dat,
omdat Jan ze beter p!aetsen kon as ik, hi'j hadde now ienkeer zien
vaaste ofnemers, niet al!iend Neder!aanders mar ok Belgen, Fraansen,
Duutsers en Luxemburgers.
Zo staorigiesan kwam d'r de hie!tied minder haandel in et keuren van
bollen. De K.I. had hier grote invloed op, want de meerste boeren
weren al bi'j een K.1. ansleuten en zochten hooguut nog om een pinkebollegien veur weinig centen. Dc laeste jaoren gongen we al niet
meer mit vee naor Liwwadden, mit et oge op daj' misschien wel een
besmettelike ziekte ophaelen konnen mit de bollegies die aj' niet verkocht hadden. Ok et vee ankopen van dadden doen we al lange niet
meer. Zoe'n boerderi'je numen ze vandaege-de-dag een s!euten
bedrief. A!le personen die now in de veestallen kommen, moe'n eerst
heur schoenen ontsmetten en de veeartsen en inseminaters hebben
oonze Ieerzens en stofjassen an.

Vee-expediteur Wiebe de Vries uuz' Berkoop: een man een man, een woord een
woord.
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66. PLAETSELIK BELANG
Oonze timmerman Alle Delfsma kwam op een keer bi'j mi'j en zee:
'1k heb een vraoge anjow.'
1k keek him wat beduusd dan, want zo rechtstreeks was Alle gewoonuk niet.
'Et gaot hieromme' zee Alle, 'we moe'n een ni'j bestuurslid hebben
veur et Plaetselik Belang en we hadden docht dat dit wel wat veur jow
was.'
Nolles ter Schure was uut et bestuur gaon en daor mos now iene veur
in et plak kommen. In eerste instaansie had ik daor hielendal niet op
rekend en ik hadde d'r ok gien tied veur, miende ik. Mar Alle zien antwoord was dat ze krek zoeniene hebben mossen. Toch he'k et een peer
daegen in mi'j ommegaon laoten. Mien besluut was uuteindelik om et
mar wel te doen, ie kun ok niet altied 'flee' zeggen tegen et dorp. Dat
zo kwam ik in et bestuur van Plaetselik Belang. Rikus Scheltinga was
veurzitter, Annie Oosterhof siktaoris, Alle Delfsma ponghoolder, Jan
Post twiede veurzitter en IJnze Hoekstra en Janny Huber weren lid.
le bin vanzels in et begin vremd en ie heuren de verhaelen eerst mar
es an. le vulen je krek een katte in een vremd pakhuus. Datzelde jaor,
ik mien 1982, beston ok de basisschoele honderd jaor. Deur hulpe van
Plaetselik Belang konnen doe op een aovend alle bewoners van et dorp
weer even naor schoele toe.
Hoogtepunten in mien periode van tien jaor as bestuurslid weren o.e.
de anleg van et dubbele fietspad, de sluting veur et verkeer van de P.J.
Gorteweg, de anleg van et evenemententerrein, de komst van de kaobeltillevisie en de drie liendebomen die verdwienen mossen veur de
anleg van de Westerhofstraote. Die liendebomen weren wel honderd
jaor oold. Deur andringen van Plaetselik Belang is d'r doe, om ze te
beholen, een slinger in de ni'je straote kommen, die mitien ok nog verkeersremmend warkte.
Veerdere hoogtepunten weren et monement veur Wilfred Berry, de
anleg van et minikampeerterrein, perberen de oolde meule te holen, et
trottoir in et dörp, ni'je fietspaeden, et Scheenebospad en de ni'je
rondweg Om den Noort. Veural de anleg van et fietspad langs de
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Hoofdweg was in mien periode een hiet hangiezer. 1k zat nog mar krek
in et bestuur of Theun Tolman, hi'j was doe Europarlementariër, belde
me uut Brussel op as ik ok wat van dat fietspad of wus. 1k zee tegen
Tolman dat ik et hiele verhael ok uut de kraante verneumen hadde en
veerder nog nargens wat van wus.
Toch is et op een keer op de prioriteitenlist kommen te staon en doe
de riolering d'r an ston te kommen kwam et ter spraoke. Wethoolder
Luiten en Werkman hebben oons doe, om et fietspad d'r te kriegen,
geweldig steund. Mar veurdat dat zoveer was kreeg Plaetselik Belang
eerst de kouse op 'e kop. Want wat bleek? Et dee blieken dat de
gemiente zomar taxateurs naor de omwonenden stuurden om een stokhen arf of te staon veur et dubbele fietspad. Daordeur wodde alles
vusen te duur, mar gelokkig kwam alles toch goed.
Doe ik een jaor in et bestuur zeten had, haokte Rikus Scheltinga of as
veurzitter en Jan Post wodde zien opvolger. Hi'j het dat acht jaor laank
ommeraek goed daon. Jan zette him overal volledig veur in en het een
protte verzet. Now was hi'j ok wel in de gelegenhied, omdat hi'j bi'j
de pelisie was en hi'j him wel es even vri'j maeken kon veur daegelikse dinkies. Ok IJnze Hoekstra was een keihadde warker, letterlik,
mar ok feguurlik. Hi'j wus overal wat van of en zoe'n iene moej' krek
in et bestuur hebben. Et moe'n aflegere gien mannegies wezen mit de
bore omme.
Bi'j de plannen veur de ni'je rondweg om Wolvege henne bleek dat
we op de Hoofdweg een geliekvloerse krusing kriegen zo!!en. Oons
dörp, mar ok ere dorpen weren daor niet bliede mit en weren bange dat
ze d'r hinder van kriegen zo!!en. Alle veurbereidings weren al daon
deur et ingenieursburo Oranjewoud. Mar ok IJnze en Jan hadden tekeflings maekt mit o.e. een fietstunnel en iene mit een tunnel veur auto's.
Ze hadden nog meer tekenings en alles was een stok ienvooldiger en
veul goedkoper as de idenen van et ingenieursburo. De mannen van
Oranjewoud stonnen mit de oren an de kop te flapperen, dat hadden ze
niet docht. Veural de heer Geveke was onder de indrok, mar ze weren
nog niet weer in 't Woold of ze weren et vanzels vergeten...
Aj' in zoe'n bestuur kommen, kriej' aenlik ok nog een hiele algemiene ontwikkeling. Veur mi'j was dat slim aorig, want ik was ja altied
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67. ET WEGRAEKEN VAN JAANKE VAN DER MEER

doende mit mien bedrief en de veefokkeri'je. 1k heur bijg1ieks Jan
Post nog zeggen:
'Aj' hier of daor henne gaon veur een bespreking, moej' altied tegere
wezen, want de iene wet dit en de aandere daenkt an dat.'
Zo kan een boer ok nog es wat van een pelisieman leren en soms ok
omgekeerd!
Doe Jan as veurzitter stopte, is hi'j toespreuken deur de doe viceveurzitter, die him de zulveren spelde overhaandigde mit et embleem
P.B.O. 1k hebbe Jan zien funktie veur een jaor overneumen, mar doe
bin ik ok uut et Plaetselik Belang stapt, want tien jaor is lange zat.
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Op 30 meert 1984 overleed mien beste buurvrouw Jaanke van der
Meer op 96-jaorige leeftied. Ok veur heur heb ik altied veul bewondering had. Altied opgeruumd, nooit een min zin en zo goed as koeke.
Ze was niet trouwd, mar woonde as een soort huushoolster bi'j heur
breur Jelle die op jonge leeftied bi 'j de geboorte van zien zeune Gerrit
zien vrouw verleuren had. Ze brocht Gerrit mit groot en zag ok de
kiender van Gerrit opgruuien, aenlik weren dat ok heur kleinkiender.
Heur aord was altied liefdevol en bezorgd veur de meensken om heur
henne. Wi'j hebben d'r altied een geweldig beste buurvrouw an had.
Doe ze op hoge leeftied wegraekte, kon ik dan ok niet naolaoten bi'j
heur ofscheid een woord van daank te brengen.

-
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woord oorlog! Ft bestuur en de leden van de iesklub weren fel op et
plan tegen. De reden was dat de oolde gadde de iesbaene mit de schoppe anmaekt hadde en dan now ofstaon an de ruilverkaveling; nooit en
nog es nooit!

68. DE RUILVERKAVELING (2) EN DE IESBAENE
De tied dri'jt deur en tieden hebben zien tieden. De ruilverkaveling
kwam de hieltied kotter an op oons bedrief. Veul bi'jienkomsten in et
ruilverkavelingshokkien en nogal wat suggesties die d'r daon wodden,
dri'jden vaeke op niks uut. 'Kompesaosielaand' kreej' as ze mit je
laand doende weren of zollen. Now kuj' alliend dáór wel een boek over
schrieven wat as de boeren daor mit beleefd hebben. Zo kregen sommige boeren et laand tiedelik in Berkoop, wiels vlakbi'j de grond vergeten was om uut te geven...
Wi'j hadden een hiel stok laand om oonze boerderi'je henne tot over
de Scheene. Et doel van de kemmissie was om et laand of te staon dat
veur de boerderi'je lag. Daor bin ik geweldig tegenin gaon. Moej' naogaon, laand vlak veur de raemen en dat ofstaon, was dat now ruilverkaveling? Et laand dat over de Scheene lag ha'k nog niet zovule muuite mit, mar et aandere wel. Doe wi'j in Hooltpae kwammen te wonen,
kochte mien vader dit laand. Et heurde bi'j de boerderi'je, aander land
was d'r doe niet. Zoe'n kleine zestig jaor hebben wi'j daor op boerkt
en et laand was keurig verzorgd en et zat goed in de rok. Toch kregen
wi'j uuteindelik, nao lange wikken en wegen, et laand naost de boerderi'je an de westkaante. Ok hadden we now laand an ien blok an de
zunnekaante van de Stellingenweg, en zo was dat oons wel naor de zin.

