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Et Wiekien. 



1. Een kotte beschrieving van 
Oosterwoolde - doe en now 

Hoe zag Oosterwoolde d'r uut om-ende-bi'j 1905-1910?Ik hebbe 
disse jaoren veur ogen, omdat ik in 1901 op 'e wereld kommen bin in 
Oosterwoolde en omdat ik alderhaande dingen uut die tied nog 
dudelik veur ogen hebbe. 

Oosterwoolde was doe een klein dorp met zoe'n 1400 zielen. Een 
boeredorp, mar toch was d'r onderscheid tussen Oosterwoolde en 
de aandere dorpen in de gemiente Oost-Stellingwarf. Oosterwoolde 
was ommes et heufdplak van de gemiente, et gemientehuus ston d'r 
en gaf wat glaans an et darp. En d'r woonden in Oosterwoolde wat 
meer burgers as in de aandere plakken, de burgemeester, de 
gemiente-siktaoris en nog een peer ambteners. En dan vun ie daor 
nog de twie dokters en de netaoris. De woonhuzen van disse 
meensken gavven et dörp ok een wat deftiger anzien. En veur die 
,,deftighied" zorgde ok et in de wiede omtrek bekende kefé-hotel-
restauraant ,,De Gouden Kiok", mooi middel in et dörp an et aende 
van de Wiek, schuin tegenover et gemientehuus. 

Mar laot 1k bi'j et begin beginnen. Lao'k bi'j de brogge over de 
Opsterlaanse Compagnonsvaort ,,starten". De brogge ligt now nog 
op etzelde plak, alliend wat aanders van vorm en temeensen twie 
keer zo bried as doe. Now is die brogge berekend op et verkeer van 
vandaege de dag, mar doe was hi'j bried genog, as d'r een 
boerewaegen zonder kaantruren over kon. Aander verkeer was d'r 
in mien schoeletied haost niet. Bi'j mien weten had gieniene 
Oosterwooldemer doe nog een auto, fietsen weren d'r a!, mar toch 
nog niet algemien. 

Goed, aj' van de heufdbrogge of naor et noorden gongen, kwaj' in 
de Heufdstraote (now Brinkstraote), en naost disse straote lag de 
Wiek, waor de beurtschippers in die daegen heur schippen liggen 
hadden om ze te laeden en te lossen; ze hadden d'r vaeke een winkel 
bi'j. Die wiek, die d'r bi'j et greven van de vaort misschien wel as 
zwaaiplak kommen is, leup van de vaort of tot an et gemientehuus 
toe. 

Zo goed as alles is veraanderd in Oosterwoolde, mar de Wiek is 
d'r nog en daor bin ik bliede omme. Et Wiekien geft et dörp wat 
appats. D'r is wel es spraoke van west om him dichte te gooien en d'r 
een parkeerplak veur auto's van te maeken, mar gelokkig bin we 



daorveur speerd bleven. En tegenworig heur ie d'r ok niet veule 
meer van. We bin daenk' wat milieuvrundeliker an et wodden. Zoas 
ik al zee, ston et gemientehuus an et aende van de heufdstraote. 
Hielemaol juust is dat niet, want in et laeste huus woonde 
keuperslaeger Matten Bakker. En an et aende van de Wiek zag ie 
I. De Gouden KIok", een deftige zaeke veur die daegen. Allure an de 
heufdstraote gaf ok et huus van dokter Prakken in laeter jaoren 
hielemaol verbouwd, mar nog altied doktershuus. En daornaost - 
richting brogge - et indrokwekkende netaorishuus mit zien mooie, 
roeme veurtuun mit bloemen, plaanten en een mooi grosveld. 
Aachter et huus mooie opgaonde bomen. In mien kienderogen et 
alderdeftigste huus van hiel Oosterwoolde! 

En veerder haj' an disse straote nog wat winkelties en de 
smederi'je van Evert van der Horst (now de N.M. B. baank). En niet 
te vergeten, veerder in de richting van de brogge, et veur die tied 
grote winkelbedrief van beurtschipper Van der Bosch. En dan op 'e 
hoeke van de Brinkstraote en de Mo/en weg - ik zal mi'j veur de 
dudelikhied mar holen an de naemen van now - et kefé van jonge 
Jan Luiting en zien vrouw Lutske - et ,,kefé van Jan en Lutske" - 
zoas wi'j et nuumden. Et hiette neffens et uuthangbod ,,De Gouden 
Romer". Vrogger had Bouke Luderus Jansen hier een bakkeri'je. 

An de westkaante van de Wiek was doe nog niet veule 
bebouwing. Et veurnaemste bouwwark, dat mi'j ansprak in mien 
kiendertied, was doedestieds de marresjessee-kezerne mit daor-
aachter de peerde-stallen en de hokken (cellen), waor ik een ofgries 
van hadde. Die kezerne is in 1904 bouwd en het laeter ,,Kingma's 
Baank" lange jaoren binnen zien muren had. Now is dit gebouw 
tegen de grond gaon en staot d'r een splinterni'je baank. As kiender 
weren wi'j doodsbenauwd veur die masjisezen, zoas wi'j ze 
nuumden. Daor hadden de oolden ok wel wat schuld an, want as we 
es ondeugend weren, dan wodde d'r gauw es zegd: ,,Pas op, mien 
jonge, aanders brengen wi'j jow naor de masjisezen en dan komie in 
et hokke." As wi'j die mannen op heur peerden een inkelde keer 
tegen kwammen op oonze weg naor schoele, dan kreupen we van 
schrik in de onderwal van de vaort. Bi'j tieden hadden ze ok nog 
heur grote kolbakken (beremussen) op en dan was et veur oons 
hielendal een ofgries. Ze weren hier henne kommen in de roerige 
tied van de veenarbeidersstaekings om 1900 henne. 

An de westkaante van de Wiek zag ie nog een peer woonhuzen; et 
deftige herenhuus van Ernst Posthumus vul et meerste op. Hi'j 



hadde een haandel in rogge, haever, boekweite en zo, en hi'j was d'r 
ok hooltbaos bi'j. 

Now is dat paand verbouwd tot onderdak van de pastorie van de 
R.K. karke. En staorigan is de hiele westkaante van de Wiek vol 
bouwd. En ok bi'j de vaort langes is die weg hielemaol bebouwd en 
hiet now de Quadoelenweg, zo nuumd naor een stok laand op et 
aende. Een aander paand, dat van belang was in et Oosterwoolde 
van doe, was de winkel en warkplaetse van Popping en Van der 
Meer, schuin tegenover ,,De Gouden Kiok". Hier wodde de 
plaetselike kraante ,.De Ooststellingwerver" drokt, opricht deur 
Jan Hendrik Popping in 1895. Ur was ok een boekwinkeltien in et 
veurhuus. waor aj' ok boeken lienen konnen. Et was doe al een oold 
geval, dat now ofbreuken is. En aj' now et ni'je bouwwark an 't Oost 
bekieken, waor de kraante now drokt wodt, dan bliekt daoruut wel 
hiel dudelik, hoe groot as et verschil tussen doe en now wodden is. 

Dan kuieren wi'j veerder. richting Weper. Daor hiette de straote 
't Oost en dat is nog zo. In oonze ogen van now een straote mit wat 
kleine winkels en woonhuzen. Et is iene van de ooldste buurten van 
Oosterwoolde. De bebouwing hul veur een groot pat op bi'j et punt, 
waor de Kupersireek op '1 Oost uutkwam. 

Et veurnaamste huus an 't Oost in die jaoren was et deftige 
doktershuus, dat dokter Buwalda an de noordkaant van ,,De 
Gouden Kiok" in 1905 daor henne bouwen leut. Een prachtig huus 
in een grote tuun mit hoog' opgaonde bomen. Wie van 
,,Oostenburg" meer weten wil, die raod ik an om et boek van Dr. 
Oosterwijk te lezen, Not ities uit de Geschiedenis van de 
Ooststellingwerfse dorpen. Zoks vaalt buten et bestek van dit 
boekien. 

Een grote antrekkingskracht veur oons as kiender was et 
ooievaarsnust aachter in de tuun, dat bi'j mien weten elk jaor weer 
bewoond wodde deur een ooievaars-echtpeer. En dan was veur 
oons de meitied begonnen. 

In et centrum van et dorp zag ie dan ok nog de Hervormde karke, 
an de Weemeweg, die naor Nanninge en Prandinge leup. Een 
ienvooldig, vrundelik gebouw mit .een aorige, slaanke toren. En 
zoe'n vieftig meter veerder naor et westen toe ston oonze schoele mit 
zes lekalen en daor et roeme woonhuus veur de boven-meester bi'j. 

Disse gebouwen: gemientehuus, De Gouden Kiok, Oostenburg, 
drokkeri'je Popping en de karke maekten in mien jongesjaoren et 
hatte van et dorp uut. 

Jaorenlang leek et d'r op, dat de karke niet meer mid del in et dorp 



'1 Oost van oolds et belangriekste winkelcentrum van Qoster-
woo ide. 
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staon zol, deurdat de uutbreiding van et dorp nao de Twiede 
Wereldooriog veur een groot pat et zuden in zocht wodde. 
Mar as de ni'je uutbreidingsplannen uutvoerd wodden, zal et dorp 
him meer in noordelike en oostelike richting uutbreiden. En komt 
de karke weer middel in et darp. 

En now de bouw van een ni'j gemientehuus deurgaot, zal dit 
oolde middelpunt van et dorp beweerd blieven en zal et oolde Oost 
ok weer wat glaans kriegen. Now jim dit boekien in de hanen 
kriegen is et ni'je gemientehuus haost klaor. 

Aachter de karke lag de Kuperstreek. een hiel oold weggien mit 
wat lege husies an de westkaante. inkelden hielemaole in et klimop. 
Et weggien leup van de Stegingeweg of in oostlike richting en kwam 
op 'i Oost uut. krek as now. An de zuudoost-kaante van et weggien 
ston et aarmhuus mit drie of vier kaemers, waor een stokmennig 
aarme oolden van daegen heur laeste jaoren sleten. 

't Oost gong nog veerder op 'e Weper an. Daor ston nog een 
bakkeri'jgien en et mooie woonhuus De Jemhof, waor doe in mien 
jonge jaoren de gemiente-ontvanger Offerhaus woonde. Een deftige 
meneer - hi'j leup altied mit een wandeistok - in een deftig huus. En 
dan haj' an 't Oost nog een stok of wat boerebedrieven, eigen an de 
,,Oosterse boeren", zoas wi'j ze wel nuumden. Mar aj' de laeste 
verhaelen geleuven meugen, komt daor ok nogal wat veraandering. 
Ze praoten al over een .,supermarkt" op et plak, waor now nog een 
boerderi'je staot. 

Veerder naor de Weper toe lag daor an de zuudkaante van de weg 
et husien van Jan Kuper, de klompemaeker. In een klein schuurtien 
néffen et huus dee hi'j zien waark. Pompelieren en op maot 
ofzaegde blokken lagen d'r om henne. Jan Kuper was een 
meraokels goeie vakman. Gien iene kon zokke goed passende 
kiompen maeken as him. En gien iene kon et zo viogge as him. Wi'j 
as schoelkiender versleten nogal wat kiompen op oonze tochten van 
huus naor schoele. En zo kwammen wi'j vaeke bi'j disse vakman om 
klompen te haelen of te bestellen. Bi'j et bestellen veur een aander 
hadden wi'j een maotstokkien bi'j oons. Daor wodde de kiompe 
naor maekt en et kwam niet vaeke veur, dat hi'j niet paste. Overdag 
hadden wi'j witte kiompen an. De zundagsen wodden zwat varfd. 
Jan Kuper praotte wel mit oons, mar et wark gong gewoon deur. 
Een biesterbaorlik goeie ambachtsman. As kiend ston ik vaeke mit 
alle verstaand te kieken, hoe hi'j van een blokkien pompelierehoolt 
een kiompe toverde, borend en sniedend. De krullen steuven d'r of! 
En dan nog even veerder op 'e Weper an stroomde een klein 



Jan Kuper, de oolde klompmaeker op et Qost. 
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reviertien, et Groot-Diep, laeter in waeterschopsverbaand wat recht 
trokken. Een hoolten broggien d'r over. Een aentien op Jardinge an 
was een mooi zwemmersplakkien veur oons mit een hadde, schone 
zaandbojem. Daor hadden wi'j asjongen hiel wat wille op waarme 
zommerdaegen. Zwembroeken hadden wi'j vanzels niet, mar dat 
was gien bezwaor. 

Veerder in oostelike richting lag De Weper, een prachtig oold 
gehucht, echt Stellingwarfs mit de mooie brink. Hier koj' echt zien, 
dat Oost-Stellingwarf van oorsprong een Saksische streek was. 
Veural de tael geft dat an. 

1k verzuumde nog te vertellen, dat d'r op 't Qost ok een brink 
beston en nog bestaot naost et woonhuus van oold-burgemeester 
Bontekoe. Pat was de Ooster-Brink. Fen monument om zunig te 
beweren. 

Van de heufdbrogge of leup in zudelike richting de weg naor 
Boekeste. Et eerste diel van die weg hiet now de Stationsstraote en 
in die Stationsstraote springt et verschil tussen doe en now wel hiel 
stark in et oge. Doe een smal weggien mit mar een peer huzen, now 
de veurnaemste winkelstraote van et d orp. De middenstaanders van 
Oosterwoolde hebben zien laoten, dat zi'j de geest van de tied 
verstonnen. Drekt over de brogge links zag ie et grote paand van 
kefé-restauraant ,,De Zon" mit zien veur die daegen grote 
bovenzael en onder de deurreed en stalling. Et kefé staot d'r now 
nog en van de Stationsstraote of het et nog etzelde anzien, mar an de 
noordoost-kaante is d'r in de laeste tied hiel wat veraanderd. 

Daornaost haj' de bekende fietse-zaeke van Klaos Tasma !aeter 
garage Galama en now een ,,supermarkt", die ok een peer 
naostliggende panen opslokt het. De oolde slaachteri'je van 
Pieter Hoeksma gong ok tegen de grond. Daor is een textielzaeke 
k o mmen. 

En waor et modehuus van de firma Butinga ston, zag ie doe een 
klein boerderi'jgien, en veerderop naor et zuden herinner ik mi'j 
allienig nog de kuperi'je van Siert Gräler en een varkenhokke van 
Klaas Koops. 

An de westkaante van de weg, op de hoeke Stationsstraote-
Nanningeweg woonde bakker Reinder Jansen in een doe ni'je 
bakkeri'je, waor zien heit ok nog een schoft in woond het. 

Reinder Jansen had nog zoe'n mooie bolderwaegen, mit een oold 
peerd d'r veur en hi'j ventte zien weren uut in de omstreken van 
Oosterwoolde, ok op 'e Fochtel en in Langedieke. 

Dichte bi'j de brogge weren nog een peer winkels en veerderop 



Nanningeweg. 
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een oold husien, waor tot veur inkeldejaoren een bar in zat en now 
de j uwelierszaeke van Abma. En an et aende, waor now een opticiën 
zien zaeke het, was doe et voermaansbedrief van Klaas Battus 
Luiting, een bekende feguur in 't dörp. Ja, hier is wel veul 
veraanderd. 

Hiernao kwaj' op 'e Snellingerdiek, die je naor Boekeste en 
Langedieke brocht. In 1911 is de tramverbiening mit 'e Gediek d'r 
kommen. De trambaene kruusde de Stationsstraote. Ur wodden 
een peer blokken slim ienvooldige arbeidershusies bouwd en even 
veerder et station. Die kleine husies staon d'r nog altied. Hoe lange 
nog? 

Van de heufdbrogge of in westelike richting bi'j de vaort langes 
(de tegenworige Nanningeweg) zag ie naost de al nuumde bakkeri'je 
van Jansen et kleine postkantoortien, waor Vrouw Van Walsum de 
scepter zwaaide. Heur zeune Johan zat bi'j mi'j in de klasse. Viak 
daornaost, waor now,, Meneer Jamin" zien weren anpriest, ston de 
grote boereplaetse van Saander van Weperen, midden in et dorp 
dus, mar ik hebbe d'r nooit iene over klaegen heurd. Et begrip 
milieu-bedarf kenden wi'j doe nog niet. Ur lag vanzels op dat plak 
mar een betien laand bi'j huus, mar ok dat vunnen de bewoners gien 
bezwaor. ,,Tied is geld" is zeker laeter uutvunnen en van 
ruilverkaveling hadden wi'j ok nog nooit heurd. 

An disse weg ston doe ok nog een kefé mit een flinke bovenzael 
,,Het wapen van Ooststellingwerf". Now zit hier een Chinees 
restauraant in. 

Wat veerderop was d'r weer een boerebedrief, eigen an Pieter 
Tiesinga, een grootgrondbezitter en haandelsman, dat bewoond 
wodde deur Pieter Posthumus, laeter deur Frits ter Borgh en nog 
laeter deur Jan Lukkes Poppinga. Disse plaetse is ofbreuken om 
plak roem te macken veur et anleggen van de Hogengaardelaan, 
even veur de oorlog van 40-45. Tiesinga bouwde doe een ni'je 
plaetse bi'j Schottelenburg, die nog bewoond wodt deur de femilie 
Poppinga. Om-en-de-bi'j et plak van de plaetse in et dorp staot now 
de Rabo-baank, vroeger Boerelienbaank nuumd. An die weg lag ok 
et prachtige herenhuus ,, Hogengaarde", zoe'n vieftig meter van de 
weg of, mit een mooie tuun d'r veur mit machtige redendrenpollen 
en mit hoog hooltgewas d'r aachter. 

In mien schoeletied woonde daor burgemeester Feikema. As wi'j 
schoelefeest hadden, gongen wi'j in optocht, zingend en zwaaiend 
mit vlaggies naor ,,Hogengaarde", maekten een rondgang deur de 
tuun en dan ston Feikema op 'e hoge stoepe en nam oonze 
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zanghulde in ontvangst. Tjonge, wat was dat een belevenis! 
Gelokkig is ,, Hogengaarde" d'r nog in zien oolde vorm. 1k bin altied 
nog et bestuur van de ,.Zuud-Oosthoeke" daankber, dat zi'j dit 
mooie paand ankocht hebben. De dirrekteur van disse zuvel-
organisaosie woont d'r now in. 

Wi'j hadden et al even over de botterfebriek. Die lag even veerder 
naor et westen; een klein febriekien in verholing tot wat d'r now 
staot. An de oostkaante van et febriek woonde een smid, Klaas 
Wilma en an de westkaante lag de grote plaetse van Jan van Rozen. 
Beide panen bin onderdehaand al opslokt deur de botterfebriek, die 
in 1910 zowat vief miljoen liter melk verwarkte. De pries was in dat 
jaor 4,66 cent de kg. In 1977 wodde in et geweldige febriekspaand 
ongeveer 230 miljoen liter anvoerd tegen een pries van 63 cent de kg. 
Oorzaeke van disse gruui: fusies mit aandere febrieken, mar ok de 
,.intensivering" van de veehoolderi'je speulde een grote rolle. 

An die weg ston nog een paand in dienst van de boer, de 
,.Cooperatieve Verieninge veur an- en verkope van Iaandbouw 
artikels", kotweg bi'] de boeren bekend as ,,de koperaosie". Laeter 
is disse koperaosie opgaon in groter verbaand. De fleur is d'r now 
uut. 

En dan haj' al gauw de Nanninge-sluus. Vlak daor bi'j ligt daor 
now de dorpsiesbaene, die in mien jonge tied bi'j Buttinge lag. De 
naeme de Breikom herinnert d'r nog an. 

Weeromme now naor de heufdbrogge. An de zuudkaante van de 
vaort lag nog een smal weggien mit wat kleine husies. Dat weggien 
nuumden wi'j de Geitewal, daenkelik omdat daor zoveule geiten in 
de onderwal an de stikke stonnen. De bebouwing hul zowat op bi'j 
et punt waor laeter de Brugkampweg anlegd is. Van de heufdbrogge 
of vul an de noordkaante van de vaort aldereerst et al nuumde kefé 
van Jan en Lutske op, een roem paand veur die tied. 't Zol mi'j te 
veer voeren om op te numen, wie d'r veerder woonden. Fen uut- 
zundering wi'k maeken veur et huus, waor tot veur kotte jaoren 
Hendrik van der Horst een segare-winkel hadde, en waor in mien 
schoelejaoren mien pake en beppe van memmen kaante woonden. 
As et min weer was mochten wi'j daor wel es overblieven en dat was 
altied een hiel feest. Ze hadden een beurtdienst op 'e Gediek, en 
veerder een winkeltien en alderdeegst een gelagkaemer, alles in dat 
iene kleine husien. Haost onveurstelber, mar dan moej' wel weten, 
dat de gelagkaemer mitien huuskamer was! Een klaant die een 
slokkien opnemen wol, dee dat veur de tapkaaste of kreeg gewoon 
een plakkien in de femiliekring. 
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En et aende van de bebouwing was et deftige herenhuus, waor 
Constant en Jet Tadema in woonden, bruur en zuster. Hi'j was, 
miend' ik, een oold-burgemeester. Ok bi'j dit huus een grote tuun en 
mooie bomen. 

