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Et Buro lag aa een schilderachtig straotien tussen een oolde pasteri'je en 
een kaptaole villa nut de Jugendstil-periode. Et gebouw waor et Buro in 
huusvest was, et leek Martin van vlak veur de oorlog, zag d'r goed 
onderhullen nut. Ze stonnen tegere onder de hoge beuken die nog kael 
weren. D'r fietste een vrouw bij beur langes mit een kiend aachterop. De 
zunne was d'r volop bij en d'r sten gien zochien wiend, et was bladstil- 
le. Een mooie dag in de eerste helte van meert. 
'Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur mit historisch en volkskun- 
dig archief,' zee Nienke hadop. 
Ze leesde wat d'r op et bod sten wat tegen de gevel van et Buro zat. 
'Ik wete et niet, Martin, mar ik daenke niet daj' hier gelokkig wedden 
zullen.' 
'Mar waoromme niet?' 
'Ik zol 't nooit doen a'kjow was. Gao toch weer lesgeven.' 
'Mar aanders zeg ie altied dat meensken niet vaasteroesten moeten en 
aow zal ik es wat aanders en is 't weer niet goed.' 
'Et liekt me niks veur je. Et liekt me daor,' ze wees naor et Buro en 
waachtte even, 'duf en stoffig.' 
'Stoffig?' 
'Ja, beter kan 'k etje niet zeggen. D'r lopen grif stoffige typen omme.' 
'Niks as veuroordielen.' 
'Kan wel.' 
'Ken ie ze?' 
'Nee.' 
'Now dan.' 
'Ken ie ze dan wel?' vreug Nienke foel. 
'Nee.' 
'Now dan.' 
'Alliend de direkteur, meneer Hartogh.' 
'Die het je held aj' belang bij een baene as adjunkt hadden?' 
'Ja.' 
'En die ken ie?' 
'Al!iend mar oppervlakkig vanzels, mar ik heb him wel es argens trof- 
fen,' zee Martin. 
'En die is aorig?' 
'Et liekt me gien verkeerde kerel toe.' 
'Ie moe'n et zels weten.' 



'Ja.' 
'En ie doen et?' 
'Ja.' 
'En as 't dikke tegenvaalt?' 
'Dan kan 'kja altied nog weer lesgeven gaon. Ze zitten vandaege-de-dag 
te springen om sehoelemeesters. Ja toch?' 
'Ja.' 
'Now dan. Meneer Hartogh wedt staorigan oolder, ci zol me niks vcrbao-
zen as bi'j mi'j op et oge het om him laeter op te volgen as direkteur van 
CL Buro. Zoe'n idee he'k.' 
'Ik hope mar dat ie niet stoffig wodden.' 
'Nooit!' 
'Dat beloof ie me?' 
'Ik beloof ot!' 
Midden op 'e straote onder de beukebomen gaf ze him een tuut. Doe leu-
pen ze veerder en kuierden veur et gebouw langes. D'r stonnen een peer 
rooie auto's en bi'j de veurdeure bluuiden een stokmennig pollen viool-
tics in een stienen bloemebak. In de stege tussen de oolde pasteri'je en et 
Buro sten een waegen mit plaankeboel. Aachter de raemen van et Buro 
was gien mecnske te zien. D'r hong een hiele riegel anplakbiljetten, voor 
ieder raem icne. Op elk biljet stoa dezelde tekst: Ik praat plat So what. 
'Hoe verzinnen ze et in de goedighied,' zee Nienke, 'zoks is toch diep-
treurig, Martin, ie kun neffens mi'j beter een oold wief tegen de toren 
opkrooien as daj' hier henne gaon te warken. 