In mien jeugd was de iesbaene, as d'r ies was temeensen, et ienige vermaek in oons dorp. Jong en oold gong op de redens en as d'r hadrieden was, kwam de Harmonie uut Wolvege en zorgde veur een mooi
stokkien meziek op de iesbaene. Et körps was dan trouwens ok op 'e
redens en wi'j as jongen reden d'r dan vaeks aachteran. As d'r liekewel een hadriederi'je veur vrouwluden was, dan was et vanzels hielemaole mooi. Alle jonge kerels, mar veural ok de oolden, stonnen aachter de touwen te kieken naor de hadriedsters. Niet alliend om ze rieden
te zien, mar veural naor heur batteri'jen, want ze weren in de kotte
broek en dat was doe hiel wat biezunders. As die hadriederi'jen oflopen weren, konnen wi'j wel zien hoe laank as de riegel kerels west was,
want et ies was daor bruun van de tebaksspi'je en ok de touwen weren
d'r soms niet van misdield.
In 1947 was et een strenge winter en d'r weren overal hadriederi'jen.
Begin meert lag d'r nog een kiompe ies in de Lende. In die maond
weren d'r haost gien riederi'jen meer, want alle kassen weren leeg bi'j
de ieskluppen. Mar Hooltpae had d'r nog nocht an en hul een riederi'je veur mannen, mit f 25,00 as pries en dat was doe hiel wat. 1k
kwam die middag thuus van de Laandbouwschoele en moeder zee dat
vader naor de iesbaene was en da'k d'r ok mar henne gaon mos. Dat ik
fietste d'r naor toe en een koppel yolk, zal ik jim vertellen, van heb ik
jow daor! De Smitties van Delfstrahuzen weren ok van die foele priesrieders en stonnen d'r in de blote huud veur. Om vuuf ure was et nog
lange niet oflopen, want d'r weren wel veertig dielnemers. Mien vader
reup mi'j en zee da'k mar beginnen mos te melken, want hi'j wol mit
zien buurman Sies Lolkema et aende zien.
Ft was al zeuven ure en ik zat mit mien moeder krek onder de laeste
koe te melken doe de kaarnhoekedeure eupen gong en Piet Gorte mit
een rood koppien om de hoeke keek. We zaggen et wel, d'r was draank
in et spel. Hi'j en Sies weren tegere ok flog naor de priesuutrikkinge

D'r mos vanzels een plan maekt wodden veur et hiele gebied en dat het
de Heidemij daon. Et was ien mit van de grootste ondernemings van de
ruilverkaveling Midden Tjonger. Et kostte tonnen geld, mar gelokkig
was daor subsidie veur, aanders had et nooit kund.
Ok oonze iesbaene kwam in opstaand tegen de ruilverkaveling. Die
laesten wollen de iesbaene as laand, mar dan d'r wel een grotere veur
in de plak en dat was ok te begriepen. Et Plaetselik Belang stelde doe
veur om bi'j de winterdag van et evenemententerrein een iesbaene te
maeken, dan konnen ze daor een protte centen mit besperen. Et waeter
was gien perbleem, dat kon regeld wodden mit de waeterleiding. D'r
kwam een vergeerdering over dit onderwarp bi'j Zaander van der Meer.
Jim zullen et niet geleuven, mar ik kan et jim vertellen, et wodde in ien
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west bi'j Johannes van der Meer. De eredaegs kwam Jeb, de vrouw van
Sies, en vreug mien moeder hoe et mit Piet gaon was.
'Och,' zee moeder, 'we hadden gisteraovend alles zowat daon en hi'j is
mar gauw op bedde kreupen. En Sies dan?'
'Now,' zee Jeb, 'die fietste gisteraovend et pattien in, mar wel an de
verkeerde kaante bi'j et hekkepaoltien langes. Dat hi'j belaande regelrecht op de kop in de sloot.'

69. STILLE WARKER
1k mag graeg wat doen veur een eer, mar dan liefst wel aachter de
schaarms. Zo dee'k ok wel es wat veur de veeartsen, bi'jglieks as ze
zovule jaor in de praktiek west weren.
Doe we in Hooltpae kwammen te wonen, haj' vanzels ok wel es een
veearts neudig en dat was doe H.H. ten Have, een Grunninger. Et was
een hie!e grote kerel en hi'j hadde vaeke een riebroek an en bienkappen daor omhenne. As wi'j een zieke koe hadden dan vreug hi'j mien
vader eerst wat de koe mekeerde. Mien vader antwoordde dan dat hi'j
de veearts daor now juust naor vreug! Mar ze konnen et evenzo vrolik
goed mit mekeer vienen.
De opvolger van Ten Have was Kees Bouwman. Dat was gien boerezeune, integendeel, want hi'j was in Nederlaans-Indië geboren. Toch
had hi'j et vee goed onder kontrole. Et was een drokke man die eerst
bivakkeerde in Hotel Speckman, et gebouw waor laeter de Nieuwe
Weme in kwam. Hi'j had altied een alpinopettien op en ree eerst in een
oolde T-Ford, daor hi'j goed mit overweg kon. Hi'j hadde een hide
grote praktiek in Wolvege en omstreken. Hi'j had d'r ok al wel es een
hu!pe bi'j, veural bi'j et T.B.C.-onderzuuk en et enten tegen mond- en
klauwzeer. Et gong dan meerstal om studenten of goenend die krek
ofstudeerd weren.
Laeter trok hi'j d'r een dierenarts bi'j an, dat was een zekere Jel!e
Kramer, een boerezeune uut Fries!aand. Et was een lange, dunne kerel
mit hiel weinig woorden, mar dat weren we wel gewoon, want
Bouwman was ok gien praoter.
Ur kwam de hieltied meer vee bi'j de boeren, niet a!!iend koenen,
mar ok varkens, schaopen, kiepen en kalver. Daornaost kwammen d'r
ok de hieltied meer bollemesters, dat Bouwman en Kramer trokken
vanwege al dat vee d'r al gauw nog twie veeartsen bi'j an. Dat weren
Anne Pronk en Marten Pelleboer. Anne kwam van Drenthe en Marten
kwam uut Overiesse!. Ze weren now mit vier man stark.
In 1981 hul Bouwman d'r mit op omreden hi'j nogal wat nekklachten had. Wi'j as boeren hebben Bouwman en zien vrouw, die de
aptheek van de praktiek veur heur rekening nam, een reize anbeuden

Mar now weeromme naor de iesbaene en de ruilverkaveling. In overleg mit die ruilverkaveling is d'r uuteindelik toch een mooie, ni'je iesbaene kommen. Dc ingang die eerder bi'j Jelle Hoekstra was, is now
bi'j de schoele langes. Ur staot een prachtige koek- en zopietente mit
alles d'r op en d'r an en de baene kan aovens ok verlocht wodden. Een
hiele protte is deur de meensken uut et darp zels daon en dan kan d'r
veul. Et is alliend wel jammer dat d'r, veural ok aovens, niet zovule
gebruuk van maekt wodt. Wat de oorzaeke daor van is, is een raodsel.
Et is een prachtbaene, daor kan et niet an liggen. De oolden kun d'r
mooi mit de kiender henne gaon en et is altied vertrouwd!
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naor zien geboortelaand Indië. Wi'j hadden daorveur een kemmissie
vormd van vuuf personen, dat weren M. Keuning, A. Menger,
T. Hoekstra, J. Zijistra en ikzels. De receptie was bi'j Dragt en was
keurig verzorgd.
Intied hadden de ere drie veeartsen d'r al weer een ni'jen iene bi'j
anhaeld. Dat was Berend Brummelman, een iezerstarke kerel en sportman. Hi'j dee an fietsen, roeien en schaetserieden. Deurdat hi'j zo
stark was, kon hi'j bi'jglieks ommeraek goed koehoorns ofzaegen en
dat kwam d'r soms goed op an.
De praktiek van de veeartsen was an de Heerenveenseweg bi'j de
grote beukeboom. Kramer was de ooldste en bleef direkteur, mit an
zien rechterhaand de assistente Judith. Hi'j had bi'j oons de route en
dronk mennigmaol een koppien koffie bi'j oons.
Midden in de naacht haj' ok wel es een ka!veri'je die niet goed gong.
Zo gebeurde et ok es OP een naacht dat d'r een koe ver!ost wodden mos
middels de keizersnee wie!s et dattien graoden vreur. We hadden de
stal wel iso!eerd, mar et was toch koold. Kramer was altied even nochter en plezierig. 1k zee die naacht tegen him, dat zien vrouw him wel
slim koold vienen zol as hi'j thuus kwam.
'Ze krimpt in mekere,' antwoordde hi'j.
Doe hi'j 25 jaor in de praktiek was, wol hi'j daor niks van weten. Mar
d'r wodde wel wat op bedocht. Veearts Pel!eboer brocht die morgen
gebak bi'j oons en zee dawwe de praktiek bellen mossen veur een keizersnee. Die keizersnee was deursteuken kaorte vanzels, want et doel
was dat Kramer koffie mit gebak bi'j oons kriegen zo!. Doe hi'j de dam
inrieden kwam, wol hi'j vot-en-daolik naor de koe toe.
'Die koe kan nog wel even waachten,' zee ik tegen him, 'jow weren
d'rja ok mitien. Eerst even een bakkien koffie, eers schieten we dat d'r
bi'j in.'
'Now, asjow dat zo zeggen, zal et wel zo wezen,' vun Kramer. 'Gebak
hi 'j de koffie,' vreug hi'j doe, 'is d'r iene jaorig, of zo?'
'Netuur!ik,' zee ik, 'vandaege is d'r iene die 25 jaor dierenarts is.'
Kramer ston paf, mar mitien gong de ti!lefoon. Kramer mos vot-endaolik naor et gemientehuus in Wolvege kommen, want daor was een
grote heddershond onder een auto raekt.
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Dierenarts Jelle Kramer die de temperetuur opnemt in de ofkalJbox.
'Eerst de keizersnee,' zee Kramer, mar op etzelde ogenblik begreep hi j
dat dat deursteuken kaorte west was!
In 1991 stopte Kramer as dierenarts en hul mit zien femilie een receptie bi'j Laverman op De Blesse. Wi'j as boeren hebben ok Je!le Kramer
en de vrouw een ofscheidskedo anbeuden. De veurzitter van de veurbereidingskemmissie was Pier Dijkstra. Hi'j beud et kedo op een slim
humoristische wieze an. Et was een dichtplakte brief, mar neffens de
veurzitter konnen d'r wel een peer fietsen veur kocht wodden en d'r
weren ok nog een peer buuscenten veur 'een bedde en een broggien'.
De kemmissie beston uut Pier Dijkstra, Eppie Kuiper, Anne Menger,
Johannes Zijistra en Catrinus Hoekstra. Deur ziekte hadde ik mi'j
weeromme trokken en veur mi'j in de plak was Eppie kommen.
Laeter wodde et team van veeartsen uutbreided mit Jaap Baarveld en
Waling Haytema. 1k hebbe liekewel an now toe Klaas Betten, hi'j was
ok dierenarts, nog niet nuumd. Hi'j hadde zien praktiek in de
Westhoeke, mar kombineerde die laeter mit Wolvege. Betten was een
-:
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viotte Klaos, hi'j was zó hier en zó daor. Dat sprak de boeren wel an,
want as d'r wat was, Klaas was d'r mitien. Jammer genoeg het Klaas
Betten mar aanderhalf jaor bi'j de kombinaosie west, doe wodde hi'j
ofkeurd deur een hernia in zien rogge.

70. OPHOLEN OF DEURBOERKEN?
We hebben oons wel es ofvraogd, as we aovens zo an de koffie zatten,
hoe et in de toekomst mit oons bedrief gaon zol. Et leek d'r in eerste
instaansie niet op dat d'r een opvolger wezen zol, dus mossen we et
mar verkopen of verhuren. Mar Jan de Vries, mien koopman, zee tegen
mi'j da'k et mar kaim an doen mos, ik hadde de tied nog we!.
Een schoffien laeter kreeg oonze ooldste dochter Korrie verkering mit
Geuje, die knecht bi'j oons was. Hi'j gong aovens naor zien oolden te
slaopen, zi'j woonden in Ni'jlaemer. Geuje zien oolden weren daor
boer en hi'j kwam dus ok uut een groot boerenust. Hi'j wol d'r zels ok
wel op an, mar was eerst wel es wat wispelturig. Alles of niks, mar zo
warkt et niet in et boere!even. le moe'n mit de jaoren boerken. Ft iene
jaor is best en et volgende soms yule slechter.
Doe Korrie en Geuje een jaor of wat verkering hadden, kregen ze
trouwplaimen en gongen in Wolvege in een huurwoning wonen. 1k was
daor niet zo veur, ik mos dan bi'jglieks nogal es een naacht alliend om
de ka!veri'je daenken. Ze begrepen dat ok wel en ik keek es om mi'j
henne.
Oonze buren in die tied, Tinus en Tinie van Etten, weren tuunders, mar
wollen de boel wel verkopen, want ze zaggen et hier in disse
omgeving niet meer zitten. Ze hadden d'r twienenhaif bunder laand
bi'j en hi'j hadde mi'j dat laand al wel es anbeuden. 1k aosde d'r doe
niet zo op, en ik zee tegen Tinus dat zien jongen Martin en Gerrit ok
groter wodden en die d'r misschien wel belang bi'j hadden. Tinus zee
dat hi'j daor nog niet zo an docht had, mar da'k misschien wel geliek
had. Mar Tinie was et mar niks en wol hier weg. Doe bin 'k weer naor
de femilie Van Etten gaon en doe wollen ze de boel wel verkopen. Mar
ja, Tinus hadde intied wel twie bunder laand verkocht. Dat speet mi'j
we!, want et lag haost tegen dat van oons an.
De woning mit de schure en de kassen en een halve hektare was dan
now te koop en d'r vul niks an of te dingen. 1k heb mit Jopie de kneupe mar deurhakt en we besleuten om daor wonen te gaon. Et was veur
oons wel een grote stap om te verkassen, mar de boerderi'je bleef van
oons. Geuje en Korrie hebben doe oonze woning kocht en hadden zo