In de richting van Appelsche, de Molenweg van now, zag ie eerst 
een kaampe gruunlaand, Tadema's kaamp en dan kreeg ie de Grote 
Singe!, een zaandweg mit hoge pompelieren, die de Molenweg mit 
de Ri/weg verbun. Jim zien, dat d'r hier ok hiel wat veraanderd is. 

Even de Grote Singel veurbi'j lag nog een aorig roem huus, waor 
doe deurweerder Russchen in woonde. Laeter is et paand kocht 
deur de zuvelfebriek en d'r wonen now nog twie pensioeneerde 
echtperen in, waorvan de man vrogger in et febriek warkt het. 

Dan was d'r weer een aentien niks en dan kreej' et Kleine 
Singeltien mit zien machtige, dubbele riegel iekenbomen. Die 
zaandweg verbun ok de weg naor Appelsche (Molenweg) mit de 
weg naor De Fochtel (Rijweg). Bi'j de Molenweg langes tot an et 
Kleine Singeltien toe ston ok een riegel prachtige oolde ieken 
bomen. Verscheiden daorvan staon d'r nog. Vaeke is perbeerd die 
bomen kapt te kriegen, mar in de meerste gevallen is daor gien 
permissie veur geven, dat et ,,silhouet" van Oosterwoolde van die 
kaante is beweerd bleven. 

Ok et Kleine Singeltien is speerd bi'j 't maeken van uutbreidings-
plan nen. En al lopt d'r now een weg haoks deur, toch is et nog een 
mooi bezit veur et dorp. Et was van ooldsher een vri'jerslaentien en 
dat zal nog wel zo wezen, want d'r veraandert hiel wat in de wereld, 
mar op dat stok van zaeken niet zo veule, docht ik. 

Op 'e boeke van de Molenweg en et Kleine Singeltien ston et 
plaetsien van Jan Kuperus en zien vrouw Dieltien. Een appatte 
feguur. Hi'j was altied wat deftiger in de kieren as de gewone man en 
hi'j leup altied mit een zwatte hoed op, een flambard. 'k Hebbe him 
nooit an et wark zien. Hi'j had een klein boerespullegien, waor hi'j 
een vaaste arbeider op hul. 'k Hebbe him altied veur een man mit 
centen anzien. 

As schoelekiender, en oonze buurt (de Molenweg dus) leverde 
nogal wat kiender, keuzen wi'j vaeke et Kleine Singeltien as pad 
naor schoele, veural in de ekkeltied. Et kwam wel gauw es veur, dat 
iene of meer van de kiender aachter de eerste dikke iekenboom op 'e 
hoeke een grote bosschop" aachter leut. Dat was Kuperus mm 
naor et zin, en hi'j spiekerde een bottien an de boom mit et opschrift: 
,,Schijt niet in dit hoekje, doe het dan maar inje broekje." 1k geleuve 
niet, dat wi'j op die suggestie ingongen. Veerder naor Appelsche zag 
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ie wat kleine arbeidershusies, een inkeld boerespullegien en dan vul 
et oge al gauw op de grote en prachtige p!aetse van K!aas van 
Weperen, de buurman van mien oo!den. Daornao wodde je oge 
boeid deur de machtig mooie zaodmeule van mien yolk, die jammer 
genog in 1930 ofbreuken is. En de p!aetse van K!aas van Weperen is 
in 1977, krek 80 jaor oold, valen as slaachtoffer van et snelverkeer 
van disse daegen. 

Even veerderop dreven Koop Hofman en zien vrouw Griet een 
bakkeri'jgien en een buurtwinkeltien mit wat daegelikse etersweren. 
Dat oo!de paand is tot 1978 percies zo in staand bleven zonder 
bakkeri'je en in 1979 in dezelde stiel verbouwd. 

An de westkaante van bakker Hofman leup een zaandweg 
aachteruut, omzeumd deur struukgewas. De reed was eigendom 
van Pieter Tiesinga; een hekke mit een hangslot d'r op sleut de reed 
van de weg of. Allienig de bakker moch d'r langes mit kedde en 
karre; hi'j hadde ok een sleutel van et hangs!ot. De bedoeling was, 
dat de reed een kuierpad blieven mos. En daorveur was et pad ok 
wel in trek, want zundags bi'j mooi weer maekten hiel wat burgers 
uut et dorp een kuiertien de Meule omme en dan leupen zi'j dat pad 
langes, dat heur weer bi'j Schottelenburg langes mit zien mooie 
bospatties naor de Fochtelerweg brocht en zo weer naor 
Oosterwoolde. Een mooi ommegien. 1k geleuve, dat de gemiente 
van plan is dat pad weer wat op te knappen, dat zol een mooi 
initiatief wezen. 

Veerder naor Appe!sche op vun ie doe nog een klein harbargien, 
,,Veenoord", dat mit wat laand d'r bi'j, an Jannes en Jantsje 
Bruggink een bestaon opleverde. Bi'j de ruilverkave!ing is et oolde 
Veenoord ofbreuken. Et giet-iezeren jaortal 1819, dat an de gevel 
hong, het bi'j mien weten bi'j Gemientewarken onderdak kregen. 

Veenoord was een p!eisterplakkien op 'e weg naor Appe!sche en 
ie konnen daor rustig een s!okkien drinken, zonder kiek op 'e 
vingers. En as d'r winters ies was, hadde et nog een funktie. Een 
tiedlang het de iesbaene van et dorp op een stok laand legen, dat ik 
laeter in gebruuk hadde. Doe was ,,Veenoord" bi'j riedersweer een 
plakkien om ienete nemen en om even te daansen. Even wieder lag 
naost de p!aetse waor ik boerkt hebbe, nog een stegien mit de 
wonderlike naeme ,,Vergenoeg". Naor dat de meensken zeden was 
disse naeme ontstaon, doe dat plaetsien mit krapan een bunder 
laand verkocht wodden zo!. De netaoris en zien kiark gongen d'r 
henne te kieken. En doe moet die netaoris op 't laeste zegd hebben; 
,,Bin wi'j now nog niet vergenoeg." 
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En niet te vergeten de Rijweg, een straote die van de hoeke 
gemientehuus-Gouden Kiok of in de richting van De Fochtel leup. 
Daor had Willem Melis an de zuudkaante een bakkeri'jgien, waor 
wi'j om Sunderklaos henne slim gezellig sjoelen konnen. Melis was 
ok oproeper bi'j de netaoris op boeldaegen en verkopings. 

Wat de wegen angaot, was et hier in die tied ok een aarmzalige 
bedoening. Et centrum van et dorp was verhadded (gien asfalt 
vanzels), de Rijweg an de Singe] toe, 't Oost an de Weper toe, de weg 
naor Boekeste en de weg naor de karke en de schoele. Veerder weren 
d'r hadde wegen van dorp naor dörp. Alle aandere paeden en wegen 
weren niet verhadded, onveurstelber veur de meensken van now, 
veural now mit de ruilverkaveling omtrent alle zaandwegen een 
verhadding kregen hebben. 1k hebbe nog altied bewondering veur 
meensken as Jan Witvoet, die him een groot pat van zien leven inzet 
het veur verhadding van de wegen in o.m. Oold-Appelsche en 
Langedieke. 

Zoas Dr. Oosterwijk ok al schreven het in Notities u/f de 
Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen, was Oosterwoolde 
omgeven deur een kraans van vrundelike boeregehuchten, liek as 
Nanninge, Prandinge. Jardinge, de Weper. de Knolle, Venekoten. 
Boekeste. Buttinge en Hoge en Legeduurswoold. Langedieke en 
De Fochtel weren doe al zelsstaandige dorpen. 

Zo zag Oosterwoolde d'r roegweg in mien jonge jaoren uut. Een 
boel foto's van .,doe" en ,,now" zullen dat in dit boekien dudelik 
maeken. 
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2. Wonen, leven en warken 

Een dorp bestaot niet allienig uut straoten, bedrieven, karken en 
woonhuzen. Heufdzaeke bin de meensken, die d'r woonden, leefden 
en warkten. Onder omstaandigheden, die d'r hiel wat aanders henne 
laggen as vandaege de dag. 

1k wil perberen, om daor ok wat van te verteI1en 't zal veur de 
generaosie van now wel muuilik wezen om heur in die tied te 
verplaetsen. En misschien hebben zi'j d'r ok wel gien aorighied an. 
Mar et Iiekt mi'j toch de muuite weerd, om een boel uut die tied es 
zwat op wit te zetten. 

Oost-Stellingwarf heurde bi'j de aarmste gemienten van oons 
laand. De grond was niet best en d'r was gien industrie. De 
aarmoede was et meerst te wieten an de schraole grond. Daor kwam 
eerst veraandering in, doe zo tussen 1890 en 1910 de keunstmest 
oonze streek veraanderde. 

Veur de komst van de keunstmest wodde veur een pat in et verlet 
an dong veurzien deur et holen van grote koppels Drentse 
schaopen. Dat kon want heide was d'r wel. Die schaopen wodden 
naachs in hokken onderbrocht en zo wodde d'r een protte dong 
maekt. De boeren hier hadden zo goed as allemaol een bedrief mit 
greide en bouw. De schaopedong wodde veul bruukt op et 
bouwlaand op de hoge grond, de essen. De goeie kaampen greide 
dichte bi'j huus kregen ok nog wel wat dong. Et ere laand, veerder 
van huus en de hujianen bi'j et Diep kregen veur de komst van de 
keunstmest niks: et was netuurlaand. Et sprekt vanzels, dat d'r 
bargen heideplaggen veur de potstallen en de schaopehokken 
neudig weren. Bi'j de plaetsen stonnen in de haast dan ok 
plaggebulten as boereschuren. D'r is in die tied hiel wat ofwrot 
om die plaggen te stikken en bi'j huus te kriegen. 

Mar disse wieze van boerken was in mienjeugd a! vot. Oorzaeke: 
de keunstmest, die hiel aandere meugelikheden in et leven reup veur 
de ontginning van disse streek. De noodzaeke van schaopen te 
holen was d'r niet meer en et schilderaachtige teniel van de hedder 
mit zien hond en zien mekkerende schaopen heurden doe al tot et 
verleden. En'gaondeweg roemden de potstallen ok et veld: de 
gropstal kwam d'r veur in et plak. De plaggebulten wodden kleiner. 
Et minne laand kon now mit de keunstmest goed wodden. De lanen 
gavven meer, d'r kon meer vee holen wodden. Om kot te gaon: de 
tieden in dit laand van heide en struken wodden staorigan beter. De 
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hujlanen. bi'j de revierties langes weren nog de stiefkiender van et 
boerebedrief. In natte tieden struupten ze onder waeter en de 
boeren weren d'r nooit wisse van, dat ze d'r wat ofhaelen konnen. 
De keunstmest huip wel, mar de ofwaetering mos eerst in odder 
kommen. Dat zaggen de boeren ok wel, mar ze zaggen tegen de 
kosten op! Mar in 1918 was et dan toch zo veer, dat bier een groot 
waeterschop opricht wodde mit de naeme ,, Boven-Tjonger-
Grootdiep". De stroompies wodden wat recht trokken en brieder 
maekt, ni'je tochtsloden wodden greuven. Et was et middel om van 
de aarme hujianen vruchtber laand te maeken. Et was een grote 
verbet.ering, mar hielemaol goed is et pas wodden deur et wark van 
de ruilverkaveling. Deur alderhaande warken is van disse gronden 
now vruchtber en vaast laand maekt. 

Weeromme naor 1910. Zoas we zien hebben, wodden de tieden 
gaondeweg beter in oonze kontreinen, mar bekeken mit oonze ogen 
van now was et toch de hieltied nog aarmoede troef. D'r kwammen 
wel inkelden bovenuut, mar et grootste pat van et yolk Ieefde in 
minne omstaandigheden: minne huzen, zonder ienige luxe en 
gemak, mit meensken, die hieltied zowat op et raantien van de 
aarmoede leefden. 

Toch was et niet zo, dat de meensken d'r zwaor onder te doen 
hadden. Omtrent iederiene was aarm, en ,,buurmans leed verlicht" 
schienber. Nee, wi'j wussen niet beter, en d'r was toch wel plak veur 
wat plezier. Oonze Saksische aord zal hierbi'j ok wel een rolle 
speuld hebben. En d'r weren, ok doe, wel feguren in et dorp, die niet 
bi'j de pakken daele zitten gongen. 

Zo was d'r een ploegien, dat zien best dee om Oosterwoolde uut 
zien ,,isolement" te verlossen. Zi'j zetten heur in om tramverbie-
flings tot staand te brengen van Oosterwoolde naor De Gediek, 
Assen en Stienwiek. En werachtig, et lokte: in 1911 ree de eerste 
tram van Oosterwoolde naor De Gediek! Een peer jaor laeter koj' 
ok mit de tram in Assen en Stienwiek kommen. 

Alle meensken zatten dus niet mit de hanen in de schoot. Dat koj' 
ok zien an de kleine elektrische Centrale in Oosterwoolde, dat et 
,,ni'je locht" brocht. Die Centrale was onderbrocht in een klein 
zaandstienen schuurtien aachter et gemientehuus. Yseistein 
zwaaide daor de scepter: hi'j was toegelieke dirrekteur, monteur en 
inkasseerder. Jaorenlang het hi'j dit wark daon, en daor het hi'j 
laeter nog een koninklike onderscheiding veur kregen. Dat et yolk 
bliede was mit et elektrische locht, koj' ok wel opmaeken uut et feit, 
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dat de dochter van Yseistein, Aafje, in de meerste gevallen ,,Aofien 
van 't Iocht" nuumd wodde. 

Een aander feit, dat ok wel even nuumd wodden mag, is de 
eupening van de mulo-schoele in 1914. Mit et eerste troepien 
maegies en jongen stapte ok de schriever van dit boekien dit 
,,domien der Wetenschop" binnen. Now vienen we hier een 
atheneum, een havo en een mayo (mit 'n drienend een 
.,Rijksscholengemeenschap"), en een grote schoele veur beroeps- en 
huushooldonderwies. Wat een ontwikkeling! Doe mar een stok of 
wat die deurleerden, now gien iene meer, die niks meer mit krigt as 
de legere schoele, zoas dat doe et geval was. 

Oosterwoolde beston dus drekt of mit een omweggien van de 
Iaandbouw. Et zeggien: ,,As et de boer goed giet, giet et oons 
allemaole goed", was hier wel te plak. 

Now weren d'r in die tied ok al boeren en burgers in soorten. Eerst 
haj' de grote eigenarfde boeren, die heur plaetse in eigendom 
hadden. dan de kleindere boeren op eigen of huurde grond, veerder 
de nóg wat kleindere boeren mit drie tot vief koenen, daornao de 
hiele kleine keuterboerties. En op 'e onderste tree van de ledder was 
daor de ,,blote" arbeider, de man, die niks aanders bi'j te zetten 
hadde as zien twie hanen. De grote boeren weren de twie-peerds 
boeren, de kleinderen de ien-peerds boeren, de volgende groep mos 
et mit een kedde doen en de man mit ien of twie koenen mos de kroje 
bruken en zels peerd wezen. Vaeke hu!p in zokke gevallen een 
buurman mit een peerd wel es, en dan verdiende zoe'n keuter-
boertien dat !aeter weeromme. Disse kategorie was anwezen op ,,de 
daghure" d'r bi'j, om et heufd boven waeter te holen. Ok bi'] de 
burgers haj' hie] wat rangen en stanen. Op et veurste plak stonnen 
de grote lu: de burgemeester, de netaoris, de dokter. Dan volgden de 
doomnie (een greensgeva!), de schoelemeester, de grote kastelein, 
de ontvanger en nog een peer. Dan kreej' de ,,gewone" burgers: 
winke!luden, timmerluden, schi!ders en aanderen. En dan haj' de 
arbeiders, de smidsknecht, de timmerknecht en gao zo mar deur. 
Disse knechten wodden altied toch nog wat hoger ansleugen as de 
boerearbeiders. 

En aj' bi'j de grote lu dienden, strao!de toch een betien glaans van 
die meensken op jow of en ie stonnen toch weer een trappien hoger 
as een boereknecht of meid. Boeren en burgers weren beheurlik 
appat van mekeer; de burgers zaggen op 'e boeren daele. 

In dit alles is hiel wat veraandering konimen in de loop van de 
tied. Mar rangen en stanen hebben wel een taoi !even! 
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Zo ongeveer lag et d'r doe henne. Dc aord van de meensken hier 
was wel zo, dat zi'j de tering naor de nering zetten en meerstal niet 
veerder sprongen as de polsstok rekte. Ok de meensken, die et wat 
roemer hadden, leefden meerstal hiel sober en ienvooldig. Echte 
aarmoede vun ie aenlik allienig mar bi'j de blote arbeider, veural 
winters as d'r gien wark was. Echt honger lieden was et meerstal 
niet, want ok de aarmste arbeider, had wel een lappien grond, waor 
hi'j zien eigen eten op verbouwde. En de meersten slaachtten bi'j 't 
haast een varken. En vaeke hadden ze wel een peer geiten of een 
schaop. De oolden van daegen, waor now grote tehuzen veur 
bouwd wodden, wodden doe over et algemien bi'jstaon deur de 
kiender. En as et niet aanders kon, was de aarmvoogd d'r flog. Mar 
aj' et daorvan hebben mossen .... . 

D'r was een betien geld onder de meensken en et sprekt vanzels, 
dat de middenstaand et heufd ok mar krek boven waeter holen kon. 
1k hebbe nog wel heugenis an dat langwarpige boek van mien heit, 
waor de schuldeners in stonnen, goenend (bakkers o.e.) die de 
mulder niet drekt betaelen konnen. Vaeke mar kleine bedregen, vief 
of tien gulden. Mar et kwam zo goed as altied wel weer boven 
waeter: de meerste meensken weren eerlik as goold. 1k weet ok nog 
wel van een slaachter, die wel es bi'j heit kwam, as hi'j een vette koe 
kocht hadde. Die mos hi'] vanzels drekt betaelen, mar vaeke kwam 
et veur, dat hi'] dan et vleis eerst veur een pat verkopen mos en dan 
scheut mien heit et geld zolange veur. Et kwam steevast goed. Et 
gong allemaole bi'j mondelinge ofspraoke, pepier kwam d'r niet an 
te passe. Een man een man, een woord een woord! 

Nog een veurbield, hoe ienvooldig en gemoedelik zokke zaeken 
othaandeld wodden. Een zekere Hidde was in zien jonge jaoren 
knecht west bi'j oonze buurman. Heit kende him dus goed. Hi'j was 
eerlik en betrouwber, zee mien heit, al kwam hi'] van de Kaamp. 
Doe Hidde trouwd was, perbeerde hi'] mit wat haandel in van al!es 
en nog wat an de kost te kommen. En ok mit muddejaegen en 
mollevangen, onder et motto: ,,I'j kun beter over de grond as d'r 
deur". Et vul niet mit, doe de huusholing staorigan groter wodde. 
Kienderbi'js!ag wussen ze doe nog niks van, dat is laeter uutvunnen. 

In et veurjaor gooide Hidde him op 'e laomer- en schaope-
haande!. Mar meerstal miste hi'] et begin-kaptao!. Dan kwam hi'] 
bi'] mien heit en nao wat praot over et weer en zo. kwam Hidde mit 
zien bosschop op 'e lappen. Of de mulder him ok wat geld lienen 
kon, om mit de laomerhaandel te beginnen. Heit had vanzels al 
lange deur. waor Hidde veur kwam. Et was goed, mar nao de 
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Mildamstermaat mos et geld weeromme kommen. In Mildam was 
doedestieds een grote veurjaorslaomermaat. Dat beloofde Hidde 
dan. ..Temeensen as et goed giet mit de haandeL" zèe hi'j d'r 
veurnchtig bi'j. Mien heit het mi'j vaeke verteld. dat Hidde altied 
71en woord holen het. 

Dat dit vertrouwen op pries steld wodde. kwam uut doe mien heit 
es zwaor ziek was. Doe kwam Hidde an de deure mit twie panklaore 
haenties. En tegen mien verbouwereerde zuster zee Hidde: ,,Die bin 
veur de oolde baos. hij het altied goed veur mi'j west, now kan 'k es 
wat weeromme doen." En hi'j was niet te bewegen om d'r geld veur 
an te nemen. Heit was d'r slim bliede mit. 

Veur de middenstaand was et hadde hodderen om an de kost te 
kommen. Ur weren een stokmennig manufakturiers, twie. vaeke 
drie smeden. iene of twie waegenmaekers. een inkelde kleermaeker, 
vier beurtschippers. een gelozie-maeker, een fietsemaeker (Tasma), 
een peer timmerluden. een kuper. en dan nog een stok of zes 
bakkers en een peer schoe-maekers. En dat allemaole in een dorpien 
mit zoe'n vieftienhonderd inwoners. Et ligt weT veur de haand. dat et 
veur de meersten van disse meensken dik scharrelen was. Veural de 
bakkers hadden et niet roem: roggenbrood veur en nao. et  
volksvoedsel naost de eerpel. Van ienige luxe was glen spraoke. Bi'j 
hie] vat meensken was wittebolle of krentebolle al een zundagse 
traktaosie en bcschuut een lekkere biet. allienig veur de meer 
beveurrechten. Vaeke kwam d'r een halve beschuut op een snee 
roggenbrood. met reuzel. margerine of botter d'r tussen. En as et 
lieden kon. een plakkien keze. Mar dat was beslist gien regel. want 
,,zuivel op zuivel. dat haalt je de duivel". Vanzels verdienden de 
bakkers zels op disse wieze kwaolik dreug brood. 