D'r kwam een man in een treningspak bi'j de deure, doe Martin op zien 
eerste warkdag anbelde bi'j et Buro. Et weer was altied nog lieke mooi. 
D'r zat een doefien op 'e dakgeute te koeren. 
'Keizer,' zee Martin, 'ik bin Martin Keizer, ik komme hier te warken.' 
De man in et treningspak keek him es op-en-daele an. 
'Leegveld,' zee hi'j ofgemeten, 'Karel Leegveld, heufd van de admini-
straosie. Ik zal even voor jow uutlopen naor de kaemer van meneer 
Hartogh.' 
Hi'j dee sekuur de deure op 'e knippe. In de hal stonnen donzen mit boe-
ken, d'r hong een schilderij mit de otbeelding van een oolde boere-
piaetse d'r op, en d'r hong een leren jak an een staonde kapstok. Hi'j leup 
aachter de man an een kraekende trappe op. De man klopte op een deure, 
dce die los, en zee: 'Hier is de heer Keizer.' 

6 



Martin stapte een roeme kaemer in, de man in et treningspak dce de 
deure aachter him dichte. Aachter een groot buro kwam een man van 
middelbere leeftied in de bienen, die een onderscheidingslintien op zien 
jassien hadde en een tikkeltien gries in de baord wodde. 
'Dag Keizer,' zee hi'j joviaol, 'bliede daj' d'r binnen, kerel.' 
Hi'j kwam op Martin toe en ze voeskten. 
'We gaon hier zitten,' zee meneer Hartogh. 
I-Ii'j wees naor een taofel mit zes stoelen en veegde wat pepiereboel aa 
de kaant, daor de taofel vol mit lag. Martin heurde et geklap en gebook 
nut de oolde pasteri'je wegkommen. 
'Een verbouwing. Ni'je heren, ni'je wetten,' zee meneer Hartogh, die in 
de gaten hadde, dat et lewaai him opvul. 'Ik wol jow hier eerst mar bi'j 
mi'j op 'e kaemer hebben, dan kan 'k je inwarken. Hoe liekt jow dat?' 
'Goed.' 
Martin zette zien aktetasse tegen de mure en ze gongen d'r bi'j zitten. 
'Ie praoten van huus nut Stellingwarfs?' 
'Ja.' 
'En ie kun et ok aorig schrieven?' 
'Ja.' 
'Dat is een hiele stiekel uur de voete! Koffie?' 
'Graeg.' 
Meneer Hartogh leup naor de tillefoon, dri'jde een nommer en zee: 
'Twie koffie en doe d'r melk en suker en een peer hiempies ontbijtkoe- 
ke bi'j, Sylvia' 
Een peer menuten laeter kwam d'r een knap vrommesien mit lang don- 
ker haor de kaemer in mit een blad mit de bestelling d'r op. Meneer 
Hartogh schonk heur beidend een koppien in nut een iseleerkanne. 
'Melk? Suker?' 
'Nee.' 
'Koeke?' 
'Nee, hedaankt.' 
Hi'j begon zels smaekelik een plakkien koeke op te eten. 
'Jow bin onderscheiden veur jow wark hier? Of is et wonder da'k dat 
vraoge?' 
Martin keek naor de onderscheiding van meneer Hartogh. 
'Oranje-Nassau. Officier!' 
'Zo, dat is aorig hoge. Of niet?' 
'Nogal ja.' 
Martin kon an him zien dat hi'j et op pries stelde, dat hi'j d'r naor infer- 
meerde. 



