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boekt 
NEen baandvol speuIgoed' 	schreef een hiele rekte leden een protte in de - 	 - 	kraanten. Allegeer in et Stellingwarfs. Krek zo 

- 	in de maek - 	as Bergveld now al weer jaoren leden in de 
1 Ni'je Ooststellingwarver een protte schreef , zo 

XTflflOflnny nr 	, - 	 .... 	1 schreef Tn,ii- 	da c.,im,. .P' en in - ela Van t zommer is or cieur 	"-' 11 

meensken van de Stellingwarver Scbrjeversronte 	Koener', en in nog een peer blaeden 
warkt an een ni'j boekien in et Stellingwarfs. now en dan. 
Doe vleden jaor et i,oekien - ,,De Oolde Pook" 	Al niienen pattie meensken, dat Jouk al lange 
van H. T. Bergveld uutgeven wodde, dee blle- 1 wegraekt is.... dât is dus gelokkig niet zo! 
ken dat literatuur inde eigen streektael best- au- Jouk is onderwiezer, zat vroeger op de Kweek-
slaon kan. Et bestuur van de Stellingwarver'J schoele in 't Vene, en is now in de vieftig. Hi'j 
Schrietersronte vun,- dat d'r best meer boekies woont op 't heden niet meer in oonzt contrei-
in et Stellingwarfs kommen konnen, dat doe bin nen. Wie as Jouk aenlik is 7 Qat wodt een prot- 
ze es mit Jouk praoten gaon. 	 te vraogd, vanzels. ,,Jouk" is de schoelnaeme van 

Jene die zien naeme de meerste meensken Majtjnus Bakker, van vroeger nut Noordwoolde. 
beur nog wel veur de geest haelen kunnen. Wi Disse Stellinjwarver schriever is ok schriever van - 	

. de bekende serie kienderboeken ,,Harm-Jan en 
Tineke" van Kluitman n.v., en hij het ok een 
peer detektives schreven. Dit dan allegeer in et 
Nederlaans vanzels. 

vali,,Joiik":âltb?jtdrokker.Et.S zopndèbiSj 
half november op —e wereld konuuïen as een 
iiutgifte van de Stellingwarver Schrieversroijtè. 
Dit:. boekien - iilelemaole in- de :Bergveld-spel-
lirig ..- wodt zo. ôiiidebi'j 80 bladzi&len dikke. 
D'r komt van beidend wat in nempies en ver-
haelen Et meerste-is dan wel veur grote ineens-
ken, mar d'r is ok spul veur kiender bj'j Fred 
Zoer het et omslag maekt en een stokmening 
mooie illustraosies Men is van doel bi jkotteiî 
meer over dit boekien te schrieven. 	

1  

Ie kun et boeken now al bestellen bfj de ad-
ministraosie van de Stellingwarver Schnevers-
ronte, pia  Johaji Veenstra, Binneiiweg .2, Nije-
holtpade, tili (05610) 8252 flé pnes van dit 
boeken, dat onder de naeme ,,Een haandvol 
spulgoed" de wereld in gaon zal, is f 6,50 



een gedichien mae-kte, as dat zo lok. 	 .. 	- 	 S De heer Bakker is al weer 
es uutkwam. Die gedicbies gort- 	 - . 	 - 	doende mit een nij kienderboek. 
gen meerstal over aktuele gebeur- BUNDELTIEN 	 - 	Op 'e foto is hij daor mit net de 
tenissen in et gebied van de Stel- 	Fedde -Schurer het t.jestieds es gang. Links op 'e taofel liggen 
1inan,nrvnn2 1 Â.qgp3- ec 	hp,-nn- nerheerri non een, imteever te vie- een oaer boeken. die hij schreven 