Now bin de meerste bakkers opholen. mit heur oolde bedrief. Ze 
kopen now meerstal heur goed uut de grote broodfebrieken en 
venten allienig flog mar. Now bin d'r in oons dorp mit een goeie 
9000 meensken nog twie bakkers. die zels bakken. oonze waarme 
bakkers. Venten hoeven die niet: et brood vligt heur tot de winkel 
uut. 

Dc oolde ambachten bin staorigan ok verdwenen. De 
veuruutgaank van de techniek het heur de dasse omme daon. De 
smid van vroeger is vervangen deur een mechanisaosie-hedrief. 
waor alderhaande ni'je laandbouwwarktugen maekt of oplapt 
wodden. De keuperslaeger het plak roemd veur een zaeke mit 
technische apperaten. koelkaasten. diepvrieskisten en centrale 
verwaarming. Et gas. dat diepe uut de grond komt. het de 
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Jardinge-til. 
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kacheismid vervongen. Uut de ienvooldige dorpstimmerman is een 
groot annemersbedrief gruuid. Grote kleraosie-winkels verdreven 
de kleermaeker. De beurtschippers maekten plak veur grote 
transport-bedrieven. De laandbouwwaegens kommen now uut 
grote industriebedrieven: vot waegenmaeker. Grote gerage-
bedrieven bin d'r bouwd, doe et motorische verkeer stark toenam. 
De kleine darpswinkelties mit heur rinkelende deurbelle roemden 
plak veur grote mederne zaeken en ,,supermarkten". De 
schoelapper vien ie niet meer. Om kot te gaon: deur de uutvienings 
op technisch terrein en de gruuiende welveert is et oolde ambacht 
vot en et komt nooit weeromme. Fen verlös donkt mi'j, maria, we 
kun de klokke now ien keer niet stille zetten. 

Zo ongemurken heb ik ,.doe" en ,,now" mit mekeer vergeleken. 
1k hebbe perbeerd om dudelik te maeken, hoe as Oosterwoolde d'r 
zoe'n zeuventig jaor leden uutzag en hoe de meensken doe leefden. 
1k hebbe al verteld, dat d'r van deurleren haost gien spraoke was. 
Ok doe de tram d'r was, weren d'r nog mar inkelde jongen en 
maegies, die daor gebruuk van maeken konnen. Et was bi'j de 
meerste meensken zo krap, dat de kiender zo gauw as et kon, wat 
verdienen mossen en in elk geval de kost toe hadden. Dan was d'r 
temeensen weer een mond minder om eupen te holen. 

Deur et initiatief van een stok of wat schoeleheufden kwam hier 
een normaalschoele, die jongen en maegies opleidde veur schoele-
meester en -juffer. Een zuster van mi'j het daor heur akte haeld, in 
1916. Disse meugelikhied is nao 'njaor of tiene weer in mekeer zakt. 

Waor bleven de kiender van doe? Now, d'r was altied we! wark te 
vienen. De iene wodde ankommend knechien bi'j een timmerman, 
een smid, een varver, een bakker en al zowat henne. Maegies 
zochten plak bi'j ,,de grote lu" of bi'j aandere burgers of bi'j de boer. 
Burgermaegies bleven vaeke in de eigen huusholing: dienen was te 
mm. En dan mar waachten op een man. De meerste jongen en 
maegies uut arbeiders- en kleine-boere-huusholings kwammen as 
boeremeid of -knechien bi'j de boer te lane, waor ze eerst mar een 
peer tienties in et jaor verdienden. Mar al weër: ze hadden de kost 
toe en dat wodde ok rekend. Hiel wat jongen en maegies mit een 
goed verstaand kwammen vanzels zo niet op et goeie plak te lane. 

Oosterwoolde en omgeving was schraol boerelaand, et was een 
aarme streek mit meerstal aarme boeren en aarme arbeiders-
meensken. Now kuj' daor lang en bried over schrieven, mar beter 
liekt et mi'j om in et volgende heufdstok een peer veurbielden te 
geven, die ik zo uut mien geheugen opdiepen kan. 
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3. Hoe een blote arbeider 
kleine boer wodde 

Wietze Nijhof was losse laandarbeider. Hi'j warkte vaeke bi'j 
mien heit op et laand, mar ok wel op 'e meule of bi'j et lossen van een 
schip. Hi'j was een gezonde, stevige kerel, die hiel wat verzetten kon 
en daordeur ok meerstal wel an de slag kommen kon. As jonge 
mocht ik him niet zo graeg, omdat hi'j altied zo hadde lachte om 
zien eigen grappen, die ik hielemaole niet aorig vun. Wietze was een 
vri'jgezel van een jaor of veertig, doe hi'j nog trouwde mit Stiene, 
een wedevrouw mit drie kierider, die alle drieje as boereknechies al 
uut huus weren. Wietze zien anstaonde hadde as wedevrouw al een 
stokmennig jaoren ondersteuning van de aarmvoogden had, een 
rieksdaelder in de weke. Mar ze verdiende d'r stillegies nog wel es 
wat bi'j mit bakeren, of om Sunderklaos henne, mit de bollekörf 
lopen. Dat moch de aarmvoogd van zels niet weten. Misschien 
kneep die ok wel es een ogien dichte. Ze was oe zo zunig, dat doe zi'j 
en Wietze trouwden, hadde ze kaans zien om honderd gulden over 
te speren, een hiel bedrag in die tied. Wietze aarfde van zien yolk een 
klein arbeidersstegien mit krapan een bunder laand. Daor trokken 
ze in en veur Stiene heur honderd gulden kochten ze een koe. Dat 
was et begin. Deur hiel zunig te leven en d'r bi'j tieden allebeide bi'j 
uut warken te gaon brochten ze et zo veer, dat ze d'r een bunder 
laand bi'j kopen konnen dat dichte bi'j heur stee vri'j kwam. De 
achthonderd gulden, die daor veur op't klied kommen mos, hadden 
ze, in een trommegien onder t bedstee. En d'r scheut nog zoveule 
over, dat ze d'r op Oosterwooldemer maat een kalve pinke bi'j 
kopen konnen. De ere meitied hadden ze twie koenen in et laand en 
een kalfien an 'e stikke. Een peer jaor laeter huurden ze d'r nog een 
bunder hujlaand van de karke bi'j. Doe hadden ze drie koenen. Et 
aachterhuus wodde wat vertimmerd, dat de stal wat groter wodde. 
Wietze en Stiene hadden et redded, ze hadden now wat vaaste 
inkomsten en weren niet allienig meer anwezen op de daghure. En 
dat was et doel! Mar et lokte allienig, aj' alderiewigst hadde warken 
wollen en een deur en deur zunige vrouw hadden. Een vrouw, die zó 
zunig was, dat ze een halve cent nog wel een keer deurbieten wol, 
zoas ze hier zeden. Om zoveer te kommen, had Wietze al 
verscheiden zommers naor de ,,Westerboer" gaon te mi'jen en te 
hujjen. Hi'j hadde een vaaste boer vunnen in et Zuud-Westen van 
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Frieslaand. Daor gong hi'j vier of vief weken henne en Stiene mos 
dan thuus de zaeken op odder holen. Mit een blauwe poede mit een 
verschonige en wat klein ark op 'e rogge en de zende onder de aarm, 
leup hi'j naor De Gediek en dan mit de tram naor Sneek. Daor 
haelde de boer zien mi'jers mit de waegen weg. In die vief weken 
verzetten ze een barg wark en ze hadden een suterig leven. Aovens 
kreupen ze mit heur zwieterige kieren an in et huj in de schure, 
onder een peer peerdedekens van de boer. Zundags verschonen en 
et smerige goed wasken. Dat kon dan zowat staon van et zwiet. Ze 
hadden een minne vief weken, mar an et aende gongen ze naor huus 
mit zoe'n honderd gulden in de buse en van een goeie boer kregen 
ze nog een flinke keze mit ok. Op disse wieze bin verscheiden 
arbeiders kleine boer wodden. 

De blote arbeider was hielendal anwezen op zien daghure. Et 
systeem van vaaste arbeider was hier haost onbekend. In de klei-
streken van Frieslaand en Grunningen was dat aanders. Ft zal wel 
mit legen hebben an de mindere welstaand hier. Een knecht was 
goedkoper: veur de kost wodde niet veule rekend. Et meerste 
hadden zi'j zels, en de leuze was: ,,I'j moe'n de knippe zoveul 
meugelik dichte holen". De losse arbeider mos mar zien, dat hi'j an 
de kost kwam. 

Jouk Jongsma was zoe'n blote arbeider. Hi'j was trouwd mit een 
niet al te starke vrouw en hadde vief kiender. Een peer verdienden 
zels al. Doe wodde et wat roemer. Dc minste tied was as de kiender 
nog klein weren. Jouk was een maegere, mar pezige kerel mit een 
peer holle wangen zonder kleur d'r op. Hi'j keek altied eernstig, ik 
hebbe him haost nooit lachen zien. Mar zien hanen stonnen niet 
verkeerd en hi'j hadde meerstal wet wark. Allienig in koolde, 
strenge winters was d'r gien wark, dan kiopte de honger somstieden 
op 'e deure. Ok Jouk gong zommers naor de Westerboer. As et een 
inkele keer niet goed uutkwam, deur ziekte of omdat de vrouw wat 
onder de schulk hadde, dan kwam Jouk hier ok wet an de slag, mar 
dat leverde minder op. Jouk huip mien heit okvaeke mit laandwark 
en et lossen van schippen. Nao et hujjen vaeke sloden en dan was d'r 
wel weer wark op 'e bouw: de rogge en de haever mos d'r of en laeter 
de eerpels d'r uut. En dan hoopte Jouk op een eupen winter, want 
dan kon et laandwark, heide anmaeken en zo, deurgaon. Ok in de 
bos bi'] de hooltbaozen koj' dan terechte mit uutdunnen, 
takkebienen en stobberooien. In disse tied mit buldozers en griepers 
kan et tegenworige geslachte him niet meer veurstellen, dat vrogger 
alle wark mit haandkracht gebeuren mos. Bi'j vriezend weer ofsni'j 
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Kuperctreek clue en now. 
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verdiende Jouk nog wel es een daghure mit däsken. Mar dat wodde 
min betaeld, zoe'n zestig tot tachtig centen op een dag. Zo perbeerde 
een blote arbeider deur de tied te scharrelen, mar et was een zwaor 
bestaon. 

Jouk was een stille feguur, mar hi'j hadde toch wel zin veur 
humor, as regel galgenhumor. Zo weet ik nog. dat drie arbeiders 
veur mien heit an et heidespitten weren. Spitten en viak maeken van 
een stok heideveld, ofkomstig van de verkopinge van et oolde 
Medhuzen in 1912. Om tweif ure luudde de klokke van De Fochtel. 
De wiend was geunstig, et geluud was goed te heuren. Asjonge ston 
ik bi'j et wark van de mannen te kieken en te lustren naor heur 
praot, dat zeker niet altied veur kiender-oren bestemd was. ,,Zo," 
zee Jouk, ,,daor lödt de schaopebelle van De Fochtel, now mar naor 
huus om een stok van et eulievarken." Laeter begreep ik, dat ze zo 
aarm weren, dat ze gien vleis of spek betaelen konnen dan dat ze de 
eerpels stipten in een sausien van eulie en mael. Een aandere 
uutspraoke van Jouk, doe de mannen et hadden over de minne 
tieden en de lege lonen, was: ,,I'j moe'n mar zo rekenen mannen, 
de grootste arbeiders wonen in de kleinste husies". Et was een had 
leven veur disse meensken en et was dan ok gien wonder, dat leiders 
as Domela Nieuwenhuis hier en veural in de veendorpen zoe'n grote 
anhang kregen. 

D'r was nog een meniere om van arbeider kleine boer te wodden, 
nog een meniere om je op te warken. Hendrik Hoekstra was een 
eerste kiasse boereknecht, ,,alle werk verstaande", zoas dat in 
adverteensies nuumd wodde. Hi'j verdiende as boereknecht een dik 
loon, driehonderd gulden in etjaor, zoas hi'j mi'j laeter es vertelde. 
Et gong him liekewel niet hadde genog en hi'j besleut om naor 
Duutslaand te gaon. Daor wodde in die daegen van de 
opkommende industrie in et Roergebied best verdiend, veule meer 
as hier. Hi'j besteedde him as melkknecht op een groot bed rief en 
verdiende meer as twie keer zo veule as hiere. Mar nao een jaor 
hadde hi'j et zin d'r of om elke dag an de koenen te hangen, zoas hi'j 
zee en hi'j kwam in iene van de febrieken van Krupp te lane. Elke 
cent wodde an kaante Iegd en nao driejaor kwam hi'j weeromme en 
kocht een spullegien van viefbunder. Zien oge vul hierop, omdat d'r 
een groot stok heideveld van vieftien bunder bi'j lag, wel geschikt 
om an te maeken. Dat wodde mit de stoomploeg ondersteboven 
jacht en mit behuip van keunstmest hadde hi'j nao een jaor of wat 
een flinke plaetse. Dat was ok een meniere, mar ie mossen dan wel 
een hiele hadden iene wezen. 1k hope, dat ik belangstellende 
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lezers(essen) een betien inzicht geven hebbe in et ]even van ,,doe" in 
disse streek, zo om 1910 henne. Nao die tied wodde et gaondeweg 
beter, de keunstmest dee wonderen. 

Doe in 1914 de eerste wereldoorlog uutbrak, bleven wi'j gelokkig 
buten et oorlogsgeweld en konnen wi'j an de Duutsers oonze 
perdukten tegen goeie priezen slieten. Ft was een betrekkelik 
bluuiende tied, zoas we hier in jaoren niet mitmaekt hadden. De 
oorlog brocht wel mit, dat d'r krapte was, omdat de invoer nut et 
butenlaand praktisch stop ston. Veur de boer weren d'r zorgen 
vanwegens et gebrek an keunstmest en krachtvoer en de 
middenstaand had muuite om nog wat veurraod in de winkel te 
kriegen. Om die reden kwam d'r een distribusiesysteem, mit alle 
romps!omp van bonnen en zo. Mar et nam niet weg, dat d'r 
beheurlik verdiend wodde. 
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4. Et kulturele leven van doe 
Daenk now niet, dat d'r in die aarmoedige tied gien plak was veur 

wat verdivedaosie en fleurighied. Wi'j hadden oonze dOrps-
verienings, waor we vaaste krek zoveule wille hadden as et jonge 
yolk van now. 

Zo hadden wi'j hier in Oosterwoolde de tenielverieninge, die de 
deftige naeme ,,Naar Hooger" dreug. Om de Kastdaegen henne gaf 
die twie uutvoerings, iene veur 't jongvolk en iene veur de trouwden. 
Meerstal wodden d'r twie stokken op et teniel brocht, ien eernstig 
stok in drie of vier bedrieven en een klucht in ien bedrief an et aende 
van de aovend. Et yolk mos op et laeste niet mit de traonen in de 
ogen naor huus. En nao et teniel was d'r an et feest nog gien aende 
kommen. Nee, dan kwam d'r nog et fleurigste pat van de aovend, et 
bal nao. En Jan Lenstra uut Appelsche zorgde mit de vioele veur de 
daansmuziek. Nao een peer dansen sleug hi'j mit et hoolt van de 
striekstok op et blad van de vioele en dan wussen de meensken wel, 
wat heur te doen ston: zi'j mossen wat offeren veur de speulman. 
Muui, nat van et zwiet, mar oe zo voldaon zochten ze dan et bedde 
op. Behalven op de aovend veur et jongvolk: d'r mossen hiel wat 
maegies naor huus brocht wodden. En dat was dan wel vaeke et 
heugtepunt van et feest. Een uutvoering van ,,Naar Hooger" was 
vaeke de eerste anzet veur een brulloft. 

Et weren goeie aovens veur de kastelein, want d'r wodde nogal es 
iene neumen! De speulders van de tenielstokken hadden op de 
rippetisie-aovens een protte wille. Bekende feguren in de kemieke 
rollen weren in die tied Willem Melis, de bakker en Jan van Koop, 
een zeune van bakker Koop van der Meulen op 't Oost, laeter 
postbode. 

En dan was d'r, om de fleur d'r wat in te holen bi'j alderhaande 
feestelikheden, et fanfare-korps ,,Immerflott". Hoe ze an die naeme 
kommen binnen, is mi'j nooit dudelik wodden, mar ik daenke de 
hieltied nog mit plezier weeromme an die muzikaanten. Mien 
grootste ommedaenken had de man, die de grote tromme op 'e 
rogge hadde, waor iene aachter leup om d'r op te slaon. Dan docht 
ik de hieltied, as ik die twiede man slaon zag: slao now es mis man en 
raek de kop van de trommedreger es. Niet zo mooi vanzels, mar 
waor is et wel. De zeunen van schoemaeker Rinke de Vos, van 
't Oost, hebben in de loop van de jaoren hiel wat bi'jdreugen an et 
succes van ,,Immerflott" en ok van ,,Naar Hooger". 
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Pier Madhuzen, koordirigent, musicus en huusschilder. Hi'/ was de 
ooldste zeune van de bekende dorpsfotograqf Luutzen Pier 
Madhuzen. 

Hugo en Gerard, zeunen 
van dokter Buwalda 
op et Jardingepad. 
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As d'r winters hadrieden was van de iesclub ,, De Eendracht", was 
et korps ok meerstal persent in de iestente om zoe'n winters feest op 
te fleuren. Et hide dorp leup uut as d'r hadrieden was. En wi'j weren 
,,chauvinistisch" genog om speciaal de rieders uut Oosterwoolde an 
te vieteren. In mien jongesjaoren wun Sake Siegersma hiel wat 
priezen en laeter Jehannes van Es, lieke oold as mi'j. Sake ree altied 
op sokken. 

En dan, nao de laeste nt om pries en premie, as et al wat 
schiemerig wodde, maekte et fanfare-korps, lustig blaozende, een 
rondgang over de baene, en dan alle jongvolk aarm in aarm d'r 
aachter an. Wat een wille, die nog groter wodde, as wi'j van thuus 
een kwattien in de buse kregen hadden, in een punte van de 
buusdoek kneupt, om in de iestente een kop sukelaomelk mit een 
flinke lappe koeke te kopen. En as et lieden kon, een sinasappel. 
Heerliker as op 't ies smaekten zokke lekkerni'jen nooit! 

In Oosterwoolde was vanzels ok een zangverieninge, zoas in 
omtrent elk dörp. lene van de bekendste amateur-dirigenten in 
mien tied was Pier Madhuzen, schilder en laeter hadde hi'j een 
winkel, waor hi'j meubels verkocht. Hi'j was geweldig muzikaol en 
hadde een protte successen mit zien koren op concoursen en 
festivals. 1k hebbe lange jaoren mit veul plezier onder zien leiding 
zongen. Op zien tachtigste hadde hi'j nog een mooie tenorstemme 
en doe leidde hi'j nog een koor in Veenhuzen. 

Mit veul plezier daenk ik ok hieltied weeromme an een 
kienderkoor onder leiding van de doedertieden bovenmeester 
Ennema, ofkomstig uut Franeker en op hoge oolderdom wegraekt. 
As de dag van gister staot me nog veur de geest, dat we een 
uutstappien maekten op boerewaegens naor Oranjewoold, waor 
wi'j oons vermaekten in de speultuun. Et was een mooie zommerse 
zundag, dat d'r weren nogal wat meensken. Meester stelde oons in 
de tuun op ,,in slagorde" en wi'j zongen een peer van oonze mooiste 
lieties in die stille, li'je tuun. Oons zingen kwam daor goed tot zien 
recht. Zo goed, dat meester van et pebliek et verzuuk kreeg om nog 
wat te zingen. Now, dat was an gien dovemaansoren zegd. Wi'j, ok 
vereerd, zongen dat et zowat dee en we kregen een daverend 
applaus. lene van de toeheurders trakteerde oons nao ofloop op een 
glassien ranje. Wi'j wies as een petries en meester Ennema ok! 

En winters studeerden we een kiender-operette in. Daor hadden 
de rneensken zoveule aorighied an, dat we wel es twie of drie 
uutvoerings geven mossen veur een volle bovenzael van,,De Zon". 
Meester gaf daor zoe'n winter al zien vri'je tied an, want hi'j hul niet 
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op. veurdat alles perfekt leup. Hi'j was krek, streng en sekuur, mar 
wi'j mochten him graeg. Twie van die operettes zitten nog in mien 
heufd: ,Repel steeltj e"  en ,,Jantje in Modderstad". Misschien, dat 
inkelde oolde Oosterwooldemers d'r nog weet van hebben. 

Zo zien jim, dat wi'j doe toch ok wel hiel plezierige dingen 
beleefden. Wi'j weren ,,doe-et-ze!vers", we vermaekten oons zels; 
tillevisie en radio weren d'r nog niet. Wi'j weren aktief, now bin de 
meensken meer passief. 1k daenke an die plezierige dingen mit een 
tikkeltien weemoed weeromme. Wi'j hebben et al!emaol beter 
kregen, mar bin wi'j d'r zo ge!okkig mit? 