'Goeie kunde van me het lestdaegs de Kroonodder van België kregen,' 
zee meneer Hartogh, 'ok officier. Ik bin trouwens ok veur Vlaanderen 
aktief. Ik bin doende en schrief een artikel veur dit tiedschrift.' Hi'j 
scheuf et Martin toe. Van den Prince sten d'r op. Martin hadde d'r nog 
nooit van heurd. 
'Mit Jan van der Turf, de redakteur van et tiedschrift van et Buro he'k ok 
al es een vraoggesprek had mit de kienderjuffer van Boudewijn en we 
hebben laeter een peer nommers naor Fabiola toestuurd.' 
Hi'j stak een segare op. Oud Kampen sten d'r op et deusien. 
'Alle kleine beties helpen, moej' mar daenken. Dat misschien zit d'r veur 
mij daor ok nog wel es wat in 't vat. Mar veerder hooi ik hielendal niet 
van dekorum, beur.' 
Martin was d'r wel haost wisse van dat d'r een tikkeltien sarkasme in 
zien stemme deurklonk. Et maekte him aoriger, mar ok een betien 
onpeilber. Meneer Hartogh gaepte aachter de haand. 
'Ik bin zover nog een betien slaoperig, et is laete wodden gisteraovend, 
ik hebbe een diaveurstelling geven veur Et Nut.' 
Hi'j wees naor de hoeke van de kaemer waor een diascharm, een pro- 
jektor, een taofeltien en een peer deusies mit dia's stormen. 
'Waorover a'k vraogen mag?' 
'Netuurlik maj' dat vraogen, Martin. Over oolde kleraosie: flapbroeken, 
doodshemden, ooriezers, floddermussen, sokke-opholers.' 
Et zwiet brak Martin nut. Zei hij him mit zokke onnutte onzin doende 
holen moeten? 
'Ie meugen ze wel es zien?' 
'Wat?' 
'De dia's. Kom op een aovend es bi'j me langes. Dan kuwwe ze tegere 
bekieken.' 
'Ik weet et niet.' 
'De vrouw mag ok wel mitkommen.' 
'Ik daenke niet dat Nienke zoks slim interesseert.' 
'Mar dan koj' toch allienig, Martin!' 
'Ik zal wel es zien.' 
'Nog koffie?' 
'Nee.' 
'Zakje now mar es an de aanderen veurstellen? Ze bin grif slim nut de 
schroeven, dat et Buro d'r een adjunkt bi'j het.' 
Ze kwammen overaende. Martin keek et raem uut. De oolde karke was 
prachtig te zien now d'r nog pen blad an de bomen zat. Bij de villa 
begon een man te grösmi'jen. Misschien het Nienke toch wel geliek, 



docht hi'j. 

'Dag Thea,' zee meneer Hartogh, doe ze de kaemer naost die van him 
instapten. 'Ma'k je even veursteilen an meneer Keizer, oonze ni'je 
adjunkt? Dit is juffer Gruuntetuun,' zee meneer Hartogh, 'ze is mit 
keboolters doende.' 
'Ik zie et,' zee Martin. 
An de mure hong een plaete mit kebooiters, d'r zatten drie keboolters 
tussen twie kaasten in en juffer Gruuntetuun was doende om een kebool- 
ter te tekenen. 
'Et keboolterprojekt is haost oflopen,' zee ze. 
'Zo,' zee Martin. 
Nienke zol vuur spi'jen as ze dit zien zol. Een volwassen, glaanzig vrom- 
mes, dat heur doende bul mit kebooiters!' 
'Mar dat is toch meer as treurig, Martin!' 
Hi'j heurde et heur zeggen. 
'Dit bin 01f, U!f en Alf,' zee juffer Gruuntetuun. 
'Goh,' zee Martin. 
'Woj' een pepermuntien?' vreug juffer Gruuntetuun en ze wees naor et 
bakkien mit pepermunties op heur buro. 
'Ik hole niet van pepermunt,' zee Martin. 
'Et bin Willemienties.' 
'Hooi ik ok niet van.' 
'Ikke wel,' zee ze, en ze stak d'r iene in de mond. 'Ok iene?' vreug ze 
meneer Hartogh. 
'Nee, daank je, Thea,' zee die. 
Deur et tumelraem zag Martin in de veerte peerden lopen op een kaam- 
pion iaand. Hij vuulde him zomar inienend ontzettend opsleuten. Over 
et betegelde plein aachter et Buro teup een katte. 
'Dat is Lutske, oonze huuskatte,' zee meneer Hartogh, die zag dat hi'j 
naor de katte keek. 
'As et keboolterprojekt of is begin ik an et projekt over de Pieterman- 
nen,' zee juffer Gruuntetuun tegen Martin. 
'Pietermannen?' 
'Of weej' niet wat dat binnen?' 
D'r klonk otkeuring in heur stemme. Hij vuulde et en kleurde d'r zuver 
van. 
'Gien flauw idee.' 