HOOGEZAAND - "Boe et per-
des kommen is, dat ik in 't Stel-
lingwarfs begonnen bi,n te schrie-
ven, weet ik einlik niet lens 
meer. Et kon wel es wezen, dat 
wij as StellingwarveS op 'e 1 
kweekschoele in 't Herenvene 1 
oons schrap zetten wollen tegen 
die verbeten Friezen, die allient 
mar Fries praote.n wollen. Dat 
wrong nog wel es wat op schoele. 
Wij hebben er wel es vrijwat be-
kvechterije over had, want wij as 
Stellingwarvers verhipten et om 
Fries te praoten. Dat et kon wel 
es wezen dat et daordeur kom-
men is, dat ik begonnen bin in 't 
Steuingwarf s te schrieven, ik] 
weet et Set zeker meer." 

Et is onderdebedrieven al meer] 
as twintig jaor leden, dat Man-
nus Bakker zien eerste penne - 
vrochten onder de naeme Jouk Op 
pepier zet het. Marinus Bakker, 
46 jaor now, een man mit lang 
gries golvend haor, -die geboren is 
in Noordwoolde. De naeme van 
Jeuk het ie jaorenlang bruukt on-
der de stokkies, die in de Friese 
Koerier stonnen. Veur "Stelling-
werf" schreef Jouk in de vuufti-
ger jaoren onder de naeme van 
Jehannes ei, hij Was, Om zo mar 
te zeggen, ok -de gee.stelike vader,  
van Jan Aarm Oongelok. Aj'es 
even in zien boekekaaste kieken, 
wodt et je al gauw dudelik dat 
Manmus Bakker niet auient mar 
doende west het veur kraanteuut-
gevers, want in die boekekaaste 
staon een hele petij lçienderboe-
ken, die hij schreven het. 

BAANDVOL SPEULGOED 
Marinus Bakker is onderwiezer 

an een -BLO-schoele. -- Hij woont 
mit zien huusholin-g an de Bilder-
dieklaene in et Groninger Hooge-
zaand. Wij hebben hem ei op-
zocht in zien gezellige huus an dé 
spoorbaene, omdat er binnen-kat 
een nij boek in et Stellingwarfs 
van -de passe rulen zal. Dit boek 
het as titel: Een Haandvol Speul-
goed en er staon auemnole riem-
pies en vertellegies in van JeUK! 
Et wedt uutgeven deur de Stelling-
warver Sc-hrieversronte, die hier 
een hiele MeI mit ton het veur 
de Stel-lingwarver streektael. Bij 
de drokkerije van Taconis in Wol-
vege bin ze der zowat mit klaor 
en dan komt et "op 'e mark". 

Een Haandvol Speulgoed is de 
opvolger van De - Oolde Pook, et 
Stellingwarfse boek, dat vleden ja-
or uutgeven is en dat et meraokel 
goed daon het. Een Haandvol 
Speulgbed leit zowat op etzel:de 
terrein as De Oolde Pook. - Et 
wodt ok een speuls beelden, dat 
em makkelik leien lat. De plae-
ties die as der in staon bin van 
Fred Zoer en Henk Bloemhoif 
schreef et veurwoord. 

INBOOLD. 
De inhoold is een verzaemeling 

van wat er vroeger van Jeuk in 
- de Friesé Koerier staan het Veur-

dat Marinus Bakker trouwde (hij 
woonde doe - nog in Noordwoolde) - 

] begon. ie  al mit et schrieven van 
L_ gedichten en]sotte.yerhaeiefl, waor 

ie een protte nocht an hadde. 
Zien eertse bij-drege veur de 

Friese Koerier leverde hij op 25 
fe-b-erwaoni 1949. Daor was een 
briefien art veurof gaon naor Fed 
de Schurer, die doe heuidreddk-
teur van de Koerier was, Zo wed-
de hij losse mitwarker van de 

- Friese Koerier, die now,  en dan es  

op in, " zegt Bakker, "as er be-
vubbeld moterkros was op 'e Prik-
kedam of as Olpyhia kampioen 
wedden was, dan mekte ik daor 
een gedichien over en dat sten 
dan drekt aere maendag in de 
kraante." Mar dit soorte gedich-
ten -staon niet in Een Haandvol 
Speulgoed. "Want," zegt Bakker, 
"zoen gedichten over een kampi-
oenschap van Olyphia was veur 
zoen jene keer missohien wel ao-
rig, Maï' een weke laetdr was de 
lol der al weer of, is 't niet zo?" 