Feesten weren ok we] vaeke, veur jong en oold, de twie daegen 
van Oosterwoo!demer maat, in meie en in oktober. Elkeniene, die 
de bienen nog onder 't gat kriegen kon, was dan van de perti'j. En 
wi'j hadden die daegen vri'j van schoele. De morgen was veur de 
manluden, veur de boeren, die vee te koop hadden of kopen wollen, 
of inkeld mar kieken en luustren naor de haandel van aanderen, om 
wat van de priezen geweer te wodden. En een s!okkien kopen 
vanzels. 

Et was ok de morgen veur de veekoopluden, die drok weren mit 
de haandel en zwetsend aachter heur riegel vee langes !eupen, 
haantienbakkend mit de boeren. Asjonge moch ik daor morgens ok 
graeg bi'j wezen. De schaope- en biggemaat was hiel vrogger op 
een binnenplaetse van ,,De Zon". In ,,de tuun", nuumden wi'j dat. 
a!hoewel d'r van tuunderi'je gien spraoke was. Laeter verhuusde die 
maat naor een stok laand an de Snellingerdiek, krek over de 
tramlijn. 1k roeke nog de zoerige waim van tebak enjenever, as de 
deure van de harbarge eupen gong as d'r goenend in of uut gongen. 

De middag was meer veur de vrouwluden en de kiender. Dan 
mochten we veur een cent dri'jen in de dri'jmeu!e, die doe nog deur 
een peertien in beweging brocht wodde. Et dri'jorgel, waor een man 
an et wiel ston, stri'jde fleurige klaanken uut over de meensken. 
Veur een cent kochten we ok een euliekoeke bi'j de 
euliekoekekraom van Harsevoort. Heit kwam vaeke thuus mit een 
k!adde vol euliekoeken, tien dikken veur een dubbeltien. Veur et 
jongvolk was de maat meer et p!ak oman een jonge of een maegien 
te kommen, om dan mit 'n beidend feest te holen. As et lieden kon 
om de centen, kwammen we dan op et !aest mit een stellegienjongen 
en maegies in de euliekoekekraom terechte in iene van de mit een 
klied ofs!euten kaemerties van de kraom. Daor gongen wi'j dan 
te gaaste op euliekoeken of waofels, en as 't lieden kon een 
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koegelfiessien d'r bi'j. Mar niet altied leut de beurs zokke 
uutspattings toe! 

As we de pottemenee leeg hadden gaf toch et kuieren bi'j de 
kraomen en dissen langes ok we! wille. En as somstieden deur de 
draank een vechtperti'jgien te beleven vul, dan hadden wi'j een goeie 
maat had. 

Veerder weren de peerdematen plezierige daegen veur oons 
boerevolk. Ze sleugen niet gauw zoe'n maat over. En d'r weren nog 
al een stokmennig: Norg - Zuudlaoren - Dwingel - Roden en nog 
een peer. Op zokke daegen was et een drokte van belang op de 
wegen van boerewaegens mit ien of twie peerden d'r veur en vaeke 
een peerjonge peerden of volen d'r aachter. De knecht aachter op 'e 
waegen hul dat spul dan in de gaten. Eigenaorig vun ik hieltied, dat. 
aj' naor Norger maat reden, daj' dan bi'j Mattens in Westervelde 
anstikken mossen, vlak bi'j Norg. Mar dat anstikken bi'j Mattens 
heurde d'r now ien keer bi'j en was ien van de plezierigste dingen van 
zoe'n maatdag. Daor wodde al praot over haandel en priezen, en de 
eerste borrel vul d'r goed in, daenk'. 

Zo zienjim, dat d'r ok hiel wat p!ezierige dingen weren in die tied. 
1k daenk daorbi'j ok an de mooie kienderspullegies uut die tied, die, 
spietig genog. de kiender van now niet meer kennen. Een spullegien, 
dat wi'j graeg deden, mit een koppeltien kiender bi'jmekeer was et 
.,hedder, hedder. Iaot je schaopies gaon". En dan haj' et 
bokkienspringen, et riege!en, et spanbogemaeken en schieten, et 
piesappel gooien. Piesappels weren de koegeironde vruchies van de 
eerpels. die wi'j op een buugzem stokkien steuken en dan wie et 
veerste of hoogste gooien kon. En veerder bok-bok hoeveul horens, 
hoedsje ballen, topzetten, knikkeren, tiepelen en nog yule meer. 
Misschien, dat ik disse kienderspullegies nog wel es uutvoeriger 
beschrief veur de Schrieversronte. Ze bin, donkt mi'j, wel weerd om 
vaaste!egd te wodden. In elk geva!, wi'j vermaekten oons d'r best 
mit en weren de hieltied aktief an de gang. ,,Kreatief', zo!len ze now 
zeggen. 

1k hebbe a! zegd, dat disse streek vrogger een Saksische ins'lag 
hadde en ansleuten was bi'j Drente. An et kerakter van de meensken 
in disse kontreinen koj' dat best vernemen. Et yolk was nogal 
ge!iekmoedig, niet zo gauw in et spier te kriegen en nog al gesleuten: 
ze gavven niet zo rap heur eigen miening, ze zochten graeg verschoel 
in watvri'jb!ievende uutspraoken, zo van: ,,Daor koj' wel es geliek 
an hebben, ik wete 't nog niet zo krek". Een bekende uutdrokking 
was: ,,Wie veul zegt, moet veul verantwoorden". 
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De schoonhied bleef, mar et schipperspaltien is vol. 
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In schienbere tegenspraok mit disse keraktertrekken (mentali-
teit) is et feit, dat oonze boeren lange niet aachterop weren wat heur 
bedriefsvoering angaot. De keunstmest, de mi'j- en hujmesiene en 
alles wat daornao kwam op et mad van ni'je methoden in de 
laandbouw wodden hier viot toepast. En as ik et goed hebbe, is de 
eerste ligboxestal in Oost-Stellingwarfbouwd. En ok op et mad van 
de laandbouw-koperaosies, zoas de botterfebriek, de an- en 
verkope-koperaosie van keunstmest en veevoer, de boerelien-
baanken kwammen ze niet mit aachteran. Et laandbouw-
verieningsleven bluuide hier niet minder as in aandere streken. De 
ruilverkaveling kwam hier bi'j veurrang van de grond, de sompige 
hujianen wodden deur diepploegen en zo stevige greiden, waor de 
boeren mit de ni'jste zwaore warktugen goed op warken konnen. De 
ofwaetering wodde tip-top in odder brocht. Om kot te gaon, in 
tegenstelling mit de schienber wat beholende aord van de boere-
bevolking pasten ze heur hier viogge en goed bi'j de ni'je tieds-
omstaandigheden an. Ze bin d'r in slaegd van de aarme zaandgrond 
vruchtber laand te maeken. De K. I. kwam in disse streken et eerst 
van de grond, de kwaliteit van et vee verbeterde hadde. En in heur 
hatte bin zi'j d'r groots op, dat ze de boeren op de vruchtbere 
gronden op 'e zied kommen binnen. En de middenstaand bleef niet 
aachter. 

Daor was ik effen buten de stringen. Weeromme naor de oolde 
tied. Dc Saksische aord en gebruken brochten mit, dat de 
onderlinge burehulpe hier nog lange bestaon het. Elke buurt of 
buurtschop hadde een buurtveriening met een bestuur en statuten 
en regelementen, waor die burehulpe in regeld wodde. De buurt, 
waor ik o.pgruuide, de Molenweg van now dus, hadde ok zoe'n 
buurtverienige, ,,De Vaort" was de officiële naeme en ok wi'j 
hadden deftige statuten en een regelement, waor percies in 
beschreven was, hoe de rechten en plichten van de buurtgenoten 
regeld weren. 

Oonze huusholing is d'r nog lid van west. An die rechten en 
plichten wodde streng de haand holen. Daor zorgden Hendrik van 
der Gaast as veurzitter en Jouk Nijholt as siktao.ris/ponghoolder 
veur. Bi'j begraffenissen en zwaore ziekte hadden zi'j de leiding. As 
d'r hulpe neudig was in een huusholing, of d'r mos naachs bi'j een 
zieke waekt wodden, dan regelden zi'j dat. En elkeniene was lid, 
want aanders ston ie overal buten. Disse buurtveriening het nog 
bestaon an om-ende-bi'j 1930 toe. Doe hebben ze 'm opheven en 
sleuten de buurtgenoten heur an bi'j de begraffenis-veriening in 
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Oosterwoolde. Wi'j gongen over naor de .grote buurt", zoas oonze 
veurzitter et nuumde. In mien jonge jaoren heb 1k ok nog wel 
bureplicht daon, zoas waeken bij een zieke. dregen hi'I een 
begraffenis of de klokke luden. 

Dc jaorvergeerdering van de huurt hullen wi'j in mien tied bij Jan 
Eisenga in de melksalon. Et paand is now krek ofbreuken. Wie 
zonder geldige reden wegbleef. mos twie kwatties boete betaelen. 
mar dat kwam nict vaeke veur: de meersten vunnen et best een 
plezierige uutgaonsaovend. Nao een dik half ure en nao een peer 
verterings vun de veurzitter dan de moed om de bi'jienkomst te 
eupenen: ..Now yolk. wij moe'n mar es beginnen donkt ml'-I. 1k 
eupen et. en now moet Jouk mar es zeggen. hoe et d'r mit de 
centeraoie veurstaot," Zo. dat was d'r uut. En clan was Jouk an de 
beurt om te zwieten. Hi'j brocht mit een in 't begin wat bibberige 
stemme versiag uut over de staand van de kas en van de veerdere 
veurvallen van de buurt in et oflopen jaor. Dc tongen kwammen 
staorigan los.d'r wodde wat gezellig praot. sonis was d'r een betien 
spul. as et bestuur naor de miening van een inkeldeniene een steel,-  
valen laoten hadde. mar as de veurzitter mit een .,ik sluut et' een 
aende maekt hadde an de vergeerdering en ze nog effen naopraot 
hadden. gongen ze allemaole op kiossende klompen deur et stille 
dörp weer op huus an. 

Al is et now niet meer in verieningsverbaand, de onderlinge 
hulpveerdighied is d'r nog wel. veural bi'j de echte Stellingwarvers. 
D'r komt in de laeste jaoren hiel wat ..vremd bloed' binnen en 
daordeur wodt de baand wel wat losser. 
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5. Dörpsfeguren 
D'r weren hiel wat dingen, die et leven in oonze ienvooldige 

dorpsgemienschop toch wel plezierig maekten. Zo beweer ik aorige 
andaenkens an alderhaande biezundere dorpsfeguren, die rondom 
bekend weren en wat glaans en fleur brochten in oons dorpsleven. 
1k wil es perberen om een stokmennig van die feguren te 
beschrieven om daormit et andaenken an heur veur et naogeslacht 
te beweren. As eerste wil ik numen: Jan van der Zee, de bekende 
kastelein van ,,De Gouden Klok". Van der Zee was eenvlotte, 
fleurige baos, een man mit een goed verstaand en een groot gevuul 
veur humor. lene die mit iederiene, van hoge tot lege, ommegaon 
kon. Hi'j was een kastelein uut duzend, die van zien ,,hotel-kefê-
restauraant" een zaeke maekt hadde, die in wiede omtrek bekend 
was. Een man, die altied klaor ston mit een vlot en geestig praotien 
en him niet veule antrok van et oordiel van aanderen. Een man mit 
een eigen ,,levensstijl". D'r leupen nog wel meer zokken omme in 
Oosterwoolde. Radio, tillevisie en zowat henne hadden doe zokke 
feguren nog niet bi'jslepen. 1k hebbe tegenworig vaeke et gevuul, 
dat wi'j deur de mederne wieze van leven meer en meer geliek-
schaekeld wodden, dat et eigene verdwient. Dat wi'j hoe langer hoe 
meer C. & A.-perdukten wodden en dat et maotwark op 'e aachter-
grond raekt. 

Jan van der Zee was een rasechte Oosterwooldemer mit liefde 
veur yolk en streek, rap mit de mond en snedig. Hi'j hadde een hekel 
an deftig-doenderi'je. 

1k hebbe wel es zegd, dat hi'j jaorenlang op zien eigen hooltien de 
Culturele Raod van Oost-Stellingwarf uutmaekt het. Zo tussen de 
jaoren 1920 tot 1935 kreeg hi'j et klaor om in Oosterwoolde op de 
bovenzael van ,,De Zon", dat doe ok zien eigendom was, elke 
winter iene of twie aovens te organiseren, waor dan de -beste 
tenielspeulders uut et ,,Westen" een veurstelling gavven. En 
somstieden ok wel veurdracht-keunsteners van groot fermaot. Die 
akteurs en aktrices konnen in die jaoren de mond mar kwaolik 
eupen holen - C.R.M. was nog niet uutvunnen - en ze mossen dan 
ok in de perveensie optreden om niet van de honger omme te 
kommen. Disse meensken zullen wel es nuver opkeken hebben, as 
ze et teniel en de beide kliedkaemerties van ,,De Zon" veur et eerst 
zaggen. Dat teniel was wel berekend op een amateur-dörpsaovend, 
mar niet op zokke gezelschoppen en zokke stokken. Et was veur die 
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meensken dus behelpen: gien husien aachter de coulissen, gien 
stromend waarm of koold waeter, gien douche en een potkacheltien 
veur de verwaarming. Mar ja, nood leert bidden, zi'j maekten d'r 
van wat d'r van te maeken vul. En Jan van der Zee maekte veule 
goed mit zien snedige zetten en veural mit zien rejale taofel. In mien 
heugenis bin naemen grift uut die tied as Esther de Boer-van Rijk, 
Willem van der Veer. Coen Funk, Charlotte Kohler, Albert van 
Dalsum en veule aanderen. Diepe indrok maekte op oons de 
Russische film ,,Potempkin", die hi'j hier vertoonde. We meugen 
toch wel praoten van een uutzunderlike prestaosie van zoe'n 
dorpskastelein, die zoks in die tied hier henne haelde. Daor komt 
nog bi'j, dat hi'j et beslist niet dee veur de eigen pottemenee. Hi'j 
hadde in de zael de stoelen in de brette op riegels staon mit een 
gaonderspad d'r tussen: plak veur taofelties was d'r niet en d'r 
wodde dan ok mar een betien verteerd, veule minder as op gewone 
dorpsfeestaovens. Hi'j dee dat, omdat hi'j, zol et uut kunnen, 300 
meensken op 'e zael hebben mos. De intree was een rieksdaelder, 
een protte veur die tied. Mar altied was de zael vol mit pebliek uut 
de hide gemiente. Hi'j dee et echt uut liefde veur dorp en yolk, et 
was een cult uurliefhebberi'je. 

Veerder spande hi'j him in veur et organiseren van de 
volksfeesten in de Pinksterdaegen, de ,, Pinksterfeesten". D'r weren 
dan alderhaande spullegies veur schoeljongen en maegies, zoas 
hadlopen, zakkien-lopen, koeke-happen. En kupien-stikken, 
mastklimmen en al zo wat henne veur wat ooldere jongen. En 
somstieden ringrieden mit peerd en sjeze en vanzels daansen in zael 
,,De Zon". Disse feesten gaf hi'j niet uut filantropie: die legden him 
gien wiendeier, docht ik, want uut wiede omtrek was de trek naor 
disse feesten groot. Op et terrein van de ,,Gouden Klok", dat now 
dienst dot as parkeerterrein, ston dan een dri'j- of zweefmeule, mit 
een orgel dat lustige deunties over et dorp stri'jde. 

Somstieden hul hi'j een haddraeveri'je van peerden of kedden 
ondér de man", zoas d'r dan in de adverteensie ston. Dat was een 

groot feest veurjong en oold. De draeveri'je wodde holen aachter de 
Wiek, mar ok we! op 'e Rijweg tussen de grote en kleine Singel. 

As .,starter" dee dan dienst Berend Remerie, een ooldachtige 
vri'jgezel, die bi'j zien zwaoger Klaos van der Duun op 'e Rijweg in 
de kost was. Berend was vrogger broodjaeger west, mar deur ien of 
aander ongelokkien was zien geweer op een verkeerd ogenblik 
ofgaon en hadde hi'j et volle schot haegel in et bien kregen, in de 
kni'je nog we!. De medische wetenschop van die daegen hadde d'r 
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niet veule van terechte brocht, dat et bien zat d'r hiel eer an en 
Berend kon mar muuilik lopen. Hi'j verdiende nao dat ongelok de 
kost mit haandel in nochteren kalver, huden en vellen. De kalver 
haelde hi'j op mit een karre mit een brune kedde d'r veur. Ft was een 
akrobatisch keunststok op himzels, zoas hi'j op die karre stapte. 1k 
hebbe d'r vaeke mit verbaozing naor keken, as hi'j bi'j mi'j een 
bollegien kocht hadde. De pries - tussen haokies - lag doe zo tussen 
de vief en de tien gulden, now tussen de drie- en viefhonderd! 

Berend was een mooie feguur en iederiene kende him mit zien 
eernstig gezicht en zien droefgeestige Dorus-snor, waor an de 
punten nog wel es een druppien tebaksflieber hong. Percies een man 
veur Jan van der Zee, want die hadde een eupen oge veur zokke 
appatte feguren. 

Berend hadde zien geweer nog en loste veur de haddraeveri'je mit 
een ofgrieselik gewichtig gezicht et startschot. Daor hadde hi'j op 
die dag dan vri'j drinken veur waor hi'j bi'j mien weten mar maotig 
gebruuk van maekte. 

As de dag van gister zie ik et nog gebeuren: Berend stapte mit zien 
geweer onder de aarni naor de midden van de weg, een aentien 
aachter de peerden. ,,Klaor?" En... bats!... klonk et schot. De iene 
kedde schrok zo van dat onbekende geluud, dat hi'j begon te 
steigeren. Hi'j dri'jde op 'e aachterbienen rond en vleug perdoes de 
verkeerde kaante op, bi'j de verbiesterde Berend langes. Op zokke 
ogenblikken was et feest veur et pebliek en veural veur Jan van der 
Zee kompleet. Zels Berend lachte. Et is jammer, dat de 
tegenworige generaosie Berend niet kend het. Zi'j hebben wat 
mist. 

Et gemientehuus, waor de veurgevel d'r nog krek zo van stiet as in 
mien jongejaoren, harbargde in 1910 drie ambteners: burgemeester 
Feikema, de gemiente-siktaoris en de gemiente-ontvanger 
Offerhaus. 

Onder die ambteners was ok zoe'n appatte feguur mit een eigen 
,,levensstijl". Dat was Jelke Bouma, een klein, miswassen 
mannegien, dat vanwegens zien zwakke krachten op zok soorte 
wark anwezen was. Arg vrundelik was Jelke niet, flee, wat pruttelig 
en zwatkiekerig. Een lachien kon d'r meerstal niet of. 

Op een keer, zo lOdt et verhael, kwam d'r iene binnen, die Jelke 
vrundelik goeiedag zee en d'r mitien een praotiefl over et weer an 
vaaste kneupte. 

,,Mooi weer niet, Jelke?" Jelke keek over zien brillegien henne 
naor de man op en zee: ,,Dat hoef ie mi'j niet te vertellen, dat kan 'k 
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zels wel zien. Hej' aanders niks?" De man was even wat versleugen 
en hadde votdaolik gien antwoord, hi'j ston d'r wat te schutteren. 
Doe gong Jelke een locht op: ,,Of woj' misschien een kiend 
angeven? Dan moej' bi'j him wezen," en zien heufd maekte een 
nikkien naor de aandere ambtener. De man nikte. ,,De hoeveulste is 
dat," wol Jelke nog weten. 

,,De zeuvende, Jelke." ,,Now, dan zol ik mar es opholen mit dat 
gedonderjaeg," pruttelde Jelke. 

,,Ja, Jelke," gong de man d'r tegen in, ,,mar et is ziezo gelegen: ik 
hoef mien wief ok mar mit de broekriem veur 't gat te slaon, dan is et 
weer zo wied." 

,,Praoties van niks," bromde Jelke. Jelke hadde een prachtige 
haand van schrieven en as bi'jverdienste schreef hi'j ok wel es huur-
of koopkontrakten veur de netaoris. Et weren veurbielden van de 
doe nog in hoge ere staonde keunst van schrieven. Aj' op een 
kantoor of op et gemientehuus terechte kommen wollen, was een 
mooi haandschrift een eerste vereiste. Doe de schriefmesiene kwam 
veraanderde dat. 

lene van de feguren op et gemientehuus die opvul, was de 
gemiente-ontvanger Offerhaus, een deftige meneer. Hi'j leup wel es 
veur oons huus langes mit zien mooie wandeistok. Hi'j leup dan mit 
een flinke, veerdige pas naor Assen, en stapte daor op de trein naor 
Grunningen, waor hi'j femilie wonen hadde. Naor et verhael van de 
jonge schriever, die hi'j doe hadde en die laeter zeif ontvanger 
wodden is, ston d'r in zien kantoor een kaaste. En aj' de deuren 
eupen deden, stonnen daor op 'e rimmen staepelties van twintig 
rieksdaelders naost mekeer, allemaole sekuur mit et raandschrift 
,,God zij met ons" naor veuren. 

Now ik et toch over et gemientehuus hebbe, wil ik jim een peer 
sprekende ciefers niet ontholen. 