Die huzen in et waeter, daor wo'n de kiender bange veur maekt, zodat 
ze niet te dichte bi'] et waeter kommen, snap ie wel.' 
'Ja,' zee Martin. 
'Mooi,' Zee juffer Gruuntetuun, 'dan hej' drekt al wat leerd vandemor-
gen. Ik hebbe trouwens een vorrels jaor ]eden al een peer kaortebakken 
besteld veur et Pietermanneprojekt,' zee ze tegen meneer Hartogh. 
'Daor is .-ten budget veur, Thea, dat wee]' zels ok wel.' 
'Dan zorg ie mar dat d'r geld veur komt,' zee ze kirrig, 'et moet hier 
altied veur de helsdeuren wegkommen, fe bin hier op et laeste de direk-
teur. 
'Zo is dat, Thea,' zee meneer Hartogh fleurig. 

Via een maegien in een leren broek, dat zee dat ze van Anneke de Zanger 
hiette en ok al mit keboolters doende was, kwammen Martin en meneer 
Hartogh beneden in een grote zael mit deftige stoelen. Veur in de zael zat 
een betien een slungelachtige man van omtrent dezelde leeftied as 
meneer Hartogh mit een vrommesien dat ietsien jonger oogde. 
'Dit is de heer Van der Turf,' zee meneer Hartogh. 'De heer Van der Turf 
dot mit mij de redaktie van et tiedschrift van oons Instituut en juffer 
Brokken helpt hint daorbi'j. Van der Turf is trouwens ok de belangriek-
ste schriever uut oons Frons.' 
Et klonk een hiel klein betien gekanstikkerig. Martin gaf beidend een 
haand. 
'Jan van der Turf,' zee de man. 
'Trienke Brokken,' zee et vrommes. 
Ze hadde kestanjebruun haor. Ze had et varfd krek as juffer Gruun-
tetuun. Dat vul Martin drekt op. 
'Jow hebben al hiel wat boeken publiceerd?' vreug Martin fesoenshalve 
an Van der Turf. 
'Zestien,' zee die, 'topauteur Van der Turf!' 
Martin pruufde, bek zoas hi'j dat bi'] meneer Hartogh pruufd hadde, een 
tikkeltien sarkasme in wat hij zee. Et maekte ok him sympathieker. 
'Ik heb hier een butengewoon interessaant artikel van juffer Gruuntetuun 
veur oons tiedschrift,' zee Van der Turf. 'Ze beschrift et hem van een 
oolde boereplaetse in Riesberkaampen en et bliekt dat ze daor van oolds-
her koevoelsen in de grond stopten en daor plaantten ze dan de rebarber-
pollen op. Ie hadden nargens betere, geilere rebarberpollen, neffens 
juffer Gruuntetuun, as op et hiem van die hoereplaetse in Riesberkaam- 
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pen.' 
Martin vernam dat hi'j een betien dri'jerig in de houd wodde. 
Koevoelsen onder de rebarberpollen! Hij nam him veur hier niks over 
an Nienke te vertellen. Ze zol d'r gien begrip veur opbrengen kunnen. 
'Duur waor die deftige stoelen staon,' Zee meneer Hartogh en hi'j wees 
naor de stoelen,' vergeerdert et Bestuur ien keer in de twie maonden. Et 
Bestuur is hier de baos. Et Bestuur dieft hiere de laekens nut as 't d'r op 
ankomt. Et bin trouwens rotstoelen. Niet om op te zitten! Ofdaankerties 
van de gemiente! Mar om te zien bin ze wel mooi. Op 'e vroegere bur-
gemeestersstoel mit et gemientewaopen zit de veurzitter, Nico Polder-
man. altied. En daor zit Dikky Oud, de pongboolster. Et is bi'jtieden wat 
heinen en keren as direkteur, mar et bin gien onaorigc meensken en ik 
kan wel aorig heinen en keren.' 
Meneer Hartogh lachte een betien geheimzinnig. 
'Ik hope dat jow hier een plezierige tied hebben zullen,' zee Van der 
Turf, doe ze de deure uutleupen. 