Et gong de veeartsen krek zo as verscheiden boeren, ie gruuiden uut de
bestaonde bedriefsgebouwen weg. Dat ok zi'j bouwden een ni'j onderkommen. Dat kwam an Om den Noort in Wolvege. De naeme bleef
etzelde as veur de tied, dierenkliniek De Beuk. Et is een praktisch
gebouw, dat hiepermedern inricht is. Dr is een opperaosiekaemer, een
onderkommen veur een peerd, koe of wat ok en d'r is bi'jglieks een
scanner. Dr bin twie assistentes, Lucie en Annie, die bekend en soms
bemind binnen bi'j de boerezeunen mit een groot melkquotum, mar
omgekeerd speult d'r misschien ok wel es wat... Daornaost is d'r now
een dan een vrouwelike dierenarts veur de kleine huusdieren bi'j.
De boeren hebben mit mekere de komst van de ni'je Beuk vierd NJ
de femilie Dragt. Dat feest was tot in de punties regeld mit veur ieder
wat wils.
We hebben al mit al een prachtig team, daor aj' as boer wel een biending mit kriegen. Mar die biending moet vanzels wel wat beparkt blieyen, want ie moe'n ze niet te vaeke op et hiem hebben. Dat hoolt in
daj' as boer de zaeke goed gezond zien moeten te holen!
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'Dit liekt wel deschostien van botterfebriek De Takomst,' zee Jelle es
op een keer.
Om half twaelf bernie kwammen Minne en zien jongen vaeks om te
helpen. Eerst gong et dan lief en aorig, mar et duurde mar even en dan
kafferden ze mekeer zó uut, da'k d'r soms beroerd van wodde. Ok de
dochter van Minne, Aagje, was d'r soms bi'j te olbreken. Ze schaemde heur somstieden zo om dat geruzie dat ze mar naor Jopie gong.
Aagje was een lieve, aorige meid en pattie kennen heur vast wel van de
tied dat ze bi'] de Flying Stars zong. Al mit al het de femilie
Hoekstra de kassen prima ofbreuken en konnen ze d'r mooi varkens in
holen an de Vinkegevaortweg in Hooltpae.

De grote kassen die defemilie Hoekstra peifekt ofbreuken het en die now as varkenhokken in gebruuk hinnen. De hoogste kas is now een grote loods en mitien ok
gerage.

ok onderdak bi'j et bedrief, dat was beter as een huurwoning in
Wolvege. De oo!de boerderi'je had ok wel vertinmierd wodden kund,
mar dat kostte nog al wat. le konnen d'r vanzels wel hie] wat moois van
maeken. Et naodiel was liekewel ok daj' bi'j mekaander op et hiem
woonden.
Bi'j de bungalow van Tinus stonnen twie grote kassen van twienendattig bi'j tien meter. Die kassen hadde Tinus allemaole zels in mekaander last en ze zatten hiel best in mekeer. De iene ston alderdeegst
op rails, zodat die te verrieden was. Wi'j konnen altied bi'j oonze boerderi'je wel zien as Tinus de kas weer vertrokken hadde. Wi'j hadden
liekewel gien belang bi'j de kassen en hebben ze verkocht an Minne
Hoekstra die d'r varkenhokken van maekt het. Minne zien vader, Jelle,
was morgens a! op 'e tied an et ofbreken mit de sehostien die bi'j de
kassen ston.
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71. DE SUPERHEFFING
De superheffing kwam om de hoeke kieken. We mossen allemaole
melk inleveren en kregen een quotum toewezen. Et was in et begin wat
een ingewikkelde materie mit et vet en eiwit. Wi'j as boeren weren d'r
eerst niet zo bliede mit. 1k zorgde altied dat ik mien eigen roegvoer
verbouwde en da'k d'r haost gien roegvoer bi'j hoefde te kopen. D'r
was dus bi'j oons hielemaole gien spraoke van overbezetting van vee.
Mar d'r weren wel een hiele protte aanderen die elke, soms twie keer
in de weke, een auto vol eerpels, pulp, maIs, wottels en kuil konimen
leuten, omreden ze te min laand hadden veur heur koenen. Zokke boeren leverden ok melk in, mar dat was terecht. 1k kon et in oons geval
nooit goed recht zetten, omdat wi'j veur oons eigen voer zorgden. Mit
dat meer prodeceren van al dat ankochte voer kwammen liekewel aorig
perbiemen uut vot.
D'r kwam ok haandel in et melkquotum. Jan de Vries van
Hoornsterzwaog, mien koopman en veekommissionair, beud nil 'j*
100.000 liter melk an van Jan Sander Worst uut Else, die d'r diels mit
ophul.
'1k zol die melk mar kopen,' zee Jan tegen me.
'Wat is de vraogpries,' vreug ik Jan.
Zien antwoord was krek as altied hiel spontaan:
'1k hoef d'r gien cent an te verdienen. Veur een gulden de liter is ze
veur jow. 1k heb et d'r bi'j kopen moeten, mar ie moe'n inkasseren
kunnen.'
Eerlik zegd he'k Jan in zien gezicht uutlacht, wie kocht now melk
veur een gulden de liter, vusen te yule toch zeker. lederiene keek d'r
reer tegenan. Laeter het Jan mi'j wel es verteld, dat hi'j d'r ok mit
zeten hadde. Hi'j hadde et naor zien dochter en schoonzeune daon.
Mar moej' now es mit zoe'n pries ankommen. Et is vandaege-de-dag
vier gulden de liter, en soms nog wel meer ok. Aj' een ton melk kopen,
betael ie daor dus minstens f 400.000,00 veur!
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72. DE VERHUZING VAN HOOFDWEG 190a NAOR
HOOFDWEG 188
Doe we ienkeer verhuusd weren naor de zes jaor oolde bungalow van
Tinus en Tinie, gongen Korrie en Geuje trouwen. We gongen doe in
maotschopverbaand veerder boerken. Veur de jongeluden was dit niet
verkeerd, want ze konnen zo een kaptaoltien opbouwen veur de laetere toekomst. Zo staorigiesan kregen ze meer van de winst as Jopie en
ik, want ze deden d'r ok meer wark veur. Korrie warkte liekewel ok al
een stok ofwatjaoren as microbiologisch analiste in Roden bi'j Cordus
Europa. Dat is een internationaole febriek die alderhaande steriele
apperaoten maekt, bi'jglieks pacemakers.
Veur heur trouwen was Korrie in de kost bi'j een wedevrouw die vroeger een dorpskefé hadde in Roden. In et weekend kwam Korrie altied
thuus. In diezelde tied weren oonze aandere dochters ok al et huus uut,
mar die kwammen in de weekends ok thuus. Et hiele huus ston dan op
'e kop, overal laggen poeden vol wasgoed, boeken en tassen. D'r was
zokke daegen flunk leven in de brouweri'je. In de weke weren we weer
tegere, krek as vroeger, behalven middags, want dan hadden we Geuje
op de kost.
Anneke hadde veur onderwiezeres leerd en kreeg een vaaste anstelling in et Drentse dorpien Koekange.
Gea studeerde in Gruimingen an de Sociaole Akademie. Zi'j woonde
in een kaemertien boven een timmerzaeke. Doe ze ofstudeerd was,
solseteerde ze op een baene in de verzorging veur et begeleiden daorvan, mar ze mos eerst een jaor ervering hebben, zo bleek. Dat had ze
niet en ze leut heur daorom inschrieven bi'j et Arbeidsburo en gong
weer leren. Doe wodde d'r veur tiedelik iene vraogd op et Arbeidsburo
in Et Vene en dat gong Gea doen. Mar et tiedelike wodde een vaaste
anstelling en vandaege-de-dag is ze direktrice van et Arbeidsburo in
Oosterwoolde.
Gea was d'r aorig jong bi'j in et ommegaon mit jongen. Ze was de
jongste, mar de eerste die mit een vruntien thuus kwam. Ze het d'r ok
nogal een stokmennig had. Mar ze het now de waore te pakken en ze
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woont al weer jaoren saemen. Eerst vuufjaor in Stienwiek en daornao
hebben ze een huus zet an de Hendrik Deddenstraote in Steggerde. Gea
heur partner is Hans Mintjes, hi'j is in Steggerde geboren en warkt op
et gemientehuus in Stienwiek. Hans het mr. veur zien naeme staon, mar
daor lopt hi'j niet mit te koop. Bi'j et huus hebben ze een grote tuun,
waor Gea heur in uutleven kan. Ze is, krek as heur moeder, gek op
bloemen en tunieren. Hans geniet mit deur d'r naor te kieken!
Doe Anneke benuumd wodde in Koekange, zocht ze daor een onderkommen. Ze huurde daor doe mit nog een ere juffer die ok een boeredochter was een boerderi'jgien daor een kaemer bi'j antimmerd was.
Dat hadden de Drenten daor een hoop daon, want in die kaemer gongen vroeger de oolden wonen. Anneke en Jannie konnen et reuze mit
mekaander vienen en hadden et best naor de zin bi'j hoer Drost. Ze
vuulden heur beide wel thuus in et Drentse laand. Ze hebben tegere ok
een keertien mulken veur heur buurman Niemeijer. Hi'j en de vrouw
weren doe 25 jaor trouwd en nog nooit een keertien vri'j west van melken.
'Glen perbleem,' zeden de beide juffers, 'wi'j melken vanaovend jow
26 koenen.'
'1k heb drie apperaoten,' zee Niemeijer, 'dat is aenlik iene tevule.'
Mar Anneke antwoordde dat dat acht keer ommehangen betekende en
dat dat best klaor kwam. Ze kon bi'j mi'j ok meraokel mesienemelken,
et was een echte deurdouwer!
Anneke trouwde laeter mit Hilco Tappel, een schoelemeesterszeune
uut Wolvege. Hi'j het totaal gien boerebloed in zien aoders, mar hi'j
het d'r zeker goed begrip veur. Hilco kan drs. veur zien naeme zetten,
mar lopt krek as Hans niet mit zien titel te koop. Hi'j hadde eerst een
rieksbaene bi'j et I.C.I.M. (Informatie Centrum Infrastructuur en
Milieu) in Zwolle. Dat bedrief wodde liekewel overp!aetst naor
Rijswijk, vlakbi'j Den Haag. Hilco en Anneke gongen doe een woning
zuken in de omgeving van Rotterdam. Ze kochten uuteindelik een huus
in Moordrecht en leuten mit traonen in de ogen Koekange aachter heur.
Vandaege-de-dag warkt Hilco bi'j de R.P.D. (Rijksplanologische
Dienst) in Utrecht. Anneke warkt in Moordrecht nog altied twie daegen in de weke as onderwiezeres. Ze hebben intied twie flinke zeunen
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kregen die heur in de vekaansies op de boerderi'je hielendal uutleven
mit oom Geuje en de trekkers.
Ok Korrie en Geuje hebben een gezin kregen. Ze hebben drie flinke
boerezeunen en die speulen riegelmaotig in de grote stallen mit skelters, trekkers, opraepwaegens en meer van dat soort attributen. Mar ik
zeg wel es dat wi'j vroeger, bi ?jglieks mit een zelsmaekte karre of
alderhaande spullegies, veul meer speulden as de jeugd van now.
De jongen meugen ok graeg bi'j Geuje of Sjoerd, de vaaste mitwarker, op de trekker zitten en dan helpen mit kuilsnieden, zodebemesten,
et inkoelen mit de opraepwaegens en gao mar deur. Kammeraoden
hebben ze ok niet over te klaegen, ok al bin d'r niet zo yule boerejongen meer op de schoele in Ni'jhooltpae. Mar op de boerderi'je is vanzels veur ere jongen van a!!es te doen en te zien.
Et zal oons ni'jdoen as d'r bi'j de drie jongen van Korrie en Geuje ok
een boer zit. Dc ooldste hiet Koop Pieter en is now een jonge van
omtrent elf jaor die loonwarker wodden wil. De twiede hiet Arnoud.
Hi'j is negenjaor en wil boer wodden, zegt hi'j. De dadde is Johan van
haost zesse en die vint alles mooi. Et is now nog allegere fantesie bi'j
die mannegies, vanzels!