In 1914 woonden in de gemiente 10.619 meensken, now krapan 
24.000. In 1910 was et totaal van de gemientebegroting f 98.275,-. 
Now is dat goed f 34.000.000,-. De bezetting van Eupenbaore 
Warken was doe acht man. Now vieventachtig. De post ,,anleg en 
onderhoold wegen" besleug een bedrag van f 6045,-. Now goed 
f 3.000.000,-. Veur et onderwies betaelde de gemiente zoe'n 
f 42.000,-. Dat is ok wat meer wodden: f 7.680.000,-. De straot-
verlochting braande veur f 395,-. Now bin de kosten f 402.000,-. De 
Ianteern-opstikkers verdienden f 205,- in etjaor. Et kiokiudenenet 
opwienen van de torenuurwarken kostte f 60,- in et jaor. 
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De geweldige ontwikkeling van doe tot now sprekt wel dudelik 
uut zoe'n peer getallen. 

Een aandere feguur, waor mien daenken nog vaeke naor uut 
gaot, was Renze Körfien. Pas doe ik wat oolder wodde, kreeg ik 
veur et verstaand, dat dit zien bi'jnaeme was. Hi'j hiette Renze van 
der Veen. Die bi'jnaeme hadde hi'j te daanken an zien beroep: 
maanden maeken. 1k zie him nog bi'j mien ooiden op 'e dele zitten te 
vlechten mit zien buugzeme twiegen bi'j et maeken van ni'je of et 
rippereren van oolde schepelskörven. Drie schepel was een mudde 
(hi). Veur mien mem maekte hi'j wel kleine maanties veur et 
eerpelschelien. As hi'j kiaor was en ofrekend hadde, toffeide hi'j 
weer veerder mit zien bos twiegen op 'e rogge. Toffelen,ja, want hi'j 
leup wat hoolterig en onwisse. wat ok verbaand hul mit zien 
geestelike gesteidhied. Hi'j was wat onneuzel en praotte wat warrig. 
Mar an de ere kaante hadde hi'j toch ok een soort angeboren 
toekighied over him. Doe et maandemaeken niet veule meer 
opieverde, omdat de meerste meensken staorigan wat meer centen 
om de hanen kregen en de korven in de winkel kochten, mos Renze 
naor een aander middei van bestaon ommekieken. Hoe hi'j op et 
idee kwam, zai wel een iewig raodsel blieven, daenk'. mar hi'j 
tuugde him een monieke an. Daor gong hi'j de huzen mit bi'j langes. 
En hi'j zong d'r bi'j! Now, speulen kon hi'j hielemaoie niet en zien 
zingen was een ofgrieselik vals en ientonig gejeuzel. Op et laest 
brocht hi'j et toch zo wied. daj' zo now en dan es een brokstok van 
een lied opvangen konnen, zoas van et Wiihelmus en van inkelde 
straotdeunties. De teksten zong hi'j d'r bi'j, d.w.z. hi'j zee ze mit zien 
neuzige stemme op. Now ja. 't was wel dudelik, dat et gewoon 
schooien was. Mar och, et was Renze en de meensken leuten et mar 
zo. Hi'j het mi'j in een vertrouwlik ogenblik wel es verteld, dat et 
him aorig meer opleverde as et maande-maeken. 

As mien mem Renze ankommen zag en heurde, mos ik vaeke 
haostig naor de deure om Renze mar gauw tot zwiegen te brengen. 
As ik him een cent gaf, dri'jde Renze him omme en gong pruttelend 
veerder. Veur een halve stuver zee hi'j: ,,Dank je wel, jongeheer." En 
veur een stuver was et: ,,Dank je wel, jongeheer. mag ik jow 
vrundelik daanken." En dan gong hi'j speulende en zingende et 
hiem of. Veur een cent zweeg hi'j midden in een lied. Van zien heit, 
Jochem van der Veen, gong et volgende verhael. 

De veldwaachter kwam bi'j zien jaorlikse kontrole veur de 
honnebelasting ok bi'j Jochem, en vreug him as hi'j de belasting wel 
betaeld hadde veur de hond, die hi'j op et hiem hadde. ,,Nee," zee 
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Jochem, et is mien hond met. et  is een anloper." Dat verhael was 
niet ni'j veur de veldwaachter: hi'j leut et mar gewodden. mar hi'j 
was wel van doe om nao een posien es weer te kieken. Zi'j stonnen 
bi'j de deure te praoten en doe heurde de veldwaachter een poppe 
goelen. .. Hebben jim wat jongs kregen. Jochem?" Now ja. dat mos 
Jochem wel toegeven. hi'j kon niet best zeggen. dat de kleine ok een 
anloper was. 

..En hej' et kiend al angeven. Jochem"" ..Now nee. daor was nog 
niet van kommen, zi'j hadden et nogal drok had de laeste tied." 

Morgen drekt angeven." zee de veldwaachter. . .daenk d'r 
o m me." 

Jochem de eredaegs naor et gemientehuus. Dc ambtener zee him 
et leksum ok op. mar dat lent Jochem koold bi'j him langes glieden. 
Dc ambtener mos alles weten: naeme, geslacht en al zowat henne. 
En op et laest mos hi'j de geboortedaotum weten. Jochem klauwde 
him es onder de pette: ,,Ja. zie mienheer. et  is van7els al effen leden, 
krek wee'k et niet meer. mar wi'j weren bi'j Jan Fraanken an et 
eerpelrooien. dat dan weet ie et wel zowat." Hoe de zaeke oplost is. 
weet ik nict. 

En dan weren d'r de .. Hokkies." naor alle gedaachten zo nuumd. 
omdat ze meerstal hiel aarmoedig woonden. Laeter is mi'j dudelik 
wodden. dat ze de femilic-naeme Nuwolt voerden. Bekend in wiede 
omtrek was iene lote uut disse stamme: Lamert Hokkien, die mit 
een hakkien hi'j de streek leup mit alderhaande kleine koopweer. 
zoas borelint, messen. scheren. haorkamrnen. Een opgeruumde 
feguur. die niet plaogd wodde deur een overmaote an intellekt. Hi'j 
kwam hi'j de deure mit een fleurig ..goeiedag yolk", want meerstal 
was mem niet allienig. de meid mos ok effen kieken. as d'r veur heur 
ok wat bi'j was. Hi'j had zoe'n eigenaorig hoog stemgeluud. Hi'j 
verkocht bi'j oons en hi'j dc meerste huzen hieltied wel vat. Mar ok. 
as et es een keer niet paste. gong Lamert licke fleurig weer vot. Dat 
gebeurde niet vaeke: ,,Och. Lamert moet ok leven." zeden de 
meensken. Et weren zokke feguren. die wat kleur en ofwisseling 
brochten op et stille plattelaand van die daegen. Ze brochtenja ok 
vaeke een goed verhael en een protte ni'jgies. 

Zoe'n feguur was ok Henderk Nijenhuus, die een klein winkeltien 
op 't Oost hadde mit alderhaande huushooldelike weren. zoe'n 
kleine ..bazar". laeter . .grand bazar". Die leup nog mit een masse op 
'e rogge hi'j zien klaanten langes. 1k zie him nog mit et kassien op 'e 
rogge aachter mem an sloffen dc gang deur naor et kleine 
veurkaemertien. Daor kwam de masse van de rogge en begon 
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Henderk uut te pakken. En as mem es een keer zee, dat ze niks 
neudig hadde. dan hulp heur dat niks. Henderk gong doodkalm 
deur mit uutpakken en laegies eupen trekken. ..Want." zee hi'j dan. 
..ik hebbe flog nooit heurd. dat d'r in zoe'n grote huusholing niks 
neudig is." En hi'j kreeg flog geliek ok. want nao ofloop lag d'r altied 
wel een staepeltien kocht goed op 'e taofel. As kiend ston ik d'r op 'e 
neuze bi'j en sneupte mit plezier in zien laegies omme. 1k weet nog 
goed, dat mien mem hi'j Henderk Nijenhuus mien eerste mes 
kochte, veur een dubbeltien. Wat was ik daor wies mit. al  was et dan 
mar een poddevilder. 7oas wiJ zoe'n goedkoop messien nuumden. 

Fen peer keer in et jaor kwam et potschip van Wedevrouw 
Rudoiphus an de wal eur oons huus. Henderk Nijenhuus hadde 
7ien spul op 'e rogge. mar et potschip was een verende bazar. Ic 
konnen et 70 gek niet hedaenken op huushooldelik mad, of ze 
hadde et. Dc wedevrouw was een echte zacke vrouw, en mem was zo 
goed niet. of ze mos mit naor et schip in. over de wiehelende 
loopplaanke, waor ze zoe'n hekel an hadde. 1k mocht ok mit. a'k 
thuus was en ik keek me de ogen uut. ..It leave jonke" kreeg een 
snupien om mem geunstig te stemmen. daenk'. en meerstal kocht 
mem ok wel et ien en aander. Ft potschip kwam van 'e Gediek. waor 
kleinzeunen van de wedevrouw now grote zaeken doen in meuhels 
en zo. Ze hebben et zaekendoen goed van heur beppe arfd. 

Fen bekende dorpsfeguur was ok Bouke Stephen van der Werf. 
een kleine. wat gebeugen, stille oolde man, die in zienjongerejaoren 
beurtschipper west hadde. Zien zeune Matten hadde die beurtdienst 
overneumen. Hi'j veerde op Sneek. en ik hebbe in de vekaansie al es 
een keer mit west, want zien zeune Bouke zat op schoele bi'j ml'-I' in 
de klasse. Matten is laeter op onverklaorbere wieze op Ct 
Snekermeer overboord valen en verdronken. Bouke Stephen 
woonde bi'j die zeune in. en had. zeker om toch nog wat om haans te 
hebben. nog een hiel klein schippien van tien of tweif ton. Twie keer 
in et jaor. in de meitied en in et naojaor maekte hi'j een reize naor de 
Friese klei. In de meitied om ni'je eerpels en in de haast nam hi'j 
wintereerpels. korapen. wottels, siepels en zowat henne mit. In 
Oosterwoolde ventte hi'j zien haandel dan weer uut. Et zal wel niet 
veule weenst opleverd hebben, mar hi'j hadde toch et gevuul nuttig 
wark uut te voeren. daenk ik zo. Nao zien haast-reize kwam 71en 
lege schippien an et aende van de Wiek te liggen hi'j et gemientehuus 
en daor zonk et staorigan. want hielendal dichte was et schippien 
niet meer. De Wiek was daor niet zo diepe. dat et dek stak nog roem 
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boven et waeter uut. As d'r winters ies was, betrokken we Bouke 
zien schippien in oons speulen. 

En dan mag ok wel verteld wodden. dat de beide dokters, die hier 
doe woonden en die een groot pat van de gemiente van 
doktershulpe veurzien mossen, nao et spreekure mit peerd en 
koetsien heur klaanten bi'j langes reisden. As ze argens 
onverwaachs neudig weren, was et vaeke de gewoonte om een 
kraante veur et raem te zetten. Dc koetsier wus dan wel, dat hi'j daor 
stoppen mos. Van een ziekefoons was vanzels nog gien spraoke. Et 
Grune Kruus warkte wel in die daegen, mar ok nog lang niet zo goed 
as now. Et was dan ok nog niet veule weerd mit de medische zorg, 
zoas ze dat tegenworig numen. Daor kwam nog bi'j. dat de 
meensken niet zo viogge naor de dokter leupen as now: hi'j mos op 
et laest ok betaeld wodden. Et yolk perbeerde et zo lange meugelik 
mit alderhaande huusmiddelties. En as dat niet helpen wol, wodde 
ok nog vaeke een kwakzalver om raod vraogd. Bekend was 
doe.dertied et boertien van Stapperst, van wie starke verhaelen de 
ronde deden. Die was allied nog goedkoper as de dokter. En as dan 
alles niks hulp, en ok de dokter d'r gien raod mit wus. dan kwam de 
patient terechte in et Academisch Ziekenhuus in Grunningen. 1k 
herinner me uut veul gesprekken van oolderen, dat et dan as ,.d'r op 
of d'r onder" zien wodde. 

Dokter Buwalda woonde in et mooie ,,00stenburg". dat now nog 
altied een doktershuus is. Dokter Prakken hadde een roem paand 
an de Brinkstraote. Ok dat huus is nog altied een doktershuus. 
Dokter Buwalda was misschien wat roeg in de mond, mar hi'j hadde 
een goed hatte neffens de meensken. Historisch is dit verhael: Een 
vrouw van de Kaamp (op de Kaamp kom ik nog wel weeromme) 
kwam bi'j him mit een ziek joongien, dat hieltied slim hoestte. gien 
zin an eten hadde en somstieden neffens de mem ok wat koorsig 
was. Doe et mannegien him uuttrekken mos om onderzocht te 
wodden, zag de dokter, dat hi'j aanders niks om t lief hadde as zien 
boverkleren. En et was smerig koold haastweer. Glen wonder dus 
die hoest en die koorse. De vrouw bekende onder traonen, dat ze 
veur alle kiender gien ondergoed hadde, ze weren slimme aarm. 
Doe leut dokter Buwalda een zwaor woord valen, mar daor leut hi'j 
et niet bi'j: hi'j reup zien vrouw d'r bi'j en stuurde heur naor de 
winkel om een stel ondergoed veur et kereltien te kopen veur zien 
rekening en hi'j zorgde d'r ok veur, dat de aarmvoogd d'r 
verstarkende middels henne stuurde. Zoe'n aarmmeester wodde 
zokke tieden deur him niet zo zaachte toespreuken. 
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Do/aer Buwalda, de bekende dokier en bewoner van Oostenburg. 
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Roelof Hogenberg was koetsier en tuunman bi'j dokter Buwalda 
en Sjoerd Cats hadde dezelde baene bi'j dokter Prakken. Dokter 
Prakken was de eerste, die tot et ni'jerwetse rietuug, de auto, over 
gong. Sjoerd Cats kwam aachter et peerd weg en kreeg et autostuur 
in de hanen, een hiele veraandering. Hi'j kreeg wat technische lessen 
van meester Noorman, die doe zoe'n oold Fortien riek was. En doe 
Sjoerd de route Oosterwoolde, Weper, Dc Fochtel, Appelsche, 
Oold-Appelsche, Langedieke, Oosterwoolde, zonder brokken 
oflegd hadde, wodde hi'j op et verkeer loslaoten. Et verkeer, dat doe 
uut niet veule aanders beston as uut boerewaegens, wat fietsen en 
een doodinkelde auto. De peerden mossen eerst wel wat wennen an 
Zoe 'n ronkend moonster, ze gongen d'r wel es van op 'e loop. 

Roelof Hogenberg kon starke verhaelen vertellen over 
alderhaande aeventuren van ,,ik en mienheer", zoas hi'j altied zee. 
Ur wodde wel es twiefeld, of Roelof zien verhaelen wel hielendal 
mit de waorhied overien kwammen. Pattie meensken zeden, dat 
Roelof ,,liegen kon, dat et roet him in et haor hong". 

Roelof vertelde bi'jgelieks, dat ,,hi'j en mienheer" es een keer de 
dadde wiek langes reden (now Raevenswoold). An de ere kaante 
van de wick ston een kraante veur et raem. Roelof stopte. Een 
vrouw mit een grote omslagdoek om et heufd en de schoolder kwam 
uut huus. Dokter stapte uut de koetse en reup: ,,Wat schilt d'r an?" 
Dc vrouw dee heur verhael, en doe reup de dokter over de wick 
henne: ,,Stik je tonge es uut." Dat dee de vrouw. ,,Ah, ik zie et al," 
zee de dokter, ,,ik zal wel een draankien veur je klaor zetten." 
,,Knap wark, donkt je niet," lachte Roelof, ,,zo mit de wick d'r 
tussen." 

En dan haj' ,,gekke Eize", van wie et verhael gong, dat hi'j es een 
keer hadde lopend mit de fiets an de haand deur et dorp gong. Doe 
d'r him iene integen kwam en him toereup,waorom as hi'j niet 
opstapte, antwoordde Eize, dat hi'j haost hadde: hi'j mos de tram 
nog haelen naor Dc Gediek. ,,Now," zee de aander, ,,dan kuj' toch 
beter opstappen, Eize, dat giet hadder." Doe pas kreeg Eize dat ok 
veur et verstaand en hi'j stapte op 'e fiets. Deur de grote inspanning 
van et hadde lopen, had hi'j zeker de indrok, dat hi'j ok hadder 
veuruut kwam. Zo weren d'r inkeld meer van die onneuzele haizen, 
die gewoon in de dörpsgemienschop opneumen wodden. En tot ere 
van mien dorpsgenoten moet ik zeggen, dat ik nooit zien of heurd 
hebbe, dat zokke meensken plaogd wodden of gemien behaandeld. 
Wel wodde wat goedmoedig de spot mit heur dreven. 

Een hiel appatte feguur, die zo now en dan oons leven kleur gaf, 
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was de Joodse koopvrouw Eva Bloemendaal. Ze woonde op 'e 
Smilde en reisde mit de honnekarre de dörpen in de omtrek of om 
heur weren te slieten. Et was meerst lappies-spul, daor ze mit ventte. 
Ze gaf wat kleur an oons bestaon. zee'k, mar zels was ze niet slim 
kleurriek. Ze was allied in et zwat. As et koold was, hadde ze zoe'n 
zwatte bollegies-musse om heufd en hals. Was et mooi weer, dan 
kwam d'r een zwatte hoed mit een briede raand en bloemegies. Twie 
zwatte keelbanen mossen bi'j hadde wiend de hoed te plak holen. 
Een kotte zwatte maantel heurde bi'j koold weer tot heur vaaste 
uutrustinge. Was 't slim koold, dan had Eva ok nog een grote zwatte 
omslagdoek omme. De lange, zwatte rokken weren van aachteren 
wat opbunnen, om niet smerig te wodden. daenk'. Een sluutspelde 
hul die rokken bi'j mekeer. Die stakken dan mit een tuitien 
aachteruut. Een kemiek gezichte. En an de voeten hadde ze zwatte 
kotte leersies. Nee, modieus zag Eva d'r niet uut. Ok veerder was ze 
niet slim antrekkelik. Ze hadde een bertaol en zoer gezichte en dat 
kwam overien mit heur bokkige en bertaole wieze van doen. Ze was 
dan ok gien vrouw, waor mien mem veule mit op hadde en vaeke 
mos de koopvrouw mit een ,.niks neudig Eva" et veld weer rumen. 
Een inkelde keer leut mem heur bepraoten en gong mit Eva naor de 
karre op 'e weg. Een rolle speulde ok dat mem doodsbenauwd was 
veur de drie grote honnen. die Eva veur de karre hadde. As et ..niks 
neudig" kionk, dan gong Eva pruttelend en schellend weervot. niet 
al te hadde vanzels. 

Dan ston ik as kleinjonge aachter et stek tussen et hiem en de weg. 
want ik wol de vertoning van Eva's votgaon niet missen. Eva was 
niet zo jong meer, en altied verbaosde ik me weer over heur 
lienighied. zoas ze op 'e ziedkaante van de karre sprong en mit 
schelle stemme en hadde klappen mit heur stok op 'e ziedplaanken 
van de karre de honnen anvuurde. Et gong d'r hadde op los en nog 
een hiel tietien kon ik Eva heur stemme en et klappen van de stok 
heuren. 

Van die appatte feguren, die d'r veur zorgden, dat d'r wat fleur en 
wat praot op et stille plattelaand kwam, zokken weren d'r meer. 
Daor haj' bi'jgelieks de veekoopluden, die vaeke bi'j de boeren 
kiend an huus weren. En de rondreizende lappies-poepen, die (veur 
mien tied) nog mit de masse op 'e rogge de dörpen ofreisden en 
laeter, mit zwaore koffers veur en aachter op 'e fiets. 

De veehaandel was in die tied veur een groot pat in hanen van de 
femilie Hatzman van De Smilde. Heur naokommelingen doen nog 
altied mit. En dan weren d'r nog de Joodse veehaandelers, nieerstal 
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oflomstig uut Assen en van De Smilde. As een appatte feguur van 
disse laeste groep mag mi'j glashelder heugen de koopman Joop 
Fontein. Hi'j haandelde in vette varkens en koenen en hadde 
deurgaons een lange, wiede blauwe overstruper over alles henne, tot 
de kni'jen an toe. Dat was ok wel neudig, want in die haandel kwaj' 
niet altied onbesmet uut de stried. Die kiele, vanzels lang niet altied 
schor1e. kwam uut, as hi'j bi'j oons in huus kwam en een koppien 
koffie mitdronk. En as et lange duurde veurdat d'r een twiede 
koppien ingeuten wodde, vreug Fontein grif: .,Hej' d'r nog één in. 
vrouwe?" Een keer betaelde hi'j mi'j en beud ik him een bokkien an 
(een segaartien). En omdat et zokke kleinties weren, zee ik: ..Neem 
d'r mar twieje." Mar dat wol hi'j beslist niet: ..lk kan mien fesoen 
wel houwe." I-Ii'j praotte een taeltien van Fries. Drents en 
Nederlaans deur mekeer. Hi'j ston bi'j de boeren bekend as een 
dikke deugeniet. mar ik hebbe. krek as mien heit, altied goed zaeken 
mit him doen kund. Tja, onder de boeren weren vanzels ok wel 
dikke deugenieten. En ik hebbe wel es de indrok kregen. dat de 
meensken heur tegen een Joodse koopman aanders gedreugen as 
tegen een ..christen" koopman. Discriminaosie? Bi'j spul over 
haandel heurde ie al gauw es: ..smerige Jood" of zo. En dat zoe'n 
Jood dan mit geliekse munt weeromme betaelde, vul wel te 
begriepen. 