'Dan gaon we now naor de lexicograaf van et Buro,' zee meneer 
Hartogh, 'doctor Gruuntetuun, de breur van juffer Gruuntetuun.' 
'Ja,' reup de doctor mit een krachtige stemme, doe meneer Hartogh bi'j 
him op 'e deure klopte. 
'Ik bin Martin Keizer,' zee Martin. 
'Doctor Gruuntetuun,' zee doctor Gruuntetuun. 
Zien buroblad lag vol fiches. Hij keek Martin naodaenkend an. Martin 
vuulde him d'r mal van wedden. 
'Doctor Gruuntetuun schrift een woordeboek,' zee meneer Hartogh, 
'zien levenswark. Hij het d'r al tien jaor opzitten.' 
'Bi'j welke letter zitten jow?' vreug Martin. 
'De A,' zee de doctor. 
'Dat schöt dan lekker op,' zee Martin. 
'Ja,' zee de doctor, 'mar de Z is al klaor, ik legge jow dat laeter wel es 
nut. We warken hier een betien aanders as aanders.' 
Martin begreep d'r gien klap van. 
'Heb ie gister Van praot komt praat ok heurd?' vreug doctor 
Gruuntetuun inienend an meneer Hartogh. 
'Nee,' zee die, 'ik luuster zelden naor de streekradio, mij meerst te ame- 
teuristisch. Doctor Gruuntetuun het daor een rebriek,' Zee hij tegen 
Martin. 'Ik vien trouwens dat Jan Binne van Assen wél knap wark 



levert.' 
'Ja,' steuf doctor Gniuntetuun op, 'mar die halfwieze koekebakkers heb-
ben now al vuuf keer aachter mekeer etzelde stokkien uutzunnen over et 
woortien ont dat aachter in de zin komt. Ze pakken et me ont,' dce hi'j 
veur, zodat Martin et mar begriepen zo!, mar Martin snapte ok hier niks 
van. 'Grotere koehaffels moet ik nog tegenkommen,' zee de doctor, 'ie 
zollen ze een poeier verkopen, a'k argens de pest an hebbe, dan is et an 
flodderig, rommelig wark.' 
'Daor heb ik de pest ok an,' zee meneer Hartogh. 
'Waor aj' trouwens ok es wat an doen moeten,' zee de doctor tegen 
meneer Hartogh, 'dat is an dat gebook hiernaost en dat warkvolk paait 
mar bij me veur de glaezen langes. Dat dot mar! Zo kan ik niet warken! 
Ik moet rust om me henne hebben! Dat hier moet ie wat van zeggen, 
want fe bin hier op et laeste de direkteur.' 
'Zo is dat, Leo,' zee meneer Hartogh fleurig. 
'Wark ze,' zee Martin doe ze de deure uutstapten. 
'Danke,' zee doctor Gruuntetuun. 