Doe - Fedde- Schurer wegraektè 
en doe laeter de Friese Koerier 
fuseerde mit de Liwadder Kraan-
te hul -Bakker er mit op. Hij be-
gon em doe meer toe te leggen 
op et schrieven van kienderboe-
ken en zo hul Jeuk veur de lezers 
van de Friese Koerier op te besta-
en. Bakker warkte vroeger ok 
ruit an de "Stnllingwerf". Onder 
de naeme Jehannes schreef ie te 
bui en te gras artikelties overal 
over. Disse dinkies hadden 
meerstal ok d'ien of d'aandere ge-
beurtenis as anleiding. Bakker pu-
bliceerde in de Stell-ingwerf ok on-
der de naeme Jan Aarm Oonge- 

ker. Hem dochte, dat er van die 
gedichten best den bundeltien 
insekt woddenikon. Schurer het 
hier nog kontakt over had mit 
drokkerije - Laverman in Drach-
ten, mat et is op niks uutlopen. 
Doe perbeerde Schurer de Fryske 
.Aiçademnié veur Bakker zien wark 
te intresseren, mar daor kon ie et 
ok niet klaorkriegen. En nao die 
lied is er over Marinus Bakker 
zien - Stellingwarfse - schriëverije 
-èirtlik -- nooit wèer- praot: Totdat 
dan, nog niet 256 - lange leden, de 
Steliingwarver .Schrieversronte op 
'e proppen kwam. En, wat Fedde 
Schurer indertied niet klaar krie-
gen. kon, dat het de Sçhrieversron-
te now wel veur' mekaer bokst. 
Waar ns uut blieken kan, dat die 
Schrieversronte goed aktief is en 
wel van deurdouwen wet! 

SPELLING - - 	 - 
Een Haandvol Speulgoed stact 

now helemaole in deBergveldspel-
ling. In de lied, dat Bakker die 
gedichies en die vertellegies veur 
de kraanten schreef, bruukte hij 
zien eigen spelling. Hij hadde der 
gten vaast stramien veur. Dat  

dee ok wel blieken, want naodS 
ie al Mei wat schreven had, 
sohaekelde hij zomar es over op 
een andere spelling, die die dude-
liker vun. Deur de Bergveldspel-
ling is der now iene lijn kommen 
in de spelling en daor is Bakker 
Slim - kotitent mit. Hij viendt et 
een ding van belang, dat now ei-
deuk de kneupe es deurhakt is. 
"Jederiene zal et er - drekt wel 
niet mit iens wezen, "aldus Bak-
ker; "mar as de meensken van 
de Schnieversronte no-helen en 
deurzetten, zal disse spelling hoe 
langer hoe meer bruukt wodden 
en dan went iede-riene der an." 

KIENDERBOEKEN 
Marinus -Bakker woonde in Lu-

tjegast in Groningen, doe hij be-
gon mit et schrieven van kiender-
boeken. In de serie Boeiende Lees-
stof verschenen 'Goudhaantje", 
"Goudbekje" en "Krielkipj-e". Dis 
se boekies kwamnien niet in de 
boekhaandel, want ze waeren be-
doeld as schoeleboekies. Et leup 

• Dit is de omslag van- et boek 
"Een Haandvol Speulgoed". 