Fontein is van de haandel nooit riek wodden, want hi'j kon 
muuilik een biest staon laoten veur een aander en dan kocht hi'j wel 
es duur. Somstieden kon hi'j niet drekt betaelen, hi'j mos eerst weer 
geld beuren op 'e maat. Zo vul et es een keer veur. dat hi'j drie vette 
varkens van mi'j kochte, mar d'r op slag bi'j zee. dat hi'j ze niet 
eerder betaelen kon as nao de Deensdag-maat in Grunningen. Now, 
da'k hielemaole gerust was, za'k niet zeggen, mar et gong toch deur. 
Nao de maatdag gien Joop. Nao de twiede wekelikse maatdag: gien 
Joop. Now zoj' in zoe'n geval al es an de tillefoon hangen gaon, mar 
die hadden we doe nog niet, temeensen niet bi'j et gewone yolk. 1k 
wodde staorigan al wat ongerust, want wi'j konnen de centen ok we! 
bruken. Op een morgen nao de dadde maatdag zee de vrouw onder 
et theedrinken inienend: ,, Daor fietst Joop de dam over." En ja 
heur, et duurde mar effen, doe gong de keukendeure eupen: 
,,Morgen yolk." Hi'j trok een stoel bi'j, kreeg een koppien thee en 
praotte et honderd uut. Eerst doe de meid en de knecht d'r uut 
weren keek hij mij mit zien bolle ogen onderzukend an, beug him 
naor mi'j over en zee: ,,Wat dochtstou boer, eerlik. wat dochstou? 
Dou dochtst: De Jood komt niet, hen? De Jood laot mi'j stikken !" 
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Hi'j pakte me bi'j de schoolder en keek me strak an. 1k zee, niet veur 
honderd persent eerlik: ,,Welnee, man, ik heb altied zegd: Joop 
bedondert mi'j niet." Mit dat antwoord was hi'j tevreden en zien 
haand glee van mien schoolder naor een kettentien, dat hi'j om 'e 
hals had en waor zien pottefulie an vaaste zat. Dat was de 
gewoonte bi'j de koopluden, die nog wel es hie] wat geld bi'j heur 
hadden. En doe telde hi'j groots de koopsomme op 'e taofel uut. 1k 
dee, krek al vun ik dit hiel gewoon, want ik begreep now wel, dat hi'j 
mien vertrouwen in him, de Jood, es op 'e proef stellen wild hadde. 
Deur dit veurval wodde hi'j wat vertrouweliker mit mi'j. Op een 
keer keek hi'j es naor mien boekekaaste en vreug of ik dat allemaol 
lezen hadde. 1k nikte es en doe zee hi'j, dat hi'j mi'j mar een vremde 
boer vun. En in dat vertrouwelike uurtien vertelde hi'j, dat hi'j as 
kiend bi'j de besten van de kiasse heurde, dat hi'j graeg deurleren 
wild hadde, mar dat zien oolden te aarm west hadden en dat hi'j mar 
zien mos om mit wat haandel an de kost te kommen. En doe greep 
hi'j in de binderbuse, haelde d'r een pottefulie uut en leut mien 
verbaosde vrouw en mi'j foto's van zien huusholing zien, de 
trouwfoto, daor hi'j en zien knappe vrouw straolend et ]even 
inkeken en een petret van zien zeune en zien dochter. Wat was hi'j 
d'r wies op, doe mien vrouw zee, dat et zokke knappe kiender 
weren. Dc zeune was now zestien, vertelde hi'j en gong naor de 
H.B.S., de dochter was veertien en zol veur schoelejuffer leren. Ze 
konnen beidend hiel goed leren. Ze zollen niet in de haandel en heur 
uutschellen laoten veur smerigejood en zo, zee hi'j wat opsternaot, 
al zollen hi'j en zien vrouw ok dreug brood eten. En mit natte ogen 
vertelde hi'j oons, hoe zeer as et him dee, as hi'j veur rotjood 
uutmaekt wodde en dat hi'j dat gevuul alliend mar kwiet wodden 
kon deur een grote bek weeromme te geven. En deur toeker te 
wezen as zien belediger. As hi'j een boer, die him dit andee, op ien of 
ere meniere te pakken kriegen kon, clan leut hi'j et niet. Mar zien 
kiender zollen dezelde kaans kriegen as ieder aander kiend. 

Dat was de eerste keer, dat ik van dichte bi'j mit de aachterstelling 
van joden te maeken kreeg, mit et begrip, dat we now discriminaosie 
numen en dat tot zokke verschrikkings leided het. Dc hide 
huusholing van Joop Fontein is in de oorlogstied ommekommen. 
En mit heur ere Joodse koopluden, daor ik wel zaeken mit dee, zoas 
de veekoopman Wijnbergen, de hunning- en waskoopman Van der 
Kaas van Dc Gediek, die veule bi'j mien heit kwam, de 
schaopekoopman Machenis van Dc Smilde en zoveule miljoenen 
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anderen. Die miljoenen zeggen mi'j niks, dat is onveurstelber. mar 
Joop Fontein mit zicn petretten vergeet 1k nooit weer. 

Dat was nogal een uutweiding. 1k was niet van doel om et op te 
schrieven. mar doe ik mit de petretten van de meensken van doe an 
de gang was. kon ik et niet laoten. Ic verdringen et daenken an disse 
Joden. meensken mit dezelde rneenslike gevulens as wi'j, mar argens 
in je binnenste blift et leven. Dat dee mi'j schrievende-weg blicken. 
Die miljoenen zeggen rni'j met zoveule. mar disse meensken hcb 1k 
kend. 1k hebbe mit heur praot. lacht en haantienbakt. En aj' dan 
weten, hoe 7e an heur aende kommen binnen. dan vuul ie een drang 
om es te reageren. 

Misschien vienen Jim. dat dit in dit boekien niet thuus heurt. 
Now. dan slaon jim et mar over, zoas wi'j al veertig jaor an de gang 
binnen om disse 7watte bladzieden in et bock van de .. beschavings-
geschiedenis" over te slaon. Mar wi'j zien et tegenworig weer: et lat 
oons niet los, wi'j blaederen hielticd weerornme en dan schrikken we 
dat et zoveule west binnen. hieltied weer..... 

1k zat vaeke mit alle oren eupen te luustren. as heit mit zoe'n 
koopman bij de kookkachel in de keuken wat nao te praoten zat. 
Dan heurde ik ok wel es verhaelen. waor 1k uut opmaeken kon. dat 
et niet altied lieke eerlik toegong in de grote-meenske-wereld. Dat 
was we] een tegenvaler veur mi'j, want heit was eerlik in de haandel 
dat ik dochte dat dat de gewone gang van zaeken was. 

Disse praoteri'je was vanzels ok niet veur mien oren bestemd, 
mar ik hadde d'r schienber nogal slag van om mij zo op te stellen 
dat 1k niet in de gaten leup. D'r kwam bi'j disse haandel glen pepier 
te passe, alles gong op haandslag. 1k vun dat haantienbakken altied 
prachtig. As heit op et laest gelok zee. dan was de koop sleuten. Bi'j 
de betaeling zee de boer: ..Zegen mit de koe" en de koopman: 
..Zegen mit de centen". 

Dc lappies-poepen weren ok een appat verschiensel. Dc naeme 
zegt et al, et weren van oorsprong Duutsers, die heur hier te wonen 
zet hadden. Ze hadden deurgaons vaaste klaanten in en om de 
boeredörpen, die ze ofreisden. Ze kwammen meerstal twie keer in et 
jaor. in de meitied en in de haast. Ze fietsten dan bi'j de klaanten 
langes en weren naachs bi'j Jan van der Zee in ..De Gouden Kiok". 
Bij mien oolden kwammen Berkemeier uut Heerenveen en Fischer 
uut Grunningen, eerst de oolde, Iaeter de zeune. 

Wi'j weren bliede. as disse meensken kwammen. Et weren van die 
appatte. plezierige daegen. En zo in de loop van de tied gruuide d'r 
cen soorte van vertrouwen. vaeke vrundschop tussen koopman en 
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klaant. De klaant wus, dat et gien losse praoties weren, as de 
koop man zee, dat een bepaolde stof van een beste kwaliteit was. En 
de koopman wus, dat hi'j over de centen niet in te zitten hoefde. 
Feguren as disse beide kwammen ok alliend mar op bepaolde, 
vertrouwde adressen. Van weerskaanten was d'r vertrouwen. 1k 
weet nog goed, dat Berkemeier, een grote, robuuste feguur, die wat 
deftig andee, bi'j oons yolk altied in de zundagse kaemer nuugd 
wodde. En dat kwam niet elkeniene over. Et was een bewies van 
hoogachtinge. Somstieden kwam heit d'r ok bi'j zitten. As de 
haandel daon was, wodde d'r over hiel aandere dingen praot as over 
de lappies. Poletiek en et wereidgebeuren kwammen dan op 'e 
bodden. Heit moch wel over de wieze, bedeerde meniere van 
risseneren van Berkemeier. Zo gruuide d'r een soort vrundschops-
baand. En doe mien zusters laeter zels inkopen deden, gongen ze 
vaeke naor Et Vene naor Berkemeier. Daor wodden ze as goeie 
oolde bekenden nao ofloop van de zaeken in de huuskaemer 
trakteerd op een paantien koffie of thee. Een persoonlike baand 
tussen klaant en zaekeman. 

Wel een groot onderscheid mit et hielendal onpersoonlike van de 
klaant in de supermarkt. Ur was dus een baand, die ok nog de 
kiender omviemde. Doe wi'j trouwd weren. kwam Fischer ok nog 
bi'j mien vrouw. Fischer was, wat zien feguur angaot en ok in zien 
optreden zowat de tegenpool van Berkemeier. Mar niet wat zien 
eerlikhied angaot! As Fischer zee, dat een lappe goed was, dan 
kocht mem mit een gerust gevuul. Mar hi'j was een klein, in et 
ankommen wat nietig kereltien, niet al te stark. En hi'j praotte rap 
en ondudelik, alles in tegenstelling mit de robuuste, kalme 
Berkemeier. Mem mos d'r altied iene of twieje van mien zusters bi'j 
hebben, as Fischer d'r was: zi'j kon him slimme min verstaon. 

Et volgende tekent wel aorig de onderlinge verstaandholing. 
Fischer jr. hadde al gauw deur, dat we een protte van zang en 
meziek hullen. Et dee al gauw blieken, dat hi'j een mooie bariton-
stemme hadde. We hoefden him d'r niet zo slim op an te zitten, of 
hi'j zong een peer aria's uut een opera of een operette. Hi'j was lid 
van et Grunninger Bachkoor, dat in die daegen een goeie naeme 
had. Dat ik wol mar zeggen: wat een verschil mit now. Oonze 
femilie beweert altied nog de beste andaenkens an disse twie 
lappies-poepen. 

En zo weren d'r in die daegen meer meensken, die een 
persoonlikhied uutmaekten. Die heurzels weren en d'r heur niet 
drok omme maekten hoe een aander d'r over docht. 
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Jan Hendrik Popping en de vrouw. 
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Zo vunnen wi'j et hielemaole niet vremd, dat „Jan Brood" d'r 
altied deur et losstaonde deurtien in de grote baander in kwam. Hi 'j 
gong dan deur de gang tussen de hujvakken en 't veurhuus, stapte 
deur de keukendeure in huus en kwam mit zien vaaste vraoge: 
,,Moet d'r nog brood wezen?" Ik zee: ,. Moat d'r nog brea weze?" En 
wat weren de dri'jstokken van bakker Koop van der Meulen lekker. 

En wat hebben een peer generaosies een protte mist, dat zi'j de 
dikke slaachter Eize Hoeksma niet kend hebben. Een slim 
omvangrieke man mit een nog omvangrieker broek an en een zwat-
wit streept jassien. Op 'e schoolder een bakkien mit vleis, mit een 
helder-witte doek d'r over henne. Zo leup hi'j zien klaanten bi j 
langes. Ik moet doe nog wel slim jong west hebben, mar Eize staot 
nog dag-helder veur mi'j. 

En dan haj' nog een bekende dorpsfeguur: Jan Hendrik Popping, 
de stichter van oonze Ooststellingwarver kraante, doe een klein 
blattien van vier bladzieden. Dat was in 1895. Hi'j had een best 
verstaand. Ik hebbe nog een boekien van him, dat hi'j in 1903 
uutgeven het, mit as titel: Ooststellingwerf - Verzameling oudheid-
kundige aantekeningen. Et veurwoord van dit boekien is schreven 
deur Dr. H. Blink, een ooldhied-kundige uut die tied. 

Jan H. Popping het ok nog een eupenlochtspul schreven, dat, 
docht ik omstreeks 1918 opvoerd is in Schottelenburg deur 
amateurs uut Oosterwoolde en omstreken. In oolde klederdracht. 
Mar alliend al et feit, dat hi'j een kraantien uutgaf in die tied, 
stempelt him tot een uutzunderlike feguur. 

Ik hope, da'k jim een betien bi'jbrengen kund hebbe over et 
rustige en gemoedelike dorp Oosterwoolde en zien inwoners en dat 
jim mit mi'j onder de indrok kommen binnen van de grote 
veraanderings, die et dorp deur de gruui in de loop van de jaoren 
ondergaon het. En ok deur de veraandering in de leefwieze van et 
yolk, dat d'r woont. An et aende van dit boekien hoop ik daor nog 
naoder op in to gaon. 
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6. De Heidekaamp 

De beschrieving van Oosterwoolde doe zol niet of wezen, as ik 
niks vertelde over de Heidekaamp of de Kaamp, zoas disse 
buurtschop kotweg nuumd wodde. Dc jonge meensken van now 
kennen de Kaamp niet meer. De buurtschop is d'r niet meer, de 
husies bin ofbreuken, en et yolk van de Kaamp is opneumen in de 
ni'je buurten van Oosterwoolde. of veerderop gaon. 

Toch heb ik docht: za'k wel over de Kaamp schrieven? Want wat 
ien keer zwat op wit stiet, dat kuj' zomar niet weer uutpoetsen. En 
d'r leven nog naozaoten van de Kaampsters in oons dorp, die et mi'j 
misschien wel es kwaolik nemen konnen. Daoromme za'k mi'j wat 
inholen en perberen gien iene te grieven. 

Dc Heidekaamp beston uut een stok of acht kleine husies, - 
misschien koj' tegen inkelden d'r van beter zeggen: hutten - an de 
noord-oostkaante van Klaozinge, een buurtschop noordelik en 
zudelik van waor now Medhuzen ligt. Et yolk van de Kaamp was 
aarm, hid aarm en d'r was in aord, doen en laoten een groot verschil 
mit de hadde warkende, en sober levende kleine boeren en 
laandarbeiders uut disse kontreinen. Deurdat ze zo eers weren, en 
A deur et appatte woonpiak, bleven ze op heur zels staon en 
hadden niet veule gemienschop mit et ere yolk. Hoe kon dat zo 
gruuien? 1k zal perberen dat dudelik te macken. Zo goed as wi'j 
naogaon kunnen, kocht een zekere Hidde Wijtzes de Jong, 
ofkomstig van Suameer, ,,Klein Klaozinge". Et plaetsien was 21 
bunder groot en beston uut groslaand, bouw, heide, bos en 
petgatten. Et lag een peer honderd meter noordelik van de weg 
Oosterwoolde-Fochtel, aachter de boerderi'je uut, waor now Jan 
van Rozen woont. Neffens mien heit was Hidde Wietzes, zoas hi'j 
hier bekend ston, boer west in Suameer mar daor was hi'j deur de 
minne tieden an de grond raekt. Mar ok op de niet zo beste polle 
,,Klein Klaozinge" kon hi'j et niet redden en nao eenjaor of wat was 
hi'j zo veer, dat hi'j et spul weer verkopen mos. Hi'j hul allienig een 
stok heideveld over en daor bouwde hi'j zels, mit zien grote 
huusholing een husien op. Die nao him kwammen, weren ok 
,,eigen-bouwers" en zo onston daor in de loop van de jaoren een 
buurtschoppien mit een stok of acht hutten en busies en vaeke nog 
een woonwaegen. 

Zoas ik al schreef, ze kwammen uut Suameer, ze weren dus 
,,Wâldfriezen", ,,Wâldsjers", uut de aarme Friese heide-dorpen. 
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Dat is een hiel aander soorte Friezen as de bouwboeren uut et 
noorden en de grote greidboeren uut et zuden. midden en westen 
van disse perveensie. ,,Hoe dreger de groun, hoe dreger de 
minsken", is een Fries zeggien en daor schient we] wat waors in te 
zitten. In elk geval huusde op de aarme. Friese heide - Suameer, 
Zwaogwesteinde, Houtigehage, Surhuusterveen - een hiel aander 
slag meensken as in de ere dielen van Frieslaand, ok hiel aanders as 
de Stellingwarvers. Over et gehiel neumen weren de meensken uut 
die streken van een zorgeloos slag, fleurig, rap mit de mond en 
vaeke vol starke verhaelen. le mossen altied bedaenken, dat ze d'r 
van uut gongen, daj' een goed verhael niet om een klein leugentien 
bedarven mochten! Ze leefden van de haand in de taand, hadden 
gien zorgen veur de dag van morgen. en perbeerden heur kossien bil 
mekeer te scharrelen mit wat kleine haandel in alles en nog wat, mit 
streupen, muddejaegen, mollevangen, et maeken en uutventen van 
heidebuunders en al zo wat henne. Gewoon schooien deden ze niet 
veule. Et weren over et gehiel echte netuurmeensken, die percies 
wussen, hoe de , ,dieren des velds" heur gedreugen. De meensken 
van die aarme Friese heide zakten wel vaeker of naor oonze streken, 
om hier te mollevangen en te muddejaegen. 1k kan me heur nog best 
veurstellen, hoe ze bi'j oons langes fietsten, een pakkiesdreger veur 
an et stuur en daor een korflen op mit et mollehontien d'r in. 1k vun 
et altied een spannend gezichte, as zoe'n man mit zien hontien en 
zien scharpe scheppe een vrottende molle besloepte. 

Disse wieze van leven hadden de meensken van de Heidekaamp 
van heur oolden en veuroolden arfd. De meersten weren ok toeke 
haandelslu, beste muddejaegers en mollevangers. Omtrent nooit 
leverde dat genog op om een betien knap op 'e lappen te kommen en 
om in de grote huusholings elkeniene genog te geven. Dan warkten 
ze we] es bi'j de boer: mi'jen, hujjen, roggebienen of eerpelrooien. 
En meerstal weren et haandige arbeiders, mar et mos niet te lange 
duren, een vaaste baos daor hadden zi'j een hekel an. Op een inkelde 
uutzundering nao: een zeune van Hidde Wietzes, Tjeerd Hidden bet 
bi'j mien weten een groot pat van zien leven wegwarker bi'j de 
gemiente west. En twie zeunen van him weren boereknecht, mar dat 
hullen ze niet vol. De laeste, Hendrik, vong nog op hoge leeftied de 
mollen op et laand van mien zeune: ,,Och,jong, ik mag zo graeg in 
et veld wezen; 't is nargens mooier." 

Sommige bewoners van de .,Kaamp" hadden een lappien laand 
bi'j huus, waor ze een peer schaopen, een peer geiten en inkeld een 
koe hullen of een kedde. Zokken perbeerden heur eigen eten te 
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verbouwen. Et huj hadden ze vaeke van de baarms. Veur een peer 
gulden huurden ze een hiel aende baarm en daor stonnen ze dan 
daegen op te mi'jen en te hujjen. En grote verhae!en of te stikken 
tegen elkeniene, die d'r mar naor lustren wol. As d'r iene van heur 
een kedde of een oo!d peerd hadde, dan huip die mit et 
binnenhaelen van dat baarmhuj. 