-

219

73. MIT DE JAORDAEGEN

74. ET JONGE BOEREGEZIN INVESTEERT

As wi'j jaorig binnen, kommen alle kiender die dag op vesite. Jopie
kookt dan altied verschrikkelik lekker eten. Dat dot ze trouwens mit de
Kastdaegen ok. Ben zeuvengangen-diner is altied hiel gewoon, ze
slooft heur daor hielendal veur uut. As wi'j dan allegere lekker zitten
te smikkelen, zit Jopie wat op de aachtergrond stillegies te genieten van
dat gebeuren.
Nao et eten wodt d'r vanzels ok al over van alles en nog wat praot. In
de tied dat de ruilverkaveling d'r kommen zol, zat die mi'j hoge. Et
weren doe veur mi'j muuilike tieden. Wi'j praotten daor as gezin wel
over, mar een dudelik antwoord kwam d'r niet. Ze vunnen dat ik et mar
zien mos. Veural et laand dat veur de boerderi'je lag, ik vertelde daor
eerder al over, ha'k grote muuite mit dat et vot mos. Mien vader en ik
hadden et j altied prima verzorgd en now was et in ien klap gebeurd.
Zoks slit we!, mar vergeten, nee! De jeugd zicht dat aanders en dat is
misschien mar goed ok. Een aander inzicht, een aander beleid.
Dit is vanzels mar ien veurbeeld waor we over praoten, d'r is netuur!ik veu! meer. Die naogesprekken, zo mit et hiele gezin aachter et eten
an, vienen wi'j altied hatstikke mooi.

Korrie en Geuje wollen onderhaand graeg een ligboxestal bouwen.
Heur idee was om de Hollaanse stal te verbouwen, mar ze kwammen
zoveul obstaekels integen dat ni'jbouw nog goedkoper bleek te wezen.
Mien jaoren begonnen te tellen en ik vun dat ze et zels mar weten mossen. Ze mossen ok zels mar zien as ze et financieel rondkriegen konnen. En dat kon wel in zekere zin, want mit de aachterban zat et ommes
we! goed. Et doel was now om de ni'je stal in et verlengde van de
Ho!!aanse te zetten, mit een tussenruumte van zoe'n veertien meter.
Bouwkundig Buro Oosting van Hooltpae en annemer Frank
Scheenstra van Der Izzerd kwammen mit Korrie en Geuje op een
akkoord en dat was krek op de vaireep. Op de valreep, omdat de Wir
d'r de aandere dag of gaon zol, dat was 29 feberwaori 1988. De Wir is
de Wet investeringsregel en oftrekber veur de be!asting.
Begin april wodde begonnen mit et uutgreven van de ligboxestal. Dr
kwam hie! wat !os, want et wodde een vierriegelige ligboxestal die ok
nog es hielendal onderkelderd was, behalven dan et voerpad. An de
westkaante van de boerderi'je kwammen d'r dikke bulten !iem te hggen. Et was krek as waj' in de dunen bi'j Schoorl in Noord-Holland.
Waor mos ie d'r mit henne? Perberen an de man te brengen, mar wie
wil d'r now zoe'n hiemprakke? lene ofnemer was d'r en dat Plaetselik
Belang van Hooltpae, mar et gong mar om een peer waegens vol van
de honderden waegens die d'r laggen. Et kon bruukt wodden bi'j et
maeken van een dam in de sloot bi'j et evenemententerrein. Dat terrein
kreeg op die meniere verbiening mit et laand van Klaas Mendel. Dat
laand kon Plaetselik Belang bruken veur evenementen as d'r te mm
ruumte was. Mendel, hi'j het een grote hoolthaandel, nam daor dan
gien hure van. Et bestuur van Plaetselik Belang was daor slim daankber veur. As d'r es wat was, een tentoonstelling of zo waor as materiaol veur neudig was, dan wodde dat ok bi'j Mendel haeld.
'Hael mar op wat jim neudig binnen,' zee Klaas altied, 'et komt we!
goed.'
En now ik et toch over him hebbe; Klaas Mendel zette laeter een nog
een hiele grote schure op zien hiem, haost an de Scheene toe. Een klein
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75. DE RUILVERKAVELING (3)

betien overdrieven mag d'r wel bi'j... Butendat het hi'j alles verhadded
mit asfalt. Ok die ni'je ruumte mag Plaetselik Belang bruken veur een
hobbytentoonstelling, as dat zo uutkomt. Zoks is toch geweldig aorig
van Klaas en zien vrouw en een pat van oonze bulten hem kwammen
uuteindelik daor ok nog goed terechte!
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Doe we dan de echte ruilverkaveling kregen, ik doe now op de uutvoering d'r van, hebben we daor ongeveer vier jaor mit doende west.
D'r kwammen ni'je, briede sloden, mar een hieleboel kleinties wodden
dichtemaekt. De rest van oonze bulten hem bin daor dan ok veur
bruukt. We zorgden d'r wel veur dat d'r boven de hem nog zoe'n vuuftig cm zwatte grond kwam. Die kwam uut de sloden die brieder mossen of die ni'j greuven wodden. Doe de laeste shoot dichte mos, hadden we aen!ik nog hem te min ok, hoe is et meugehik!
Disse hiele onderneming is op een hiele goeie meniere uutvoerd deur
et loonbedrief van Hennie Meyners van Der Izzerd. Elke dag gong ik
even naor et wark mit koffie of wat aanders. Dan wodde d'r bepraot mit
Hennie zien mitwarkers over de wieze van dempen van de sloden, et
ofki!veren (et viak maeken), et rond!eggen van de grond op akkers, et
begreven van de stobben en gao mar deur.
De vaaste krachten die hier an et wark weren, weren meerstal Tonny
Fleer, Sieger Postma, Kobus Hielkema, Jan Schokker, Heinze, zien
aachternaeme bin 'k vergeten, en Hennie Meyners zels. D'r weren wel
es aanderen bi'j, mar dat was vaeks van kotte duur. Et gong allemaole
in overleg, zonder ien verkeerd woord en dat vunnen wi'j as boer toch
wel een hiele goeie ervering. Sieger was de man van de shovel, hi'j
warkte wel stobben tot op drie meter diepte vot. Et ki!veren gebeurde
deur Tonnie en Kobus en soms deur Heinze. Heinze ploegde vaeke en
was daor slim sekuur in. Jan van der Tuin was kraanmassienist en zorgde veur keersrechte sloden, daor moch niks an mekeren.
As dan zoe'n stok laand weer klaor was en op akkers lag, dan baokenden we dat of mit witte plestiek kiadden op et aende om an te geven
waor as groppen kommen mossen. Daornao kwam de kalkstrujjer, de
tane kwam d'r deur en et wodde inzi'jd deur de baos zels, Hennie
Meyners. Gieniene kon dat beter as hi'j, want hi'j hadde daor deur de
jaoren henne hiel best ervering in kregen.

M

223

veur Henk kocht. Dat was een mitvaler veur Henk, mar veur wat heurt
wat!
Henk dot now ok flog wel es een kiussien veur oons, zoas straoten,
een dag op de kraene in de dong of aovens nog es even helpen mit et
kuilen. Henk was en is nog altied een echte deurdouwer!

76. ET BESTE PEERD VAN DE STAL
Now heb ik nog iene vergeten die een huud vol wark daon het en dat is
oonze oolde mitwarker Henk de Vries. Henk het doe in zien vri'je tied
d'r veur zorgd dat de bos d'r of kwam. Hi'j zaegde de bomen, mar hi'j
het ok hiel wat boswallen ofzaegd en soms opsnuuid.
Die boswallen weren hielendal uutgruuid tot hoge bomen en overvleugelden et laand. De takken wodden opbraand en bi 'j mekere
scheuven mit de trekker. Eerst zorgden we veur een goed vuur en dan
kwammen de takken d'r op. We hadden vanzels wel een braandvergunning om al die takken op te branen.
Bulten hoolt laggen d'r bi'j de boerderi'je, haost allemaole ieken, mar
binnen et half jaor was et verkocht. Et gong overal henne, tot boven in
Frieslaand toe. Henk zorgde ok veur die verkoop en beurde gemiddeld
f 5 0,00 de kuub. Al dat wark dee Henk in zien vri'je tied, dat we hulpen him daor wel zoveul meugelik bi'j.

Qold-initwarker Henk de Vries in aktie mit de moterzaege.
Op een keer weigerde de moterzaeger en ik gong mit Henk in de auto
naor Vieddervene, daor had hi'j et apperaot weg. De man was niet
thuus en hi'j zol Henk aovens we! bellen. Et tillefoontien was liekewel
niet zo aorig veur Henk, want et kon wel veertien daegen duren veurdat de moterzaeger klaor was en de kosten kwammen wel op zoe'n
f. 325. Middels de maotschop hebben wi'j doe mar een ni'jen iene
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77. NAOR ET ZIEKENH1JIJS