Pl, 

LIEVER BOEKEN 	
.. 

goed mit disse boekïes-, die deur 
Ten Brink in Meppel uutgeven 
wedden. Laeter schreef Bakker 
"Vrienden van de Hoge Brug", 
"Overval hij de Hoge Brug", 
"Raadsels rond de Hoge Eng" 
en "Avonturen bij de Hoge 
Brug", bestemd veur kiender in 
de leeftied van zoen jaor of 
twaeif. De Hoge Brug-serie is al 
een hele poze uutverkocht. Per 
boek bin der meer dan tienduzend 
pockets van verkocht. Mar daor 
was - -de kouse niet mit of, want 
nog weer meter schreef Bakker 
-de uut ti-en delen besta onde 
Harm-Jan en Tineke-serie. Hier 
mikte hij nut op de kleine kien-
der, die krek lezen leerd hebben. 
Disse serie wodt nog aaltied uut-
breid mit de riegelmaote van zo 
ongeveer twie boeken in 't jaar. 
Now kotleden is "Harm-Jan en 
Tineke in de herfst'-' verschenen. 
De belangstelling veur disse boe-
kies is slim groot, ze vliegen de 
winkels uut, om zo mar te zeg-
gen. Van sommige deelties bin ze 
al doende mit de - dadde drek. Ok 
een sukses wedde et boek "Die-
ven op de Schapen-kuil". "De jon-
gens van de Set enkuil" kwam 
your kotten op 'e mark. 

(t; 

-mus. Bakker---verkiaorfie te-
gen oojis,- dat ie op 't ogenblik_ 
meer aorigheid het an et schrie-
ven van boeken as an ei publice-
ren in- kraanten. Kraanten 
beschouwt ie as iendagsvliegen. 
Wat er in staot Is men in een 
paer tegen alweer vergeten, 
mar mit boeken ligt dat even aan-
ders. Wat daor in stoot is niet zo 
na een bepaalde tied hunnen en 
et heelt zien weerde vule langer. 
De schrieverije beschouwt Bakker 
zyver as een hobby. Nao scheel-
lied en aoends-  en ok in de tet 
kaansies schrift ie et meerste-. Hij 1 
viendt et aanders helemaole niet 
-zoen .lenvoudige zaeke om aaltied 
mar weer stof te vienea veur een 
verhael, dat helemaole op fan-
tasie berust. Et lieste schrift Bak-
ker kienderboeken. Hij het et nog 
niet perbeerd mit een roman of 
zokzowat want dat leit em niet, 
zegt ie. Op 't ogenblik is ie al 
weer an 't wark mit een nij boek. 
0k een kienderboe-k. As wij vrao-
gen, waorom-me -as ie em aflient 
zegt ie: "ik zitte de hiele dag 
zegt ie: "Ik zitte de hiele dat 1  
tussen de kiender, dat daor zal 
dat wel van kommen, zol 't 
niet?" 



JOUK KREEG EERSTE 
EXEMPLAÖR VAN ZIEN 

,HAANDVOL SPEULGOËD' 
OOSTERWOOLDE. Veurige weke vri'jdagaovend is in Nijehoitpade et eerste exemplaor 

van ,,Eeu haandvol speulgoed", riempies en verhaelen in et Stellingwarfs, uutriekt an de schrie-
ver d'r van, Jonk. Al een hiele tied was ei de meensken van de Steøingwarver Schrieversronte 
dudelik dat d'r nao et succ,s van ,,Dè oolde pook" van H. J. Bergveld ruumte was veur meer 
wark in ei Stellingwarfs. Ze bin doe es gaon praoten mit Jouk, die as vroeger jaorenlaank Stel-
lingwarver riempies en verhaelen schreef in onder aandere de Friese Koerier, Aanpakken en 
Stellingwerf. 

Indertied het wijlen Fedde Schurer, heufdre-
dacteur van de Friese Koerier, al es doende west 
om wark van Jonk in boekvorm uutgeven te lao-
ten, mar vanwegens 4e centeraosie is dat doe 
niet lokt. Doe de meensken van de Schrievers-
ronte mit heur plannen bij Jonk ankwammen, 
was die d'r al gauw veur te vienen al had en 
het hij et op 't heden aorig drek mit boekies 
in et Nederlaans : kienderboeken in de serie 
Harm-Jan en Tineke, een serie die slim goed 
lopt. 0k ere boeken het Jonk al schreven. 