Zoas al zegd, ze weren aarm, poverties in de kieren en de kiender 
kregen aenlik niet wat heur toekwam. Ze stonnen deur heur ere 
leefwieze buten de Oosterwooldemer gemienschop en op schoele 
weren de kiender ok niet in tel. Ze kwammen op schoele in kieren, 
die deur de regel 'of te groot 'of te klein weren en vaeke stokkend en 
op kepotte kiompen mit een stok draod over de kappe. En wi'j 
wussen vanzels, dat ze in 't middagschoft waarm eten kregen van de 
aarmvoogden. Dat brocht mit, dat ze op schoele ok al tot de, ik zol 
haost zeggen, paria's heurden. En dat was dan vaeke weer van 
invloed op heur gedregings. As kiend vuulde ik dat al an, want as ik 
somstieden es mit Lute en Wietze speulde bi'j oonze buurman Klaas 
van Weperen, dan vun ik heur best aorig. Feit was, dat de meensken 
van de Kaamp. deur heur ofwiekende aord en wieze van leven, deur 
de Oosterwooldemers buten heur gemienschop holen wodden. AY 
jowzels tot et fesoenlike yolk van et dorp rekenden. dan kwaj' niet 
op 'e Kaamp en haj' gien omgang mit de Kaampsters. As kiend 
vuu!de ik dat al eers an, onbewust vanzels. Dat kwam, daenk', 
omdat ik vaeke mitrieden moch mit de maelwaegen van mien heit. 
En dan kwammen wi'j ok wel over de Kaamp. Vaeke kreeg ik dan 
wel een appel of pere van iene van de vrouwluden, die ik lieke 
vrundelik vun as alle aandere meensken. En ik zag ok wel, dat et d'r 
bi'j de meerste husies wel netties uutzag, mit wat gooldsjebloemen 
om et huus en een gruunte-tunegien. D'r weren ok wel een peer 
huzen, daor et een troep was, mar dat was ja bi'j ere meensken ok 
wel es zo. De meersten hadden wat vee, somstieden mestten ze een 
varken. Mien heit !everde et voer vaeke op 'e pof. Mar ik hebbe him 
vaeke zeggen heurd, dat hi'j an de Kaampsters haost nooit een cent 
tekot kwam. Zo leefden ze daor heur eigen leven. As ze deur een 
gelokkien bi'j de haandel of deur een schoffien eerpe!rooien mit de 
hiele huusho!ing wat centen in de pong hadden, dan was et feest in 
de butte en dan wodde de jenever niet speerd. En tegen de dag van 
Oosterwoo!demer en Appelscher maat zorgden ze d'r ok veur, dat 
ze een peer centen om de hanen hadden, want dat weren echte 
feestdaegen veur de Kaampsters. Misschien komt daor et zeggien 
we! weg: ,,Gien aarmoede jonges, dan de geite mar vot". 
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En as et wát kon, hadden de meersten zoe'n dag wel wat haandel, 
knienen of vellen, een geite, een peer biggen, inkeld een kedde. Mit 
die haandel weren ze de hiele maat-morgen zute, haantienbakkend 
en zwetsend over heur anbod. Daor wodden dan vanzels de neudige 
slokkies bi'j dronken, want ie konnen now ien keer niet haandelen, 
zonder daj' now en dan mit een koper iene nammen. 1k hadde een 
protte aorighied an die haandel op 'e maatmorgen. Mar et liefst 
sleut ik mi'j as opscheutenjonge an bi'j een grote kloft maatgangers, 
die naor de grappen, de smerige zeggies en de starke verhaelen van 

Dikke Arrie" stonnen te luustren. Arrie was een eerste kias 
sta and wark er. 

En as de morgen-maat oflopen was, dan kwam de hide Kaamp 
bi'j mekeer in de harbarge van .,Jan en Lutske", daor et feest 
middags deur zet wodde. Dat duurde dan vaeke zo lange, dat d'r 
deur alderhaande ongerechtigheden bi'j de onderlinge haandel en 
bi'j et ophaelen van oolde veten en deur de draank vanzels een grote 
ruzie ontston. En dat dri'jde dan meerstal uut op een grote 
vechteri'je. Ok de vrouwluden deden wel mit! Dan mos de 
inventaoris van Jan en Lutske et ontgellen. As de nood op et 
hoogste was, kwam Jan op zien grote sloffen de deure uutstoeven 
om de massesjees op te haelen. Die weren meerstal niet veer of en ze 
ontruumden dan de harbarge op een niet al te zaachte meniere en 
dreven de vechtersbaozen et dorp deur in de richting van de Kaamp. 
Percessen wodden d'r niet uutdield: et was now ien keer maat ! Op 'e 
Kaamp wodden de mieningsverschillen nog een schoffien 
behaandeld, mar staorigan zakte elkeniene of naor et eigen husien 
waor ze de roes uutsleupen. Et was weer een mooi feest west, mar 
Jan en Lutske zatten mit de brokken. Zoas al zegd is, ze weren aarm 
op de Kaamp. An ien ding hadden ze deurgaons gien gebrek, an 
vleis niet. As d'r bi'j een boer een koe of een varken of een schaop 
deur de veearts as een hopeloos geval beschouwd wodde, dan weren 
ze d'r van de Kaamp as de kiepen bi'j om zoe'n dier veur vellegeld te 
kopen. Ok as et al dood was! Thuus wodde zoe'n biest dan slaacht 
en de huud wodde op een schut spiekerd om te dreugen. En dan 
wodde naogaon of et vleis nog bruukber was. Neffens de verhaelen 
hadden ze heur eigen ,,keuringsdienst". Ze stakken een lange 
zulveren naalde in et vleis, die d'r een bepaolde tied in blieven mos. 
Kwam die naalde d'r blaank weer uut, dan was et vleis goed, 
verkleurde de naalde dan wodde et vleis vot daon, begreuven. Om 
hielendal wisse te wezen, wodden de honnen eerst ok nog wel es 
trakteerd. Niet bi'j allemaole gong et zo roeg toe, mar in heur 
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Et kefé  van Jan en Luiske, De Gouden Romer (now Van Veen, 
Brinkstraote 17). 

Et huus van wegwarker Tjeerd de Jong, waor as ok Hidde Wietzes 
nog in woond het. 
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aarmoede mossen ze wel es wat aanders leven as de ere 
Oosterwooldemers. 

1k wete nog goed dat Pieter, oonze maelrieder, de peerden mar 
muuilik bi'j een bepaold husien langes kriegen kon, zoe'n hekel 
hadden ze an de staank van de huden, die daor hongen te dreugen. 
De Heidekaamp, zoas de oolderen die kend hebben, is de Iaeste 
twintigjaor verdwenen. De husies bin ofbreuken, et laand is in de 
ruilverkaveling opneumen en aj' now et ruilverkavelingsweggien 
van de Rijweg of aachter Jan Rinsma uut naorde Poel langes lopen, 
dan is d'r niks meer, wat d'r op wiest, dat d'r ooit zowat bestaon het. 
De vroggere bewoners van de Kaamp, en heur naokommelingen 
bin opneumen in de dorpsgemienschop. 

Persoonlik daenk ik altied nog mit plezier an dat yolk en an heur 
Stijl van leven, 1-leur zorgelooshied, heur starke verhelen en heur 
levensnocht hebben mi'j altied wel anspreuken. Een appat stokkien 
Oosterwoolde, dat ik nooit vergeten zal. 

Dit flog: doe mien vrouw en de vrouw van et heufd van de 
eupenbaore schoele es een kollekte holen mossen veur de V.V.V., 
kregen ze ok Klaozinge toewezen. Zi'j vreugen mi'j of de 
Heidekaamp ok bi'j Klaozinge heurde. Now, neffens mi'j wel. En ik 
zee d'r bi'j: ,,Die moe'njim niet overslaon." Ze deden et serieus en ze 
raekten nao ofloop niet uutpraot over heur belevenissen. Ze weren 
overal vrundelik ontvongen en op een inkelde uutzundering nao 
hadden ze ok overal wat in de kollektebusse kregen. En bi'j iene van 
de vrouwluden hadden ze nog een koppien thee dronken. En mien 
vrouw zee: ,,Et was klein allemaole, mar et blonk d'r van 
helderhied." En die vrouw was zuver wat andaon. ,, Wat vien ik dat 
now mooi, datjim oons niet oversleugen hebben. Dat doen ze haost 
altied. Verdorie, wi'j bin toch ok meensken," hadde ze zegd. 

Een komplement veur de Kaamp is ok, dat naoste buren haost 
nooit last van heur had hebben. 1k daenke daorbi'j an Harke Heida 
en Henderk Jaeger. 

Now ik de naeme Henderk Jaeger daele schrief- de pake van iene 
van oonze gemiente-ambteners - komt mi'j nog een anekdote in 
't zin, die de laest nuumde mi'j es verteld het. 

Grote Hidde - de keuning van de Kaamp - en Henderk Jaeger 
maekten op een mooie zommeraovend an de kaante van de reed een 
buurpraotien. Zo mit iene kni'je op 'e grond, de tradisionele boere-
holing hier, as d'r een praotien kommen zal. De verhaelen over 
mollehonnen, jachthonnen (Henderk Jaeger was broodjaeger), 
muddejaegen en zo wodden hieltied starker. Op et laest zee Hidde: 
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Husies op 'e Heidekaamp. 

z 
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„Zo. Henderk, ik gao mar es naor huus, ik kan et jow nog wel 
starker vertellen, mar dan moe'k liegen.” 

En hier wo'k mar ofscheid mit nemen van een boeiend stokkien 
oold-Oosterwoolde. 
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7. Crisis, oorlog en wederopbouw 

An now an toe heb ik Oosterwoolde bekeken zo rond de 
ieuwwisseling en daornao. In dejaoren nao 1900 zo tot 1914 wodde 
de toestaand van oons dorp gaondeweg wat beter. De keunstmest 
brocht op de aarme grond een grote veraandering. Et laand, dat et 
tot now an toe hebben mos van de netuurdong (o.e. deur de 
schaopehoolderi'je) wodde deur de keunstmest hadde beter en 
brocht meer op. Grote lappen laand, daor niet veule eers gruuide as 
heide en buundergrös, wodden deur de keunstmest ommetoverd in 
vruchtbere Iaanderi'jen. Grote lappen heideveld wodden anmaekt 
mit de osseploeg of de stoomploeg. De keunstmest. daor de boeren 
eerst wat huverig tegen opzaggen. brocht een soorte van revolusie in 
de boerewereld. D'r kwam ok meer geld in et laegien: d'r kon 
ommes veule meer van et laand haeld wodden en de veestaepels 
konnen groter wodden. Daor kwam bi'j, dat de welstaand in de 
lanen om oons henne groter wodde deur de uutbreiding van de 
industrie, o.e. in Ingelaand en Duutslaand. In die lanen kwam meer 
vraoge naor oonze laandbouw- en veeteelt-perdukten. Om kot te 
gaon: et was een opgaonde tied, de boeren kregen et beter en de 
middenstaand daordeur ok. Mar de lonen bleven lege. 

Doe brak, in augustus 1914, de Eerste Wereldoorlog uut. Oons 
laand bleef d'r gelokkig buten, mar we leefden we] mit.. Wat wi'j d'r 
in Oosterwoolde van murken, dat weren in et begin van de oorlog de 
Belgische vlochtelingen. daor een pat van in oons dorp terechte 
kwam. En doe kwam d'r krapte an de eerste behoeften veur 
meenske en dier. Dat maekte een distribusiesysteem noodzaekelik. 

Deur die krapte gongen vanzels de priezen omhogens en veur et 
eerst nao lange jaoren van aarmoede in disse kontreinen kwam d'r 
deur al disse omstanigheden wat veuruutgang. 

Wi'j weren verhiesterd, dat een oorlog nog meugelik was. Wi'j 
geleufden in de leuze: ,,Tegen de oorlog de algemiene 
warkstaeking". Mar doe de Fraanse vredes-apostel Jean Jaurais in 
Peries vermoord wodde, kregen wi'j staorigan deur, dat et verkeerd 
gong. Doe effen laeter de soldaoten mit bloemen in de geweerlopen 
naor et front trokken, begrepen wi'j, dat et nationalisme starker was 
as dat wi'j docht hadden. 

Disse eerste oorlog duurde vier jaor en zette de halve wereld in 
vuur en viam. Op et laeste dee Amerike ok mit en dat gaf de 
deursiag. Et Duutse militarisme wodde versleugen en in november 
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1918 wodde de vrede in Versailles tekend. Meer as tien miljoen 
jonge kerels hadden et leven d'r bi'j verleuren. 

Zoas tiedens elke oorlog et geval is, gong de techniek mit 
sprongen veuruut. De vliegmesiene, de auto en de moter kwamnien 
hadde van de grond. 

In 1921 wodde in Oosterwoolde een vliegdemonstraosie holen op 
een groot stok laand onder Prandinge. Veur tien gulden koj' veur et 
eerst as een voegel deur de locht viiegen. Honderden meensken 
kwammen d'r op of en verscheiden waogden een rondviocht over 
Oosterwoolde en omstreken in dat oolde, wrakke vliegtugien. 

In Heerenveen staot nog een staandbield van Van Maasdijk, die 
daor vleugen had en op een aander piak laeter verongelokte. 

Doe nao de oorlog alles weer wat op 'e regel was, leek et dat d'r 
een betere tied anbreuken was. D'r was een protte vernield en 
vernietigd en d'r was an alles en nog wat een grote behoefte, ok an 
laandbouwperdukten. Dc priezen weren goed, et leek mar best veur 
boer en middenstaander. Et eigenaorige was, dat de lonen hieltied 
aachterbleven. De industrie, die jaorenlang op voile toeren veur de 
oorlog warkt hadde, was now overschaekeld op de perduktie van 
consumpsie-spul. Dc techniek hadde in de oorlog een geweldige 
sprong veuruut maekt dat d'r weren dus ok grote meugelikheden 
veur et fabriceren van vredes-perdukten. De behoefte was ok groot, 
mar staorigan koj' ankommen zien, dat et anbod groter wodde as de 
vraoge. 

En nao een jaormennig was et dan ok zoveer, dat de priezen weer 
begonnen te zakken. Dat gong op et laest zo veer, dat nao de 
debakel in 1929 op 'e beurs van New York de hide ekenomie in 
mekeer zakte. De geweldige ekenomische crisis, die de wereld in de 
dattiger ja.oren plaogen zol, was een feit. En nao de opieving 
wodden wi'j hier ok weeromme gooid in nog groter aarmoede as 
vrogger. 

De boeren, die in de goeiejaoren nao de oorlog begonnen weren 
mit hoge pachten en dikke hypeteken, konnen d'r niet meer 
tegenop. Et waeter kwam heur tot de lippen, doe heur bezit 
wegsmultte deur de hieltied mar daelende priezen van vee en 
laandbouwperdukten. De huren en de hypeteekiasten konnen 
vaeke niet meer opbrocht wodden. Ze weren d'r hielendal mit 
anklauwd. 

De warklooshied onder de arbeiders wodde hieltied groter. Ze 
mossen leven van een hiele kleine uutkering. En bi'j de 
middenstaand was et al niet veule beter, omdat d'r gien koopkracht 
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was onder et yolk. We weren terechte kommen in de bekende 
spiraol naor beneden: glen koopkracht, ontslag van arbeiders, 
sluting van bedrieven, wéér minder koopkracht en zo mar deur. 

In de minste jaoren van disse crisis weren d'r in oonze gemiente 
meer as duzend meensken zonder wark. Ze mossen in leven zien te 
blieven van een uutkering van tien-twelf gulden in de weke. Doe et 
regeer d'r wat an dee deur wark an te bieden, konnen ze in de wark-
verschaffing mit in heufdzaeke heide-anmaeken, op zien hoogst 
zoe'n tweif gulden verdienen. In disse tied is de heide in disse streek 
hadde inkot; de regering gaf vaeke tot 90% subsidie. Om kot te 
gaon, we zatten dikke in de aarmoede en de bange vraoge was: hoe 
kommen we d'r weer uut. 1k zal disse minne tied nooit vergeten. Et 
was een tied van wanhopige stried om et bestaon van omtrent oonze 
hiele bevolking, een tied van onveurstelbere aarmoede. 

Et wodde zo slim, dat et yolk in verweer kwam. Optochten van 
arbeiders veural uut de vroegere veendorpen Appelsche en 
Haulerwiek naor et gemientehuus: honger-optochten! Bereden 
pelisie d'r bi'j, somstieden vechteri'je. Een tied ok, waorin de 
aanders zo kalme boerebevolking te hope leup. Zi'j richtten een 
Bond van Laandpachters en Hypeteekboeren op en raosden om een 
pachtwet en et verlegen van de hypeteekiasten. De veurman van die 
bond was een zekere Van Houten, die ok nog Kaemerlid west het. 
Hi'j was een eerste klasse redener. As hi'j hier kwam, was de 
bovenzael van ,,De Zon" te klein; de boeren zatten mannegien naost 
mannegien, zels de kliedkaemer en de trappe stonnen vol. En ik 
heur nog et roerige haantien kiappen en et geroffel van de klompen 
op de hoolten vloer van de zael, as die man an et woord was. En 
bed aenk daorbi'j dat een Stellingwarver boer niet zo makkelik mit 
zien aarmoede te koop ]opt: de nood was wel hoge oplopen! 

Disse tied was de minste, die ik mitmaekt hebbe. 
Et was dan ok gien meraokel, dat een protte boeren, hier en in 

Drente et oor hangen leuten naor een ni'je boere-veurman en een 
ni'je verieninge, ,,Landbouw en Maatschappij" mit Jan Smit uut 
Drente as leider. Et was een beweging, die min of meer et oor liende 
an et nationaal-socialisme, zo as dat in Duutslaand van de grond 
kwam en die opkwam veur et recht van bestaon van boer, arbeider 
en middenstaander. 

Disse ellendige crisis leup op et laest uut op de verschrikkelike 
Twiede Wereldoorlog van 1940 tot 1945, een oorlog, die omtrent de 
hiele wereld mitsleepte en an zoe'n vieftig miljoen meensken et leven 
kostte. 1k zal d'r veerder niet bi'j stille staon. Wi'j kennen de ofloop. 
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Disse keer ontkwam oons laand niet an et oorlogsgeweld. Ft 
wodde bezet en an et aende bleef oons laand aachter, berooid en 
aarm, beroofd van alles wat weerde hadde. 

Vanzels dielde oons dorp in disse ellende. Wi'j hadden ok te 
lieden onder de Duutse bezetting, ok wi'j saboteerden zoveule 
meugelik. Mar we zorgden d'r we] veur, dat we hier op et 
plattelaand te eten hullen. Dat kon deur wat rogge en haever 
aachter te holen, stiekem een varken of koe te slaachten en al zowat 
henne. Wi'j deden mit an de Mei-staeking en leverden gien melk an 
de febrieken. Van melkrieders, die niet thuus te blieven dusten, 
wodden de waegens ommekieperd of in de vaort reden. De 
Duutsers gongen d'r vanzels had tegen in en et is een wonder, dat d'r 
hier doe gien slaachtoffers valen binnen, zoas op pattie aandere 
plakken. 

Et is in dit boekien niet et plak om diepe op die tied in te gaon. 
Op 13 april 1945 reden de Canadezen et dorp binnen: wi'j weren 

vri'j! De meensken die disse dag beleefd hebben, zullen him nooit 
weer vergeten. Et was strao!end mooi veurjaorsweer, alle yolk was 
OP 'e bien, jongen en maegies reden mit op de Canadesche tanks. De 
soldaoten lachten en gooiden sigeretten en sukelao onder et yolk. 
Pattie meensken leupen de traonen over de wangen en in een 
oogwink hong uut elk huus de driekleur. Die had iederiene beweerd 
veur disse dag, die ien keer kommen mos, daor weren wi'j de laeste 
oorlogsjaoren wel wisse van. 

Daegenlang was et feest. In de Brinkstraote en bi'j et 
gemientehuus koj' alle daegen op de koppen wel lopen. Now koj' 
zien, hoe oor!og en bezetting oons angrepen hadden. Now was de 
drok van de ketel en konnen we stoom kwiet wodden. 

Mar staorigan wodde et elkeniene dudelik, hoe berooid en 
beroofd as we d'r veur stonnen. 

Oosterwoolde hadde een goeie drieduzend inwoners en et was 
nog allied een boereddrp; industrie was d'r niet. Oonze meensken, 
die dwongen weren om veur de Duutsers te warken, kwammen 
weeromme. En weer was d'r de vraoge: hoe geven we heur wark en 
brood. De boeren hadden te doen mit krapte an keunstmest en 
veevoer, de middenstaand hadde gien veurraod meer, de haevens 
weren veur een groot pat vernield, de meerste schippen laggen op de 
bojem van 'e wereld-zeeën, hiele febrieksinstallaosies weren naor 
Duuts!aand toogd, spoorwaegens en lokemotieven weren ver-
dwenen. Waor mossen de arbeiders wark vienen! Vraogen, 
a!lemaole vraogen mar waor was et antwoord? Amerike sprong bi'j 
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om West-Europa weer in de bienen te kriegen deur een groots opzet 
huipplan - et Marshall-plan. Mar disse hulpe duurde niet iewig en 
mos veur een pat weeromme betaeld wodden. Et was dudelik: wi'j 
mossen van alle kaanten toegelieke perberen oonze perduktie weer 
op gang te kriegen. Op et eerste plak om zels weer eten te hebben en 
op et twiede plak om de export weer op gang te brengen. En we 
mossen weer veren. mar dan mossen we eerst schippen bouwen. 
Kotomme, we mossen weer verdienen, mar we mossen we] van de 
grond of an beginnen. 

En et moet zegd wodden, de meensken zaggen dat in en weren 
klaor om de schoolders d'r onder te zetten, ok in Oosterwoolde. 

In ± 1955 weren wi'j weer uut et diepe dal omhogens klauterd. 
Nao et puunroemen was de .,weder-opbouw" begonnen. En 
aachterof bekeken mag et een wonder hieten. dat dat in zoe'n kotte 
tied lokt is. 