Een weke laeter kreeg ik de oproep veur Amsterdam. De kardio!oog
Jochemsen doch dat et krek as mit een hatkatterisaosie de iene dag
henne was en de ere dag weeromme. Ja, vergeet et mar, ik bin d'r een
kleine weke west.
Et dotteren duurde drie uren en ik kon mitkieken op een groot
schaarm. Dat was stark vergroot en in vier dielen; elk vierde pat was
zoe'n vierkaante meter. Ic konnen percies zien wat ze deden en hoe
al!es te wark gong. Op et laeste begon mi 'j dat te vervelen en ik dee de
ogen mar dichte, want et dee an now toe ok gien zeer. Nao een peer
uren zee de chirurg dat ze et vunnen hadden en dat ze mit et dotteren
begonnen. Hi'j vertelde mi'j wat d'r gebeurde en dat op et plak daor de
verstopping zat mien aoders mit een kompressor tot twaelf atmosfeer
drok opvoerd wodden. 1k keek him mit een peer grote ogen an en zee
da'k docht dat d'r morgen wel in de kraante staon zol dat d'r een man
ontploft was in et Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. Ze hebben daor a!lemaole smaekelik omme !acht, mar zeden dat die aoders
nog taoier weren as de daarms van een katte.
Al mit al was ik toch an aende en zakte vot bi'j et oftellen vanof twintig mit een drok van elf atmosfeer. De naacht die d'r op volgde had ik
de hieltied bewaeking bi'j me, eerst een broeder en laeter een zuster. Et
was zeker toch nog kritiek west. Neffens de broeder bin ze me tussen
de ribben deur gaon, ik had een holle ribbe om d'r bi'j te kommen,
daorom had et nog zo lange duurd.
Zoa'k al vertelde bin ik d'r haost een weke west. De ere meensken
weren a!lemao!e westerlingen, meerst uut Amsterdam. 1k kwam uut et
hoge noorden en dat vunnen ze we! interessaant. Et passeniel vreug
mi'j altied wat veur eten ik hebben wol en dan zee ik:
'Wat de pot schaft.'
Mar ik mos en zol zeggen wat ik graeg hebben wol, en dan kreeg ik
dat ok! 1k had van zoks nog nooit heurd, et was d'r een komp!eet hotel.
Aachterof niet zo gek, want waj' graeg !ussen eet ie vaeks ok op en dan
wodt d'r minder votgooid.
Doe de aandere pesjenten me vreugen wat veur een baene ik hadde,
zee ik dat ik gien baene had, mar ze!s een bedrief hadde. Doe wodde et
even stille in de zael en ik vertelde dat ik veeboer was. 1k doch, now

Zo op een aovend in de weke kreeg ik et naachs inienend arg benauwd
en mos zwieten en opboeren. De dokter wodde beld en ik gong mitien
mit de ambulance midden in de naacht naor Et Vene. Daor he'k een
weke west, want et vul gelokkig allegere een betien mit. Wel mos ik
naor Amsterdam toe, daor zol ik dotterd wodden. Dat kon liekewel nog
wel een weke duren, mar ok wel veertien daegen. In die tussenperiode
moch ik haost niks doen, alliend wat beweging en wat lopen, want de
linker kraansslagaoder zat verstopt. 1k vervee!de me gelokkig niet,
want ik had een filmkamera en gong nogal es filmen in de netuur in de
buurt van oons huus.
Ruurd Ponne had pinken in et !aand vlakbi'j zien huus. Et was begin
november en prachtig weer, mar de pinken mossen thuus kommen,
want et was ja a! november. De veewaegen ston mit de kont in de dam
en een dikke, rooie bolle mos eerst op de waegen. De bolle hadde d'r
alliend hie!endal gien nocht an. Nao lang drieven, schellen en een peer
trappen veur de kop, was et gebeurd mit dat drieven en trappen. Dc
bolle nam wraok op de persoon die him een schop verkocht hadde. Hi'j
nam die op de hoorns, scheuf him een peer meter over de grond en
gooide him doe wel drie meter deur de locht. Et hiele gebeuren heb ik
haost bi'j ongelok opneumen mit alle rere woorden d'r bi'j. 1k bin liekewel best veraldereerd naor Cor Wedekind lopen om de dokter te bellen, want ik doch dat de man de huud finaal kepot hebben zo!.
Doe ik bi'j et hekkien van Cor was, keek ik nog even over 't schoolder en zag dat hi'j weer in de bienen krabbelde. 1k reup hoe et mit him
gong en hi'j zee dat et wel goed was. 1k !eup naor de man toe en zee
dat hi'j wel gelok had hadde, mar ik gaf him ok mitien de raod om mit
dit dier naor Gosse van der Meu!en, de man van de noods!aachting, te
gaon. Hi'j zol ja zo weer een ongelok mit dit beest kriegen kunnen, ze
hadden him uuteindelik mit een stokmeimig pinken in de veewaegen
dreven. 1k zee d'r nog bi'j dat de pries veur disse bolle bi'j Gosse niks
minder wezen zol as op 'e mark. Mar de man het him wel weer op de
stal zet, now, dan hej' ok dubbel ye] veur de kop as een bolle, donkt
mi'j.
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78. EEN OOLDERWETSE HUJJERI'JE

krieg ik de kouse op 'e kop, mar integendeel, et pakte hiel eers uut. Ze
hadden juust respekt veur die meensken die zo yule uren op een dag
warkten. 1k mos heur vertellen over et boereleven, hoe wi'j prodeceerden en hoe wi'j as boeren bi'jglieks ofhaankelik weren van et weer. 1k
vertelde ok over hoe we oogsten, over de veefokkeri'je en gao mar
deur. 1k kreeg daor een protte wardering veur.
Doe ik weer in Hooltpae kwam, kreeg ik nog wel es post uut
Amsterdam, dat was hiel aorig. Toch gong et eerst niet goed doe ik
thuus was en ik bin mit een weke weer naor et ziekenhuus west in Et
Vene. 1k kreeg doe ere medesienen en staorigiesan bin ik weer tegen de
wal opklauterd.
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1k mag graeg wat orgeniseren, mar ik wil de scepter niet zwaaien.
Now weren we op een keer op de Roel Bottemadaegen in Hooltpae,
dat is een veriening die oolde trekkers en warktugen en zo tentoonstelt.
Dc festiviteiten wodden ok die keer op et evenemententerrein hullen.
Et bestuur mit o.e. Gerrit de Vries en ik miene een De Vent van
Steggerde, kwam even bi'j oons staon en vreugen wat we d'r van vunnen. Mien antwoord was positief, d'r komtja een protte yolk op of Mar
ik zee ok zo tussen neuze en lippen deur, dat ze d'r misschien wel es
wat eers bi'j doen konnen, een oolderwetse hujoogst of zo. Gerrit ston
mitien klaor mit zien bekkien en zee dat ik dat dan wel es mooi orgeniseren kon en leup doe vot! 1k prakkeseerde d'r veerder niet an en et
gong me ok zo weer veurbi 'j.
Op et terrein weren ze doe ok an et dösken mit een oolde döskkaaste. Dat was een machtig gezicht zo tussen al die antieke trekkers, mar
d'r weren nog wel meer van die aorige dingen. Die Bottemadaegen
weren op een zaoterdag en zundag in de maond augustus en trokken,
zoa'k al zee, een protte pebliek. De orgenisaosie was goed regeld, zo
had bi'jglieks et deurgaonde verkeer d'r hielendal gien hinder van.
In de loop van de haast kwam Gerrit de Vries liekewel weer naor me
toe en zee dat ik et over een hujoogst had hadde.
'Kun jow dat niet orgeniseren,' vreug hi'j now hiel serieus, 'wi'j hebben wel een oolde hujmesiene.'
1k ston d'r wel even mooi op. 1k hadde dat inderdaod opperd en now
weer weeromme krabbelen, nee, zo zit ik ok niet in mekeer. Dat ik zee
da'k et wel perberen zol, mar dan op de oolderwetse meniere. Now, dat
bin ik geweer wodden. Wát een wark om dat klaor te kriegen. In 't eerste plak mos ie de mitwarking hebben van oolde boeren die nog zo
hujd hadden. Dat lokte mi'j trouwens hiel aorig, ik nuum hier even de
naemen van die meensken: Aaldert Boonemmer, Jan Oosterdijk, Hent
van der Laan, Bernier Stellingwerf, Luutsen Krekt, Wiebe de Vries,
IJze Pijiman en ikzels. Wiebe Bruinenberg zol de zaeke an mekaander
praoten.
Mar doe et materiaol. Wat mossen we al niet hebben: huj, boerewae229

die warken kon was niet te vienen. Now had Luutsen Krekt altied een
Fries peerd had dat hi'j overal veur bruukte, mar die had hi'j juust verkocht an een boer in Ter Kaple. Luutsen zol die boer vraogen as hi'j dat
peerd een peer daegen bruken kon en dat kwam klaor. Luutsen bliede
en et peerd bliede!
We hebben et hiele spektaokel onder hiel geunstige weersomstanigheden had, et was zoe'n 28 graoden. We begonnen mit et strujjen van
de opperties en dan gongen we tiezen (dat is ommekeren) mit de harke.
Vervolgens gongen we mit vier man aachter mekeer an opzwielen, dan
optiemen, bult opmaeken en uuteindelik hujlaeden. Et gong allegere
prima en et pebliek was slim enthousiast. D'r is doe hiel wat filmd en
d'r bin verscheiden foto's maekt. Mar et was ok een dimmestraosie van
oolde boeren, zoas et vroeger warkelik allegere gong. As alles wat
beter in de kraanten staon had, weren d'r nog veul meer meensken op
of komrnen. Jammer dat dat niet zo was, want zoks zal niet zo gauw
weer gebeuren!
Acht oolde boeren en twie oolde boerinnen. Van links naor rechts: ikzels,
A. Boonemmer, Vrouw Van der Laan, L. Krekt, W. de Vries, B. Stellingwerf, Vrouw
C. Stellingwerf, J. Oosterd/k en Y. P/lman. Boven op et voer huj staot Hent van der
Laan.

gens, een tieme, harken, vörken, hoeden en dan de oolderwetse kieren,
dat was et grootste perbleem flog. Mar ok et huj was een perbleem. Et
mos ja al huj wezen, aanders kon et toch niet op iene dag. In overleg
mit Jan Oosterdijk hebben wi'j huj dat goed laank was in pakkies doen
laoten en dat is op et terrein brocht.
Doe mos et dri'jboek in mekaander zet wodden. De tied veur et
pebliek was van tien ure morgens tot vier ure middags en dan mos et
oflopen wezen. D'r was ok een middagschoft inlast. Twie oolde boerinnen, ok in oolderwetse klederdracht, zollen oons eten brengen in de
vorm van pannekoeken. Die beide vrouwluden weren Corrie
Stellingwerf en Jansje van der Laan.
D'r kwam trouwens nog een lastig punt ter spraoke en dat was een
peerd, een peerd dat nog warken en trekken kon. Peerden zat, mar iene
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Hujlaeden. Bi j etpeerd staot Wiebe de Vries, de opstikker is Luutzen Krekt en ikzels
stao op de waegen.
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79. HONDERD JAOR SCHOELE NI'JHOOLTPAE

80. NOG EEN BETIEN BOER

De schoele van Ni'jhooltpae beston in 1995 honderdjaor en hul daorom een groot feest. 1k zat in de kemmissie die dat veurbereidde. Tegere
mit Jantien de Groot nam ik daorveur et veurtouw. Doe we de kemmissie voltallig hadden, kreeg Jan van Feike Oosterhof de leiding en
hi'j het d'r een hiele protte wark veur daon. Daornaost zatten Fokje
Krol, Sijtje Donker en Jopie Oosterhof in de kemmissie, mar ok onderwiezend passeniel, zoas Janny van Loon en direkteur Henk van der
Broek weren d'r vaeke bi'j. De reünie was prachtig mooi en die het Jan
Oosterhof op een veurtreffelike meniere regeld.
Even nao et feest kregen we liekewel et treurige bericht dat meester
Henk van der Broek zomar inienend overleden was. 1k had him aenlik
pas goed kennen leerd tiedens dat veurbereiden van et feest van et honderdjaorig bestaon. Hi 'j was een gewone Stellingwarver man daor aj'
butengewoon goed mit warken konnen, dat et bericht van zien wegraeken het me beheurlik raekt. Mar de tied gaot veerder en Janny van
Loon is now direkteur van de schoele.