Op 'e administraosie was een knappe, donkere jonge, die him as Alex 
veurstelde, doende de inkommende post in et brieveboek te schrieven. 
De man in et treningspak, Karel Leegveld, zat aachter een buro, knipte 
stokkies nut een staepel kraanten en plakte die stokkies op grote vellen 
pepier. Ooldejaorsploeg gaf sinesappels en pepermanties an ook/en-
van-daegen las Martin. De tillefoon begon te rinkelen. 
'Mit et Buro, mit Ka-rel Leeg-veld. Ja, meneer Hartogh staot naost me. 
Meneer De Man veur jow,' zee hij tegen meneer Hartogh, die de hoorn 
van him annam. 
'Ja Ekke, zeg et 'nar,' zee meneer Hartogh. 'Ja, ie kun altied bij oons 
publiceren, dat weeg' ok wel. Op elk willekeurig mement. We waachten 
d'r al acht jaor op, Ekke. Ja. Dag Ekke.' 
Meneer Hartogh gaf de hoorn weer an Karel Leegveld. 
'Dat was oonze super-sneuper,' zee hij tegen Martin. Ekke de Man. Die 
onderzuukt al jaoren en jaoren waoromme as in 1823 inienend zovule 
meensken van Langedieke naor Else verhuusd binnen. Now ja, zoks 
hoolt die man van de straote.' 
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'Zo,' zee meneer Hartogh, doe ze weer op zien kaemer zatten, 'now bi'j' 
mit alleman in de kunde kommen. Een fleurige ploeg volk, vien ie ok 
niet?' 
'Ongetwiefeld,' zee Martin. 
'Kuj' wel daansen?' vreug meneer Hartogh inienend. 
'Nee, ik vien daansen et verschrikkelikste wat d'r bestaot.' 
'Dat is spietig' 
'Hoezo?' 
'Omdawwe in september een Boekebal hebben en daor woj' wel mii 
Nienke verwaacht. Daor kuj'm echt niet veur weg. Ik orgenisere dat al 
een jaormennig mit Fred van der Meer van de boekhaandel in Wolvege.' 
'Mar ik daanse niet.' 
'Ikke wel. Ik daans altied mit Dikky Oud. Now ja, zi'j daanst in elk geval 
mit mij.' 
Meneer Hartogh grinnikte en keek op 'e klokke. 
'Schofttied,' zee hij. 
Martin haelde een plestieken poedegien mit drie plakkies bolle, een ker-
tonnegien soepe en een benaan uut de tasse en zette dat veur him daele. 
Meneer Hartogh pakte een trornmegien mit bolle nut de onderste lae van 
zien buro. 
'Drink ie soepe?' vreug meneer Hartogh. 
D'r hulde him een lachien om de lippen. 
'Hej' d'r bezwaor tegen as ik wat pittigers neme?' 
Hi'j zette een flesse rooie port veur him op et buro daele en schonk him 
een waeterglas vol in. 
'Proost,' zee hij. 'Opjow ni'je baene as adjunkt van et Buro. Ie zullen 
et hier wel opredden, Martin, daor bin ik niks niet benauwd veur.' 
Martin zee niks, nam een hap bolle mit leverwost, docht an Nienke en 
keek naor buten. Et doefien zat weer op 'e geute te koeren. Een gevuul 
van intense ellende overvul him. 
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PERSOONSREGISTER 

De ciefers aachter de naemen verwiezen naor de nommers van de blad-
zieden, daor de betreffende personen in et verhael veurkommen. 

Alex, zie Durres, Alex 
Anneke, zie Zanger, Anneke de 
Assen, Jan Binne van: 12 
Boudewijn, keuning: 8 
Brokken, Trienke: 10 
Durres, Alex: 2 
Fabiola, keuninginne: 8 
Gruuntetuun, dr. Leo: 11, 12 
Gruuntetuun, Thea: 9 
Hartogh, Peter, passim 
Kamp, Sylvia: 7 
Keizer, Martin, passim 
Keizer, Nienke: 5, 6, 8, 9, 13 
Leegveld, Karel: 6, 12 
Man, Ekke de: 12 
Martin, zie Keizer, Martin 
Meer, Fred van der: 13 
Nienke, zie Keizer, Nienke 
Oud, Dikky: 11, 13 
Polderman, Nico: II 
Sylvia, zie Kamp, Sylvia 
Turf, Jan van der: 8, 10 
Zanger, Anneke de: 10 
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