WIE IS JOUK? 

Et schrieven van boeken gebeurde niet alle-
gere onder de naeme van Jonk mar onder zien 
waore naeme: Martinus Bakker. Hi'j is geboren 
in Noordwoolde an de Bercoperweg. Vanuut 
dat plak ok gong hij naor de Kweekschoele in 
't Vene. Et moet in die tied dat hij naor de 
kweekschoele gong west hebben dat hi'j mit 
schrieven begon. Bakker wedde dus onderwie-
zer en dat is d'r volgens him wel een betien de 
oorzaeke van dat hij now ok an een serie kien-
derboekies warkt. Ok in zien Stellingwarver 
verhaelen en riempies vien ie spul veur de 
kiender. 

Op 't heden woont Bakker in Hoogezaand. 
Hi'j is daor vanzels onderwiezer en now en dan 
geft zien vrouw daor ok nog les. Et gezin Bak-
ker telt twie zeunen en een dochter. De hiele f e-
milie praot nog raeg over de Stellingwaryer tied 
van Bakker en now en dan, as ze d'r over an de 
praot raeken mit de ien of d' aander, duken 
ze nog es even in de staepel kraanteknipsels die 
Bakker an de tied dat hij in et Stellingwarfs 
schreef overhullen het. Nog even wat die 
schoelnaeme angaot: onder de naeme Jonk het 
hi'i de meerste bekendhied kregen. Mar onder  

meer lezen en ok gemakkeliker schrieven gaon. 
Jonk viendt dat de Bergveld-spelling slim lees-
ber is en daoromme staot et ni'je boekien van 
him dan ok van a tot z in de Bergveld-spelling, 
de spelling die trouwens ok deur de Ni'je Oost-
stellingwarver en aandere bla&len bruukt .wodt. 

,,HAANIWOL SPEULCOED" 
Dit eerste boekien van Jonk in 't Stelling-

warfs het dus de naeme mitkregen van ,,Een 
Haandvol Speulgoed". In et eerste riempien van 
dit boekien zegt Jouk daor zelfs dit van: 

Stellingwarver Riempies schrieven, 
Nee, dat is niet zwaor, niet slim. - 
Riempies, dat moet speulgoed blieven, 
Ok veur mi'j en ok veur jim. 
Stellingwarver Riempies lézen, 
Nee, dat is niet zwaor, niet slim. 
Riempies 'dat moet speulgoed wezen, 
Ok veur mi'j en ok veur jim! 

Now, inderdaod, dit boekien is niet zwaor, 
niet slim, ot is arg leesber. D'r staon mit -meke- 

re zoe'n veertig riempies in en een stokmennig 
kotte verhaelen. Bij de riempies vien ie d'r ok 
een stok of wat, die pattie meensken al es heurd 
hebben, ok in de vorm van lieties en/of veur-
drachten op feestaovenden of lezingen of zok-
zo-wat. Of misschien van de Rono-rubriek ,,Op- 

Schostienmaantel" van veurige 'Winter, zoas 
,.Sni'jklokkien", ,,Melbter", ,,Waor de Lende", 
,,An een tuunman" en ,,De kikker". 

Veur de kiender staot d'r ok spul in. Hielge-
schikt om veur te lezen liekt oons et kot ver-
hael ,,Et peerd van Sunderklaos". Et hiele boe-
kien is aenlik veur Jong en oold. Hier en daor 
is 't bi'j't oolde, mar op ere plakken kuj' et 
wark ,,van disse tied" numen;b.v. in: „G 
ten bi'j de ni'jbouw: 

Overal sUender en staepels hoolt 
loodrechte muren, kael en koold. 
Vierkaante pakhuzen, rauw en roeg, 
tussen de schoele en de kroeg: 
Slaopkaeien bin altied groot genoeg... 