1k bin altied flog kalvervoerder op de boerderi'je. Dat is een yak op
himzels. Vroeger dee Jopie et altied, want ik mos doe melken en voeren. Mar wi'j hadden vanzels ok drie kiender, daor mos ok omme docht
wodden, veural doe ze nog klein weren. Wi'j hadden dan iene in et
loophekke en de twie aanderen soms an een touw in de stal!
Aj' kalvervoeren moej' je ogen dubbel de kost geven. Niet alliend
veur, mar ok nao et voeren. Kalver bin soms krek kleine kiender, zo zo
ziek as een hond en zo weer beter, mar dan mit een penneselienespuitien in plaets van een asperientien. Now en dan bin kalver ok wel es
wat an de witte schijt. Dat kornt vaeks deurdat ze te vette melk kriegen. Dat dan room ik de melk of die ik in een mixer daon hadde die we
nog hadden van doe we keunstmelk bruukten. Dat gavven we eerder,
mar doe de superheffing kwam, bin we weer overschaekeld op zute
melk.
Die room, d'r lag soms wel twie centimeter op de melk, !eut ik eerder
anzoeren in de roestvri'jstaolen melkmesiene-emmers. 1k deed d'r dan
eerst wat soepe bi'j, dan wol et beter. Om de drie daegen ha'k dan
zoe'n vuvendattig liter anzoerde room en kaarnde dat veur botter in
dezelde mixer. Dat gong meraokel goed, mar ie mossen eerst wel leergeld betaelen. Vroeger haj' op de melkfebriek een eerste en een twiede botterrnaeker, krek as een eerste en een twiede kezemaeker. 1k heb
doe wel es docht, waorom aenlik? Now, daor bin 'k dus wel aachter
kommen, et is percisiewark. Veural de juuste temperetuur is slim belangriek, die moet zoe'n 17 tot 18 graoden Celcius wezen. Mar ok de
zoergraod het invloed op et kaarnen.
In de oorlog kaarnden wi'j in een melkbusse mit een hoo!ten lid. In
dat lid zat een gat mit een stok d'r deur. Onderan die stok zat een ronde
schieve mit gatten d'r in. Et kaarnen gong doe mit haandkracht, vandaege-de-dag gebeurt alles rniddels de komputer.
Elke keer as ik kaarnde, en dat was twie keer in de weke, had ik zoe'n
acht tot negen kilo botter en hatstikke lekkere roomsoepe. De hiele
buurt had ik an de botter, want ik gaf ze gewoon vot. Mar altied de
buren de botter anpreken wo'k ok niet, dat ik kreeg een ere ofnemer en

De kiender van de schoele in Nijhooltpae, 1995. Rechts veuran jutjr Marianne,
daornaostjuffer Sonja.
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dat was een banketbakker. Daor he'k dat twie jaor veur daon, mar doe
kreeg ik et nocht d'r of Dat kaarnen gong nog we!, mar ie mossen de
botter ok wasken om de restaanten melk d'r uut te kriegen. Soms mos
dat wel drie keer, en mar kneden en e!ke keer weer in schoon waeter.
Dan mos ie alles weer schonemaeken mit hiet sodewaeter en naospoelen vanzels. Aj' dan op et gelosie keken, et was vaeks aovendwark, dan
was et vaeks al bi'j elven.
Jaoren laeter he'k et nog een peer keer daon veur de aorighied veur
een vrommes dat dat nog nooit zien hadde.
De melk die now naor de kalver gaot wodt ok nog ofroomd. Die room
belaant dan in een grote mestkelder. In de ofroomde melk zit liekewel
altied nog wel drienenhalf percent vet. 1k heb dat al es bi'j een mclkfebriek uutzuken laoten.
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81. ET ABE LENSTRA-STADION
Op een dag kreeg ik een tillefoontien van een zekere Vogel uut
Liwwadden. Hi'j vreug mi'j as ik veefokker was en as ik ok een beste
bolle hadde. As echte Stellingwarver vraog ie dan eerst wat zoe'n iene
percies wil en wat de bedoeling is. 1k had as veefokkerja nog nooit van
kommissionair Vogel heurd.
Et antwoord van him maekte et gauw dudelik. Et gong over et Abe
Lenstraspektaokel dat holen wodden zol in de twiede weke van september 1995. Ze zochten veur dat spektaokel een hiele beste stamboekbolle. Doe Vogel bi'j oons kwam vertelde hi'j eerst in et kot wat
over et hiele gebeuren. Under leiding van Jos Thie zol d'r een voetbalwedstried zien laoten wodden van Et Vene tegen Ajax zoas dat gong in
et jaor 1950. In die wedstried ston Et Vene eerst aachter mit 5-1, mar
in de twiede helte wun Et Vene nog mit 5-6. In feite gong et hiele spektaokel om wijien Abe Lenstra (1920-1985), een artistiek en eigenzinnig voetbaispeulder. Up vuuftienjaorige leeftied speulde hi'j al mit in
et eerste elftal en hi'j speulde in totaol in vuvenveertig interlandwedstrieden. Et stadion zol inricht wodden zoas et d'r in en nao de Twiede
Wereldoorlog uutzag, mit strobaolen om de kaanten. Et pebliek, allemaole figuraanten, kregen allegere oolderwetse kieren an, die veur een
pat alderdeegst uut Engelaand haeld weren.
Sportclub Heerenveen had in meie 1995 vuvenzeuventig jaor bestaon
en et ni'je stadion gong et Abe Lenstrastadion hieten. Et wodde uuteindelik een prachtwedstried, een echt spektaokel en gien voetbaloorlog zoas dat de laeste tied nog wel es et geval is.
Mar wat wollen ze now mit een bolle. Now, dat zat zo. Die bolle gong
mitdoen in et hiele gebeuren om de wedstried henne. Oonze bolle was
opneumen in et Friese Rundvee Stamboek mit 86 punten, et was dus
een AB-bolle en dat is hiel goed. Wi'j bin acht keer mit him naor Et
Vene west. Drie keer veur et rippeteren, want hi'j mos an van alles
weimen. Zo was d'r keihadde meziek en d'r zollen ok nog Tommies
overvliegen om de Duutsers - et spektaokel speulde ja in de oorlog vot te jaegen. Uonze bolle mos op een grote lift die twie meter naor
boven gong. Dat was allegere prima veur mekere. Inienend zol d'r dan
M

235

een helikopter mit officials van de Italiaanse voetbalkiub Fiorentia
lanen en die beuden Abe een protte geld. Mar Abe wol niet. Hi'j zee
letterlik:
'1k wil niet, al gevenjim mi'j zoveul geld as de duurste stambockbolle
van Frieslaand weerd is.'
Intied dat dat zegd wodde, gong de lift naor boven mit de bolle en zien
beide begeleiders Geuje en die zien buurman Siebren Hofstra. Beide
hadden een blauwe kiele, een wit boezeroen mit een blauwe strik, een
witte broek en zwatte kiompen an. We wodden sponserd deur Canade
Holstein, een orgenisaosie van importsperma uut Grunningen. Ok
oonze bolle had een Kannedese vader (Durogal).
Elke aovend kwam d'r een veetrailer uut Veendam om mit de bolle
naor Et Vene te gaon. Ok elke aovend gong dierenarts Anne Pronk mit
veur et geval dat de bolle lelk wodden zol. Mar ge!okkig gebeurde dat
niet, et dier was goed traind. We hadden al veertien daegen van teveuren alle daegen disco in de bolleschure had, butendat het een rustige
boer in de regel rustig vee.
An et spektaokel in Et Vene deden zoe'n vuulhonderd personen mit.
Mar nao-de-tied kwam de kiap. Et had allegere niet uut kund, want
veur zoe'n groot gebeuren was d'r te min pebliek west. Gelokkig is et
laeter toch nog bi'jspiekerd.
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82. EEN NI'JE HUUSARTS EN DE OOLDE DOKTER
WEER BOER EN VEEFOKKER
D'r bin zo nogal wat van die dingen in je leven die je bi'jb!ieven. 1k
weet nog goed dat oonze oolde dokter Baarda zien praktiek verkocht
het an zien opvolger A. Osinga. Baarda was een boerezeune en Osinga
was ok een boerezeune en dat sprak de boeren we! an.
1k weet nog dat Baarda bi'j oons kwam, want hi'j gaf mien moeder
elke weke een iezerspuitien. Ten van die keren had ik koerude op de
aarm en dat !eut ik doe an Baarda zien. Hi'j vreug wat ik d'r op smeerde en ik zee dat ik deze!de smeer d'r op dee as veur de koenen. Baarda
zee doe dat mien huud vanze!s niet etzelde was as die van een koe.
Daor hadde hi'j wel geliek an, want et zat al haost an de bonken toe en
ik heb d'r nog wel een half jaor mit zeten te dokteren.
Baarda hadde bi'j zien praktiek een protte witte leghornkiepen lopen
en wat schaopen. Hi 'j had veur de verzorging daorvan een speciaol
mannegien. De kiepehokken stonnen waor now in Wolvege de
Rozestraote en de Anjerstraote binnen.
Doe hi 'j ophul hebben een tal oolde pesjenten, waoronder mien vader,
et ofscheid regeld. Baarda was een Friese boerezeune en kwam uut
Je!sum. Hi'j had et veefokkersbloed nog goed in de aoders zitten, want
hi'j wodde, tegere mit zien zeune Siebe, weer boer op de p!aets waor
vroeger Westerhof zat. Siebe kreeg verkering en trouwde mit een echte
boeredochter uut Berkoop; zi'j was iene van Jeen Mulder. Oo!de
Baarda leut doe een ni'j huus bouwen bi'j de boerderi'je en zo konnen
Siebe en de vrouw op de boerderi'je zels wonen. Ze boerkten goed,
mar de vrouw van Siebe is jammer genoeg jong overleden. Doe zakte
Siebe demoed in de schoenen en de plaets wodde verkocht.
Baarda wus altied ommeraek goed de b!oed!ijnen van de Friese K.I.bollen te vertellen. Hi'j infermeerde dan ok altied mien vader welke
bolle as et beste fokte.
Beha!ven dokter en boer was Baarda okjaeger bi'j oons in et dorp. Et
jachtveld was verdield in drie patten en a!le jaegers kwammen uut et
dörp zels. Baarda zat op et oostelike diel, dus bi'j oons. Hi'j kwam ien
of hooguut twie keer in et jachtseizoen en scheut nooit veul wild of.
-
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83. WAT MEER VRI'JE TIED

D'r mos et volgende jaor ok weer een haezien of fezantien wezen, vun
hi'j. le konnen et op et laest wel vernemen dat hi'j oolder wodde en
haost hielemaol niet meer jaegde, want doe gruuide de wildstand hielendal beheurlik.
Baarda is 82 jaor oold wodden en is in Jelsum begreven. Hij was in
zien tied een biezunder bekwaome dokter en we hadden een boel
respekt veur him.

Deurdat ik tegere mit Korrie en Geuje in een maotschop warkte, kreeg
ik een betien meer vri'je tied. 1k trok me staorigiesan wat weeromme,
ie wo'n oolder en ik kreeg ok minder bi'jval in de wieze van et runnen
van et bedrief. 1k zee vaeke dat onderviening de beste leermeester is.
Daor wodde dan niet naor luusterd, mar aachterof zullen ze d'r wel es
an docht hebben, ok al leuten ze dat nooit blieken. 1k bin daor dan ok
wel es mit de kwaoie kop weglopen en dat vun Jopie nooit zo aorig.
Mar och, ik bin dat dan ok gauw weer vergeten. Jim moe'n goed
begriepen, aj' uut een diep dal kommen en ie hebben je opwarkt mit
mitwarking van je vrouw, dan geef ie je bednef niet zomar over. En de
iene kan dat beter as de aandere. Now, ik bin dan die aandere, mar
gelokkig bin 'k de ienigste niet.

We mossen wel even wennen an oonze ni'je huusdokter Osinga, want
hi'j was nogal aorig drok van netuur. Mar hi'j kon ok over de boerkeri'je mitpraoten en vun dat prachtig mooi. Zien vrouw wodde ok dokter in de praktiek en dee een boel huusbezuuk an de pesjenten. Wel wat
eers as vandaege-de-dag. le moe'n now mar zien daj' zels bi'j de dokter kommen aj' ziek binnen. Zoks gaot toch wat te veer. D'r wodt wel
es zegd daj' mar beter een koe wezen kunnen, want as die ziek is, komt
de veearts temeensen we!.
Doe vanwegen de leeftied Osinga en de vrouw d'r ok mit stopten
wodde d'r weer een groot ofscheid orgeniseerd. Die kemmissie beston
uut vuuf personen: Henk Kussendrager, Antje van Dijk, Sjouke
Schiere, Annie Douma en ikzels. Veur et ofscheidskedo kwam een
gigantisch bedrag binnen. De receptie was bi'j Dragt in Wolvege. Et
dri'jorgel ston bi'j de deure te speulen en d'r wodden een protte woorden van wardering uutspreuken die aovend. Henk Kussendrager beud
uut naeme van de pesjenten et kedo an en dat was een prachtig tuunameubelement en een cheque van 12.500 gulden. De orgenisaosie
hadde Johan Veenstra vraogd veur twie keer een optredentien, mar
omreden zien moeder slim ziek was, kon dat niet deurgaon. Daor hadden wi'j vanzels alle begrip veur. In zien plak kwammen doe Lieske
Schiere en Jan Oosterhof die doe nog bi'j de Flying Stars van Hooltpae
speulden. De zael was tjokvol en d'r wodde over-en-weer een protte
praot. Zóveul, dat Lieske en Jan in et niet kwammen te staon en dat was
veur heur en oons slim sneu.
Laeter bin we as kemmissieleden nog bi 'j de Osinga's west, mar daornao hebben we nooit gien kontakt weer had, wel een betien nuver.
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In mien vri'je tied mag ik bi'jglieks op brulloften graeg wat orgeniseren, veurdraggies doen of geinties uuthaelen. Mar ok eers hool ik wel
van een lollegien.
Zo haelde ik ok es een streek uut mit Johan Veenstra, jim kennen him
allegere wel. Johan kan zo prachtig veurdregen, krek as is et waor. Hi'j
vertelde op een keer ok, dat hi'j nog nooit vernuumd was. En iene as
Joep van 't Hek we!, die leup in et Katliker Schar en zo weren d'r wel
meer. Now hebben wi'j nogal een veefokbedrief en oons rundvee is,
kan 'k wel zeggen, internationaol. Oons bedrief het de naeme
'Stel!ingwarver Hoeve'. Doe doch ik, as we now es een bo!!egien kriegen mit biezundere telenten en mit een beste komof, dan wodt dat de
Stel!ingwarver Johan Veenstra. lene vernumen dat doej' vanzels niet
zomar. Jan Krol van de 'Stellingwerf' en Pieter Jonker van de
Stellingwarver Schrieversronte wodden raodpleegd. Zol Johan zoks
wel op pries stellen? Et antwoord van de beide mannen was positief.
Doe he'k Johan beld en verteld wa'k van plan was. 1k zee dat hi'j vernuumd wodden zol en wat hi'j daorvan vun. Zien antwoord was:
'Stomme graeg!'
Zo kwam Stel!ingwarver Johan Veenstra nogal es in et ni'js, o. e. in de
Ste!lingwarver kraanten en ok in de Liwwadder kraante in de rebriek
1
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Stellingwarver Johan Veenstra iene maond oolcl. Veerder van links naor rechts
schriever Johan Veenstra, Jan Krol en Geuje Ziel.

Stellingwarver Johan Veenstra negeni'ien inaonden oold en verkocht naor Katar.
Veerder van links naor rechts: exporteur R. Bergsma, Geuje Ziel en schriever Johan
Veenstra.
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'Gehoord en gezien'. Johan schreef d'r vanzels ok een stokkien over.
Aanderhalfjaor laeter kwam de bolle weer in et ni'js, want doe was hi'j
verkocht an een K.I.-stesjon in Katar. Katar is een eilaand in de
Perzische Golf, vlakbi'j Koeweit. Daor moet Stellingwarver Johan
Veenstra zien keunsten now vertonen. De schriever en ik zullen, as we
et beleven meugen, allied nog es henne om de zeunen en dochters van
de bolle te bekieken.
Zo bi'j' wat doende. 1k gong et dorp op de film zetten, op dia's ha'k
dat eerder al es daon. Neffens een professionele filmer was mien filmeri'je liekewel niet zo best, et was vusen te beweeglik. Mar ach, d'r
staon toch hiel wat dingen op die aj' aanders nooit zien zullen. Neem
mar es Hent van der Heide an de Hamersweg, die mit zien 87 jaor de
Liwwadder kraante in een peer dubbele fietstassen bi'j de meensken
rondbrocht. En Hent van der Laan mit zien zwatbonte kedde. Mit die
kedde en een karre dee hi'j ok mit an de ringriederi'je in Hooltpae. Ok
had Hent alderhaande soorten kiepen en enten. Dat kan daor ok allemaole an de Stinklaene, een prachtig plakkien en vri'j in de netuur. As
Hent an et vertellen was, dan kwam d'r wat los op alderhaande gebied,
van de haandel tot an de gezondhied van de meenske. En dan haj'
Luutsen Krekt, ok zoe'n dorpsfeguur. Hi'j zat, doe hi'j 73 jaor was,
nog as een jongkerel mit de haand te melken onder een pas ofkalfd
veersien. Dat pinkeveersien bun hi'j hielemaole vaaste an de melkmesienewaegen. De ere koe leut hi'j intied melken deur twie kalfies. Hi'j
hadde veur himzels melk, mar ok veur de buren. Ok Johannes Oostra
pauzeerde veur mien film even veur zien sprokiesachtige tuun. Dat was
een man die een hiele protte veur de verienings daon het, o.e. veur de
Flying Stars. Zo het ieder dörp wel een peer van zokke meensken.
De boerderi'je bleefmi'j altied slim nao an et hatte. Om d'r hielendal
mit op te holen vul niet mit. Eerst ha'k d'r ja mit mien oolden en !aeter mit Jopie hadde veur warkt. 1k bin ok een mannegien dat niet stille
zitten kan en mien vrouw ok niet, we moe'n wat om hanen hebben.
Rustig bi'j de taofel zitten en in een boek lezen, wiels de voegelties
buten drok en roer binnen, dat kan ik niet.
Naachs hg ik vaeke te woelen op bedde, van a!les gaot d'r dan deur me
henne. Hoe komt et mit de jonge boeren, hebben ze nog een bestaon in
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de toekomst. 1k kan de slaop dan niet te pakken kriegen en gao mar van
bedde. Even op de stoel bi'j de hoge taofel en dan mar prakkeseren en
nog es prakkeseren. Dan pak ik nog wel es de kraante of 'De
Boerderij', een tiedschrift veur de boeren.
Zo las ik op een keer een gedicht dat gong over alle regels daor de
boeren heur onderhaand an te holen hebben. Dat sprak mi'j slim an en
ik was et d'r hielendal mit iens. 1k legde de kop op de taofel en docht,
ja al die botte riegels, ie lcun d'r niet meer bi'j en al die ni'jigheden, ie
wo'n d'r te oold veur om je daor nog in de verdiepen.
Inienend tikte me iene op de schoolder en ik schrok zuver, dat was
Jopie.
'1k zol mar es op bedde gaon as ik jow was,' zee ze, 'morgenvroeg
kuj' d'r niet of kommen.'
'Ja, mar,' zee ik.
'Niks ja, mar,' zee Jopie, 'wi'j hebben oons vroeger ok redden moeten en laot de jonge gadde dat now ok mar doen.'
Ze had aenlik wel geliek en ik bin heur nao gaon naor de slaopkaemer en Jopie zee:
'Now gaon we slaopen, welterusten!'
le hebben et altied niet even makkelik, mar och, neem mar een peer
jonkies en dan vaal ie wel in de slaop. Morgens, aj' weer op de boerderi'je binnen en ie voeren de kalver, dan zakt dat wel weer wat of
Mien koopman Jan de Vries heb ik altied een boel steun van had. Hi'j
bekeek die dingen van de aandere kaante en gaf mi'j vaeks goeie raod
die ik dan laeter ok opvolgde. Jan Jelles de Vries, beter bekend as Jan
B!otekop, is bi'j oons al vuuftig jaor koopman west. De laeste jaoren,
doe we in maotschop boerkten, had mien schoonzeune Geuje ok inspraok en doe gongen d'r ok wel es een peer koenen naor een ere haandeler. Jan kennende, zee daor niks van en ik ok niet. Jan zee altied:
'le moe'n bemiddelen kunnen en kommercieel wezen.'
We hebben haandel daon in laand, laandbouwwarktugen en melkquotum tot alle tevredenhied. Doe Jan tachtig jaor wodde, hebben we
him een zulveren koopmansstok geven, want hi'j hadde nooit een
koopmansstok bi'j him. De femilie De Vries het dat slim wardeerd.
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84. ET OPKNAPPEN \AN DE OOLDE BOERDERI'JIE
Nog niet zo mennig jaor leden hebben Jopie en ik tegere de oolde hoerderi'je hielemaole weer opknapt. Hi'j is weer krek as vroeger; iene
grote kaemer mit twie beddesteden en een grote diggeltieskaaste in de
midden. Dan hej' twie grote gangen, iene gang gaot naor de kaemer en
de opkaemer. Die opkaemer is een kaemer boven de grote kelder. Et is
ok een grote kaemer, mit ok twie beddesteden, een diggeltieskaaste en
een hangkaaste. Die hangkaaste was in de oorlog zo maekt dat hi'j uut
twie dielen beston. Dat was veur eventuele onderdukers en veur opsiag
van een radio, fietsbanen, kieren en gao mar deur.
De aandere gang leup naor de dele of schure. Mien oolde buurman
vertelde ml 'j dat ze vroeger in die schure eerst morgens veur ze melken gongen een legge döskten mit de stok. Die leggen weren roggebossen die ze mit de koppen spreided naor mekeer toe legden. As ze
dat daon hadden, sleugen ze d'r mit de stok overhenne. Dan wodden
de bossen ommelegd en gongen ze d'r nog een keer mit de stok over.
Haost alle roggekorrels weren d'r dan uut. Et stro wodde weer opbunnen en wodde laeter bruukt in de varkenhokken en zo. De roggekorrels
gongen deur de wiene om et kaf d'r uut te b!aozen. Die wiene die ze
op oonze boerderi'je bruukten is d'r nog en is meer dan honderd jaor
oold.
De opkaemer, ik beschreef die zonet al, was boven de grote kelder. In
die grote kelder wodde vroeger de keze maekt. De kezeste!!ings zitten
d'r nog altied in.
Aj' de buterdeure van de boerderi'je eupen deden en naor binnen gongen, kwaj' in de kaarnhoeke. Vroeger kaarnden ze daor de botter. Doe
we in Hooltpae kwammen te wonen, was de kaarn d'r al uut. Hiel jammer, mar de bestraoting ligt d'r gelokkig nog percies zo. Die ligt in een
grote cirkel, waor as vroeger et peerd over leup veur de botterkaarn. De
hoeken bestaon uut blauwe p!avuizen, de cirkel uut blauwe stiender en
daor ommetoe liggen gele stienties.
Et grote vuurhokke diende vroeger as zommerverblief, jim lazzen
daor eerder al over.
Waorom knapten wi'j die oolde boerderi'je weer op, zullen jim jim
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ofvraogen. Now, daor hadde ik een bepaold idee over. Oonze plaets is
een stolpboerderi'je van de veurige ieuw en hi'j is nog in de oolde
staot. Op zoks moej' zunig wezen, veural veur laeter. Dan jokken mi'j
de koezen niet meer, mar et is dan ok veur et naogeslacht bedoeld.
Nao de restauraosie, zo kan 'k et toch wel numen, hebben mien dochter mit de man en kiender d'r haost een jaor in woond omdat ze heur
woning verbouwen gongen. Et was zo veur hour een hiele beste oplos-.
sing.
Et aachterhuus van de boerderi'je is wel vertimmerd, o.e. de koestallen, mar de indieling is nog percies zo. Hi'j is veerder goed onderholen. In de schure staon alle oolde warktugen weer waor as wi'j mit
warkten viak veur en nao de Twiede Wereldoorlog. Ok et oolde haandgereedschop is d'r nog. Et staot d'r zo mar wat henne, niet alles staot
op et goeie plak. Mien doel is om in de toekomst nog wat mit disse
nostalgische boerderi'je to doen.
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85. BOER-OF
In meie 1997 wodden wi'j boer-of. We hebben daor een jaor over daon.
Gek, hen? Mar et gaot zomar niet. Overleg mit de S.E.V.
(Sociaal Economische Voorlichting), de baank, et boekhooldburo, de
netaoris en veural mit oonze aandere beide dochters, want we holen de
schere d'r liek over. Uuteindelik kwammen we tot een beslissing die
van beide kaanten aksepteerd wodde. Korrie en Geuje wodden eigener
en kwammen goed in de rooie ciefers te staon. Zoks is niet zo arg, want
dat is gebrukelik aj' een bedrief overnemen. Mar de harmonie wodde
d'r niet beter op. le vulen je een echte doe-niet daor, ie bin as et waore
weer een arbeidertien. In de loop van de tied wodde d'r weinig mit me
over de bedriefsvoering praot, want ik wus d'r toch niks meer van. Et
is net as Johan Veenstra vertelde van een koe die honderdduzend liter
melk geven had. De boer leup mit de hanen in de buse, krek as hadde
hi'j de melk geven.
En dan nog die oolde boerderi'je waor ik zovule mit van plan was.
Dat dri'jde allegere op een drol uut. Daor heb ik een protte mit te doen
had. Jim zullen wel zeggen, zoe'n oold huus, mar dat is et now krek!
Die boerderi'je had ik holen moeten, mar d'r zatten zoveul haoken en
ogen an dat ik heb mi'j bi'j et overnemen ommedri'jd en d'r van
ofzien. lederiene zegt now onderhaand da'k him in ere holen moet,
omdat hi'j nog krek zo is as doe hi'j timmerd wodde in 1883. Hi'j is
altied prima onderholen, mar ik moet nog zien as dat in de toekomst ok
gebeurt. 1k blief hopen dat de boerderi'je in ere blift veur et naogeslacht en veur et dorp Hooltpae.
Veur ontspanning en ok veur de lol voer ik nog de kalfies tot ze een
maond of drie binnen, dan gaon ze naor de jongveestal, een ligboxestal. Ok een stok of wat geiten kriegen heur gerak en een koppeltien
katten. Die katten weten percies wanneer as ik kom, dan lopen ze allemaole mit de stat naor boven. Op dat mement geniet ik, dan bin d'r
toch nog beesten die van je holen.
Jopie dot heur plicht ok nog goed. Ze waskt alle melkdoeken, soms
drie keer in de weke. Ze kikt doekien veur doekien nao as d'r ok wat
an mekeert. As dat zo is, maekt ze et. Ze waskt ok de raemen van de
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Even uutrusten op een laandhekke.