Een riempiën os ,,Bhiede wezen" dot hiel ge-
vulig an, en et verhael De kastaovend van de 
Jeneverkeuning" (een kastverhael) stikt d'r 
donkt oons nut. Dit boekien is een hussemus-
sien van van alles; et is 6k beslist niet zo, zoas 
goenend misschien daenken, dat et allegere hu-
mor is, wat de klokke slat. Naost humor vien ie 
ok miemeringen. Ok et streekverhael over et 
paosvuur past in 't gehiel. 

Dit twiede boek in et Stellingwarfs in een 
goed jaor tied mengen de liefhebbers van et 
Stellingwarfs niet missen, hadden wi'j zo docht. 
Dat heurt op de boekeplaanke thuus. Al zegt 
Jonk daor zels dit van op 'e dadde bladziede 
van zien ,,Haandvoi Speulgoed" ... .... Aj' dit 
boekien in de kaaste zetten, daenk dan niet, dat 
de Stellingwarven daor staon. Die liggen buten!" 

Dat nemt niet weg, dat dit boekien dudelik 
bij de Stellingwarven en de Stellingwarvers 
heurt! 

tien, het hij ok hiel wat schreven en ok onder 
de naeme van Jehannes. ,,Die he'k ok hiel goed 
kent", zegt hij der zels van. 

Dat schrieven in et Stellingwarfs het dus 
jaoren zo gaon, inn zoals Jonk et zels zegt: 
,,Ie hebben op 'n gegeven moment zoveule en 
zo vaeke schreven daj' dan daenken: now 
moe'k d'r mit ophalen, aanders dan moej' stof 
zuken om wat te schrieven. Op zoen ogenblik 
dan moej' d'r dokt mi'j mit opholen", zegt 
Jonk, die trouwens viendt dat de boel d'r op 't 
heden wat eers henne ligt. Jonk: ,,Doedertieden 
zat d'r hier of daor es iene, now perbeert men 
mit mekere wat op poten te zetten. D'r was 
gieg organisaosie en dat was slim  jammer". 

SPELLING 
Wat et probleem van de spelling angaot, 

markt Jonk ok dat d'r wat veraanderd is. ,,Elk 
hadde vroeger zo zien eige'n spelling", zo is 
Martinus Bakker van miening, ,,mar de Schrie-
versronte wil now ien en de zelde spelling, de 
Bergveld-spelling. Dat is een Mei goed ding; 
want bi'J slot van zaeke is spelling niks aan-
den dan wat af mit mekere ofpraoten". As de 
Steilingwarvers volgens Jouk mar deur gaon mit 
ien en dezelde spelling dan zullen de meensken 



„Es. .haandvol 1 speulgoe~, ”. is een 
greep nut Jouks zeuven- tot achthon-
derd riempies jen verhaelen Et boek 
telt tachtig bladzieden en is illustreerd 
deur Fred Zoer jiut Tuk 

Bij de foto Tmus Bakker, nz7thas 
Jeuk bpkiekt zien ,haandvol speui-
goed" Zo te zien iS ok zien vrouw 
der bliede mit. 



Ste11inarfse riempies van Jouk doc in boekvorm. 
In: LO 27-10-1972. 
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tr'n&* Ttll1r 

perra.rnnnhi. 	..... 
Naodat zèWrîijtor de Cu1Wrc1e RaodY 

OoststflIflgW1 .a'oöldè. Pook" uutge-
ve njiet,vun d$flhigwarver Schne-
versronte, dat er meer boeken, in et 
Stellingwarfs . . droict .wodd.eit mossen. 
Daoromme geft de Schrieversrontc now 
diCboëE t'aa. Uouk uut,ofttr de. naerne 
,.Een baendvol: spewgoed". Keunstvar- 
ver Pred,Zoer 	wolvege maekte de 
oms1agtekning. .......... 