Hollaanse stal, en, niet te vergeten, ze past op. Daor is ze wel veur te
vienen. Gelokkig kuwwe zoks nog doen tot dislaank. 1k kan niet aanders zeggen, we hebben een drok leven aachter de rogge. We hopen dat
we mit 'n beidend nog lange speerd blieven meugen veur datgene dat
ooit kommen zal.
We hebben bi'j oons huus een mooie bloemetuun, waor as Jopie slimme trots op is. We hebben ok een gruuntetuun waor de kiender en de
buren van miteten kunnen. Daor hebben we ok een tunneltien in daor
ik in et veurjaor al van alles mit kan, zoas vroege gruunten verbouwen
en bloemzaod in potties ontkiemen laoten om die laeter uut te plaanten. Et kan gelokkig allemaole flog.
Een inkelde keer loop ik wel es deur mien oolde eigendommen henne
tot an de Lende toe. 1k bin wat kot op de lochtwegen en dan gaoj'
onderwegens wel es even op een laandhekke hangen en dan kiek ie om
je toe. Van alles gaot d'r dan deurje henne, wat een verschil bi'j vroeger. De lanen bin now overal lieke gruun, ie zien haost gien peerde246

bloemen, koekoeksbloemen en zoerstaelen meer. Grote stokken laand
bin de laestejaoren ommetoverd veur et verbouwen van mals en nog es
maIs. De boswallegies bin d'r hier veur een groot pat nog wel, of ze bin
in de ruilverkaveling op een aandere plak inpoot.
Aj' vroeger in de junimaond om je henne keken, zaj' overal hujbulten,
gezichten veer. le zaggen boeren mit knechten en arbeiders mit peerden en waegens om et huj op te haelen. De iene kon niet beter hujlaeden as de aandere. Now bin al die hujbulten uut de tied. le zien now
blokken of rollen gruun of wit plestiek op et laand.
Zo hang ie daor wat op dat hekke omme, mar de ieuwenoolde stilte is
d'r niet meer. Uut de veerte heur ie een trekker ronken, iene van honderdtwintig PK mit een zodemester d'r aachter. Ben scharpe locht
dringt deur je henne; stront mit jarre uut de ligboxestal, waor as ok wel
es voelens (naogeboorte) in zitten, omdat die deur de reusters henne
zakt binnen. Die scharpe locht duurt mar even, want et goed komt
mitien in de grond. Ok uut de veerte ziej' een regeninstelaosie an de
wetering staon mit een zwaore trekker d'r veur.
Inienend wodt de rust nog meer verstoord. Ben trekker mit een cyclomi'jer, iene veur en iene d'r aachter, mi'jt daor evenpies vier bunder
laand tussen de koffie en eterstied in. Ben half uurtien laeter komt d'r
nog een trekker an. Die trekker het een hydraulische schudder van acht
meter bried aachter him an en verspreidet et grös. De buurman komt
d'r an mit een doseerwaegen om grös op te haelen veur zien koenen die
hi'j naachs in de stal laot. Al die haandelings gebeuren nao de koffie.
1k was daor al veul eerder bi'j dat laandhekke, want morgens vroeg is
de netuur op zien mooist.
Toch heur ie haost gien kiewiet meer, gien gritte en een haeze ziej' ok
haost niet meer! Waor is al dat moois bleven in zoe'n vuuftig jaor tied.
In mien jeugd gongen we hier eierzuken, et weren allegere kiewieten,
gritten en ok scholeksters. De boeren weidden vroeger et vee bi'j de
Lende en hadden de melkkoenen d'r ok. Daor hadden de weidevoegels
flunk wat vliegen en roepen die onder de strontflatten zatten. Dat was
vanzels weerdevol eten veur de jonge voegels.
Et is haost twaelf ure en ik gao weer op huus an. le bin dan hielendal
alliend en dan praot ie zo lopende wel es in jezels. Aj' boer in hatte en
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De bedrieven gruuien, ze won de hieltied groter. D'r kommen jongveestallen, hgboxestallen, loodsen veur warktugen en gao mar deur. Een dörp op himzels.

nieren binnen en je vrouw en kiender bin dat ok dan gaoj' langer deur
mit warken as meensken buten de agrarisehe sektor. le hechten je an et
bedrief, ie kun d'r muuilik ofscheid van nemen, want ie bin d'r altied
je eigen baos west. Aj' oolder wodden op et plattelaand is dat aanders
as in een stad, mar ie hebben ok de zorg over de toekomst as et geesteilk en lichamelik niet meer goed gaon zol. Moej' dan naor een verzorgingstehuus mit zien lange waachttieden?
Wi'j blieven et liefst zo laank meugelik in oonze eigen vertrouwde
omgeving op et eigen bedrief, et plattelaand is ja oons thuus! Aj'
ruumte wend binnen, dan gaoj' liever niet tussen veul buren wonen.
Oold wodden is mooi, mar oold wezen is een aander verhael!
1k bedaenk dat de jonge boeren veul meer risiko's nemen as vroeger
en ze investeren tonnen geld. 1k weet nog goed da'k 15.000 gulden lienen mos en da'k bi'j de netaoris zat mit mien vader d'r bi'j. 1k hadde
d'r een rooie kop van en ik kon d'r haost niet van slaopen. Vandaegede-dag lient een jonge boer een miljoen, mar hi'j moet de wekker zet248

ten, aanders slapt hi'j deur. Et is aanders as vroeger, ie moe'n wel
investeren, ien moe'n niet stille staon blieven. En aj' de moed d'r niet
meer veur hebben, kuj' et spul beter verkopen. D'r bin d'r ok die hebben gien opvolger en dan wodt et bedrief ok verkocht. Zokken bin dan
vaeks miljonair en zeften een pracht van een huus op een dure staand.
Hooltpae het nog gien klaegen, d'r bin nog een stok of veertien boeren.
Mar viak nao de oorlog weren d'r zoe'n tachtig boeren mit drie of meer
koenen.
Et dorpsleven is now ok hiel eers as in mien jeugd. D'r is gien dorpssmid meer, gien krudenier, gien bakker, gien slaachter en nuum mar
op. Mar d'r bin wel weer aandere ambachten. D'r bin zoe'n vierentwintig middenstaanders en dat in een dorpien mit een duzend inwoners, wees d'r mar bliede mit. Dan bin d'r in Friesiaand wel ere dörpen
die uutstarven. Die hebben gien schoele meer en zoks is iewig zunde.
Zo miemerende loop ik wat mit de kop veurover op huus an. 1k trek
de deure eupen en roek de rooie kool al.
'Kom,' zegt Jopie, 'bi'j' d'r eindelik weer. D'r het yolk veur je west,
mar ie weren niet thuus vanzels.'
Mien vraoge is vot-en-daolik wie d'r dan west het.
'Now, ie weten wel, Sietske, van de Stellingwarver Schrieversronte,'
vertelt Jopie. 'Ze wol nog wel wat weten van de oolde meule.'
1k help heur graeg en zo blief ie mooi doende.
In al die jaoren hier in de Stellingwarven bin ik hier hielendal inburgerd. Et woont en boerkt hier prachtig in et Stellingwarver iaand, aj' et
mar zien willen. Et is hier een prachtige netuur, ie hoeven d'r niet veur
naor et buterlaand te gaon. We hebben hier de ruumte, ie kun je hier
vri'j uutleven, waor hej' dat nog? Gien lewaai van buren, gien staankoverlast, et is allemaole nog frisse locht, ik hoop dat dit ok in de toekomst zo blieven mag.
In dit boekien heb ik naor mien idee in voegelvlocht wat schreven
over et boereleven van vroeger en now. Zo bin ik een getogen
Stellingwarver wodden.
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