Een wonder, dat naost de hulpe uut Amerike, tot staand kwam 
deur verstaandige maotriegels van de overhied. Zoas de geleide 
loonpoletiek. kontrole op de priezen en niet te vergeten de 
geidsanering van Perf. Lieftinck, over de hiele wereld bekend en 
bewonderd. Die laeste maotriegel was slimme neudig, omdat d'r 
veul te veule geld in omloop was en d'r mar een betien vaast goed 
tegenover ston. Elkeniene mos zien pepiergeld inleveren, Ok dus et 
geld, dat mit de zwatte haandel verdiend was. Dat geld wodde 
blokkeerd op een baankrekening en ie konnen d'r niet zomar over 
beschikken. Om in de eerste levensbehoeften te veurzien kregen wi'j 
allemaole een tientien weeromme, et beroemde, misschien wel haost 
beruchte tientien van Lieftinck. Disse drastische ingreep slaegde. 
Et overgrote pat van et yolk begreep, hoe noodzaekelik et was. Et 
laand wodde d'r financieel gezond deur. Ok tegen et in de haand 
holen van priezen en lonen was mar een betien verzet. Over et 
algemien begreep et yolk, dat we op disse wieze et vlogste uut de 
misère raekten. De iendracht, die wi'j oons eigen maekt hadden in 
de oorlog warkte d'r now an mit om disse maotriegels te anveerden. 
Wi'j wussen, de karre van de Staot mos weer an et rulen en wi'j 
weren d'r klaor veur om him te schoeven. 

Et iene zat an et aandere vaaste: de export begon hiel staorigan 
weer op gang te kommen, de schippen begonnen weer te veren, de 
spoorwegen kwammen weer op gang en d'r kwammen weer 
deviezen binnen. Ok de vakbeweging leut him in die daegen van zien 
beste kaante zien. Zi'j gong akkoord mit de geleide loonpoletiek, 
omdat men begreep, dat dit in et warkelike belang van de arbeiders 
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was, En de boeren nammen mit leger priezen genoegen as dat ze op 
de vri'je maat kriegen kund hadden. 

En zo kwam oons laand d'r weer bovenop. In zowat 1955 begon 
Nederlaand et gezichte te vertonen van een mederne industrie-staot. 
Naost haandel, laandbouw en schipvaort wodde de industrie een 
slim belangrieke bestaonsmeugelik hied. Dit uutstappien in 
algemiene zin was naor mien miening neudig om et yolk van now de 
ontwikkeling van Oosterwoolde dudelik te maeken. 

Et gemiente-bestuur van die daegen mos kiezen: of et wark hier 
naor de meensken toebrengen of de meensken naor et wark toe 
trekken te laoten, dus ontvolking van de gerniente. Haost vanzels 
keus de gemiente veur et eerste: blievend wark zien te kriegen. Dit 
vraogstok dee him feitelik op et hiele plattelaand veur, mar veural in 
et Noorden, en dan et slimste in de zaand- en veenstreken, zoas hier. 
De veenarbeid was zo goed as oflopen en de laandbouw begon 
staorigan ok te mechaniseren en dus minder meensken wark te 
geven. Dat laeste was al begonnen nao de eerste wereldoorlog, doe 
de mi'j-mesiene en de huj-mesiene kwammen. Nao zowat 1955 gong 
et hoe langer hoe viogger. De uutvienings op technisch gebied 
volgden mekeer hadder op. De melkmesienen kwammen en de 
trekkers. 

Warklooshied driegde weer. Ok de regering begreep, dat d'r wat 
gebeuren mos om de warkgelegenhied in disse kontreinen in staand 
te holen. Nao 1955, doe de industrie flunk van degrond kwam, nam 
de regering maotriegels om industrie-vestiging in disse streken an te 
vieteren. D'r wodden premies beloofd an industriëlen, as zi'j heur 
hier vestigen wollen. Die premies gullen allienig veur bepaolde 
plakken, de zonuumde ,,kernen". In Frieslaand weren zes kernen 
anwezen en vief ,,subkernen". Disse plakken konnen ok anspraoke 
maeken op et anleggen van industrieterreinen, premies op wegen 
veur ontsluting enz. Nao een protte geharrewar kreeg oonze 
gemiente et zoveer, dat Oosterwoolde anwezen wodde as 
,,subkern". Mar Ok zoe'n subkern kon anspraoke maeken op 
alderhaande premies, en daor gong et omme. 

Doe was veur Oosterwoolde de tied kommen om te perberen hier 
industrie henne te lokken. Mar et ontbrak oons hier aenhik an ahles 
wat Oosterwoolde antrekkelik maeken kon veur industriëlen. Et 
ienigste wat we hier hadden, dat weren meensken, mar d'r was gien 
bekendhied mit industrieel wark. En d'r was kwaohik een begin van 
vakopleiding, dat vakiuden weren d'r niet. Op industrieel gebied 
weren oonze meensken ,.ongeschoolden". 
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En as een industrieel et gemiente-bestuur vreug, hoe et hier ston 
mit de meuglikheden veur veerder onderwies veur zien kiender en 
de kiender van zien personiel, dan ston et gemientebestuur ok mit 
de mond vol tanen. 

Et was al gauw dudelik: wi'j mossen hier van de grond of an mit 
begin nen. En liefst alles toegelieke! 

Bargen muuilikheden: d'r mos industrie-terrein ankocht wodden. 
d'r mossen wegen anlegd wodden naor en op dat terrein, de 
toegangswegen naor Oosterwoolde mossen verbeterd wodden en 
we laggen niet an grootschips-veerwaeter. Et gemientebestuur 
begreep al gauw, dat veur de meerste meensken Nederlaand bi'j 
Zwolle ophul, de rest was , ,rimboe". De gelegenhied veur vot-zet 
onderwies mos d'r kommen, en een vakopleidingsschoele. En we 
hadden in die tied hier niks aanders as een U.L.O.-schoele, een 
kleine ambachtsschoele, een legere laandbouwschoele en een 
huushooldschoele. Ur was wark an de winkel om Oosterwoolde, en 
as et kon, de hiele gemiente de naeme van ,,aachtergebleven gebied" 
of te nemen. 

Om et verhael niet te lange te maeken: in de vieftigerjaoren kwam 
d'r een grote ni'je U. L.O.-schoele en in 1957 wodde in Oosterwoolde 
een H.B.S. sticht, eerst onderbrocht in de oolde U.L.O. In 1968 
wodden de U.L.O. en H.B.S. fuseerd tot een ,,Rijksscholengemeen-
schap". Et tal leerlingen, dat eerst haost te klein was, gruuide en 
now staot d'r bi'j Nanninge een groot schoelegebouw, waor aj' les 
kriegen kunnen op Atheneum-niveau, en d'r is een Havo- en Mayo-
ofdieling. Ja, et lat him viogger daele schrieven as dat et tot staand 
kwam. 

En een jaor of wat laeter, in 1966 kwam d'r an de Muynhorn een 
grote schoele veur beroepsonderwies tot staand, waor in 1975 ok de 
huushooldschoele in opneumen is. 

Zo kregen we hier in een jaor of vieftien beheurlike onderwies-
instellings en was et reizen naor Assen, Heerenveen of Stienwiek 
niet meer neudig. 

Now, en de toegangswegen naor Oosterwoolde kennen jim 
allegere wel: Drachten-Oosterwo old e-Emmen, in 1962 klaor 
kommen en in 1967, Oosterwoolde-Wolvege. En de ni'je, grote 
brogge, die neudig wodde om et verkeer deur et dOrp wat te 
verlichten, is in 1967 bouwd en ok bi'j elkeniene bekend. En as we de 
sportvelden, de gimmestiekiekalen, de sporthallen dan ok even in 
disse beschrieving betrekken en we zien dan es weeromme naor de 
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tied, dat we niet aanders hadden as et veltien in Schottelenburg, dan 
is et verschil tussen doe en now wel hiel dudelik. 

In de zestiger jaoren is d'r ok nog spraoke west van een rieksweg 
van Grunningen naor Amsterdam via Oosterwoolde en van een 
rieksweg van Oosterwoolde rechtuut-rechtan naor Assen. Disse 
wegen bin d'r niet kommen, mar de plannen hebben toch heur nut 
had, want deurdat d'r eernstig spraoke van was, kregen we hier 
vergunning om de ruilverkaveling Oost-Stellingwarf vervroegd uut 
te voeren. Die is now zo goed as klaor. 

Jim zien, dat d'r in de jaoren '55-'70 hiel wat gebeurd is, mar 
veurlopig mossen we oons tevreden stellen mit et antrekken van 
ienvooldige bedrieven. Mit valen en opstaon is et in de loop van de 
jaoren lokt hier wat industriële bedrievighied te kriegen. Now, in 
1981 geft de industrie an zoe'n duzend meensken wark. De 
stormachtige ontwikkeling van oons laand tussen '55 en '70 gong 
vanzels ok Oosterwoolde niet veurbi'j. Dat hebben Jim uut et 
veurgaonde wel murken. En dat is te zien in et dorp. 

Oosterwoolde was en is nog een mooi woondärp, antrekkelik om 
d'r wonen te gaon. Niet allienig veur meensken mit kiender, die hier 
now alderhaande onderwiesmeuglikheden vienen, mar mit et oge 
op de goeie busverbienings ok veur oolderen. Et inwonertal steeg 
dan ok aorig hadde. Uutbreidingsplannen mossen maekt wodden. 
Dat begon al in 1950 en wodde deurzet tussen '55 en '70, dejaoren 
van de gruui. En die uutbreidingsplannen, eerst veural richt op et 
zuden van et dorp, wodden bebouwd en gavven et dorp een hiel 
aander anzien. An de Schaopekaamp wodde al gauw nao de oorlog 
een katholiek verzorgingshuus veur bejaorden bouwd, Mariënhof, 
en laeter kwam d'r an de weg naor Steginge nog een tehuus veur 
meensken boven de 65 jaor, waor de gemiente de haand in hadde. 
Onderdehaand was de oolderdomswet, de A.O.W. d'r deur 
kommen. Et ,,00ld en aarm" was doe de wereld uut. Zo veraanderde 
alles, want ok de middenstaand verston de zang van de ni'je tied en 
paste winkels en zaeken daor bi'j an. De Stationsstraote is in een 
goeie twintig jaor ommetoverd in een drokke winkelstraote mit 
rejale, hieltied weer anpaste winkelpanen. En ok in de Brinkstraote, 
op 't Oost en de Quadoelenweg weren de zaekeluden drok in de 
weer. Een hiele tied leek et d'r op, dat de uutbreiding van et dorp 
allienig in et zuden zocht wodde. Bi'j de vaort langes en veerder in de 
diepte kreeg, van et dorp of an et vroggere ,,Veenoord" toe, ok de 
industrie heur plak toewezen. Et leek d'r op dat de karke niet meer 
midden in et dorp te staon kommen zol. Mar in de laeste jaoren 

80 



El aarmhuus op et Oost, ci Rikkingehof van doe. 

Schoemaeker 
Rinke de Vos en 
zien assistent Van Ek. 

EI 



gaon ze weer meer de oostelike kaante op en d'r wodt ok al praot om 
op de noordelike kaante an 't bouwen te gaon. Tussen haokies, 
laoten ze wel veurzichtig wezen mit et oolde Stellingwarver 
laandschop, daor bi'j et Diep en Jardinge. 

En dan de laandbouw. Van et oolde boerebedrief mit zien 
haandwark is zo goed as niks meer over, veural now de ruil-
verkaveling zien wark daon het. 

Et tal boeren is hadde kleiner wodden. Deur de technische 
veuruutgang bin de kleine boeren omtrent allemaole ophullen, 
daor toe in staot steld, deurdat ze een uutkering van de regering 
kregen, as ze ophullen te boerken en et laand an de ruilverkaveling 
verkochten. Ok veur de ruilverkaveling was d'r al zoe'n soorte 
regeling. De hadde warkende en over et algemien tevreden kleine 
boer, de steunpilaor van oons Stellingwarver laand, is d'r niet meer 
en komt ok niet weeromme. 

Nao 1955 gong et hadde mit de techniek in de laandbouw. Tot 
doe weren de mi'jmesiene en hujmesiene zowat de ienigste 
technische apperaoten. Mar nao die tied kwam de melkmesiene 
hadde naor veuren. En now wodden d'r hier zo goed as glen koenen 
meer mit de haand mulken. De trekker kwam en verdreef et peerd. 
De plaetsen wodden groter, de trekker dee alle wark, de warktugen 
aachter de trekker wodden daor an anpast: twie-drie-vierscherige 
ploegen. grote jarretanks, de pakkiespasse, de cyclomi'jer, 
ni'jerwetse hujwarktugen, alles kon d'r aachter. Aj' mar 
peerdekrachten genog hadden. Et huj wodde al gauw mit een 
transporteur naor boven brocht, in pakkies past. En now is et al zo 
veer, dat et hujjen ok uut de mode raekt: et inkuilen van veurdreugd 
gros voldot mar best en ie hangen minder van et weer of as mit et 
hujjen. 

In de ruilverkaveling is deur de kemmissie zoe'n zeuventien-
honderd bunder laand kocht. Mit een groot pat daorvan konnen de 
,,blievers" vergroot wodden. Butendat wodt d'r staorigan veule 
meer keunstmest gooid en krachtvoer is d'r bi'j de bult. Deur dit 
alles wodden de bedrieven groter en daormit de koppels koenen. 
Wat doe een grote boer was, numen we now een keuterboertien. De 
koppels koenen lopen vanzels stark uut mekeer, mar et zit now 
zowat tussen de twintig en de twiehonderd, een inkelde nog wel 
meer. 

Al dat vee kon vanzels ok niet meer op de oolderwetse meniere op 
'e stal. De plaetsen wodden te klein en ok daor wodde wat op 
uutvunnen. De ligboxestal beud uutkomst en de iene nao de 
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aandere wodde bouwd. Et melken wodde ok op een nije meniere 
anpakt. In de Iigboxestal. waor de koenen in omnie ]open. mit een 
briede voergang d'r tussen. kuj' zo mit de trekker op rieden. In die 
stal is ok een melkruumte, waor al naor de greutte van et hedrief 
achtc of tweif of zestien of flog meer koenen toegelieke mulken 
wodden in de ,,visgraat-melkstallen" of ok wel in dri'jstallcn. De 
stront en de jarre verdwienen in grote putten, die masienaal leegd 
wodden. Om kot te gaon. et  hiele boerebedrief is in zoe'n 
vieventwintig jaor voislegen veraanderd. Et bield van de zi'jende 
laandman. van de oolde boerewaegen en van de hoer aachter de 
ploeg mit peerden is veurhi'j. 
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8. Slotbeschouwing 

Oosterwoolde is now uutgruuid tot een dorp mit goed 
negenduzend inwoners. Et is nag altied een mooi dörp bleven, een 
goed plak am te wonen. Bi'j et opstellen en uutvoeren van de 
uutbreidingsplannen is d'r goed rekening hullen mit et 
Stcllingwarver kerakter van et dorp. Ur is gelokkig veul gruun 
staon bleven en opni'j inpoot. Gelokkig mar 

Mar as ik now deur oons dorp kuier. dan is d'r niet veule meer. 
dat mi'j daenken dot an et Oosterwoolde uut mien jonge jaoren. 
Oolde herinnerings wodden dan nog opreupen. as ik et Wiekien zie. 
de Gouden Kink. de karke. et  doktershuus Oostenburg. de vaort en 
Hogengaarde. En dan nag. mar niet hieiemaole van hatte, et 
gemientehuus en kefé ..De Zon'. Al et aandere is ni'j. 

D'r is een protte veurvalen. waor we mit een tevreden en trots 
gevuul op weeromme kieken kunnen. We hebben de zang van de 
ni'je tied verstaon en we bin mitgruuid mit de wereld om oons 
hen n e. 

Mar toch....! Vanwennighied? Nostalgie? Ja en Nee! Ja. as ik 
weeromme daenke an et stilie en vredige Oosterwoolde zonder 
supermarkten. stadswinkels en veural zonder et stadsverkeer, dat 
de andrang tot verkeersiochten opropt vanwege et geveer op 'e 
k r u u spun ten. 

.Ja. as ik weeromme daenke an de hossen. de wallen. de 
7aandpaeden. de heideveiden mit zien vrundelike huurtschoppen 
Jardinge. Buttinge. Venekoten en eren. Ja. as ik daenke an oonze 
zwarftochten mit et eierzuken deur al dat manic Iaand. 

Ja. as ik mi'j et oolde ..Schottelenburg" veur de geest haele. mit 
zien bossies. zien slingerpatties en et oolde. kleine sportveltien. 
waor wi'j körfbal speulden. 

Ja. as ik an oonze meule daenke en an Sjoerd, oone mulders-
knecht, die mi'j as joongien es mit nam tot hoven in de kappe van de 
meule en hoe ik doe spraokeloos was bi'j dat prachtige uutzicht, dat 
ik mi'j now. nao een dikke zeuventig jaor. flog percies veur de ogen 
haelen kan. Ja. as ik de machtige plaetse van buurman Kiaas van 
Weperen in mien geheugen weeromme roep. die ik mit grote 
weenioed deur de veuruutgang verdwienen zien hebbe. 

Ja, as ik in de geest de stemmen heure van de buurtkiender. die 
mit mekeer bi'j de meule speulden. Dat was et piak, waor we bi'j 
mekeer kwammen. Mit iene van die kiender, die haost heur hiele 
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leven in et butenlaand deurbrocht het, heb ik noa hieltied 
briefwisseling en dan komt die oolde meule altied weer naor veuren. 

Nee. as ik daenke an de aarmoede van die tied, an et zwaore wark 
en de kleine loonties. 

Nee. omdat ik wete. hoe min de huusvesting van die tied was, en 
hoe et gezinsleven him in die daegen ofspeuldc in kleine 
ienkaemerhusies, waor eten. wasken en rookt wodde en de hiele 
huusholing sleup in bedompte hedsteden in die7elde ruumten. 

Nee. as ik daenke an de krappe doktershulpe en an de veule 
slaachtoffers van de volksziekte t.b.c. 

Nee. as ik et ontbreken van alle hygienische zaeken in mien 
geheugen weeromme roep. gien douche. gien zwemhad en nuum 
mar op. 

Nee. as ik et stemmegien heure van et joongien van de tram-
conducteur. dat. doe hi-j zag. dat zien mem mi'j een koekien gaf. 
uutreup... Een aander vret altied oonze koekies op en wi'j kriegen 
nooit iene." Ft koekien smaekte mi'j al niet meer. 

En as ik dan de halaans opmaek. en weenst en verlös naost 
mekeer zette van de rekinge van doe en non, dan weet ik. a'k flog es 
weer van veuren of an weer heginnen kon. dat mien leven niet veule 
aanders verlopen zol as dat dat now gebeurd is. Zoas al 7egd. 
Oosterwoolde is gruuid van een oold boeredorp tot een groot dorp 
mit stadse ..allures". waor de woningbouw in een funk tempo 
deurgaot. Gelokkig. al  bin de huusholings aorig kleiner as doe. 
Meer meensken bin d'r neudig om de veurzienings op et mad van 
sport en cultuur en zo in staand te holen. En dat Iokt an now toe 
aorig goed. 

Toch bekroept mi'j vaeke een gevuul van onrust en onzekerhied. 
as ik zie, hoe vanzelssprekend de tegenworige generaosie de 
welveert van now annemt. 

Jim hebben in dit verhael uezen kund. dat meensken van mien 
leeftied et dokterskoetsien. de dilesjaans en de beurtschipper nog 
kend hebben. Mar ok de opkomst van de moter. de auto en de 
vliegmesiene. En now beleven disse zelde meensken noget tiedpark 
van de elektronica. de computer. de maonereizen en ze kun dit 
allemaole volgen in een makkelike stoel veur dat wondere ding. et  
tillevisie-toestel. Diezelde meensken hebben twie verschrikkelike 
wereldoorlogen mit maekt en een wereld-crisis op ekenomisch 
gehied. Meensken van mien leeftied hebben in kotte jaoren de 
onveurstelbere ontwikkeling van et boerebedrief beleefd. de gruui 
van potstal naor ligboxestal. hielemaou mechaniseerd. waor de 
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computer zien wark al dot. Wi'j hebben de boereknecht, de 
boeremeid en de boerearbeider verdwienen zien. De boerehuip-
veurziening en de warktugen-koperaosie bin d'r veur in et plak 
kommen. En de boer staot d'r in de meerste gevallen allienig veur in 
zien grote bedrief, tegere mit zien vrouw en somstieden de kiender. 
Grote lichemsinspanning is niet meer neudig, mar ik vraog mi'j wel 
vaeke of: is de geestelike inspanning staorigan ok te groot wodden? 
Ok al springen ni'je instituten as loonbedrief en boerehuip bi'j? 
Misschien een overbodige vraoge, want wi'j kun et meenselik brein 
niet stille zetten en de klokke van de tied lieke mm. 

Al disse ontwikkelings, is et haost niet te veule om te verwarken in 
ien meenskeleven? .,Gaat de wereld aan vlijt ten onder?". zoas Max 
Dendermonde in zien bock schreef. 1k stel mi'j wel es de vraoge, of 
de tegenworige en de toekomstige meniere van leven wel op de 
maote sneden is. die bi'j et meenselik kunnen en bi'j et 
incasseringsvermogen van de meenske past. Et is een meniere van 
leven, die ok de tegenworige jonge generaosie van Oosterwoolde 
him eigen maekt het. Vrogger was d'r een groot verschil tussen et 
rustige plattelaansleven in een dörp as Oosterwoolde en et leven in 
grote steden as Amsterdam en Rotterdam. Mar daor is 
veraandering in kommen deurdat wi'j mit oonze auto of moter 
overal kommen kunnen. En vergeet de radio en de tillevisie ok niet: 
we hebben de hiele wereld elke dag bi'j oons in huus. Daordeur is et 
plattelaand, is ok Oosterwoolde opneumen in de ni'je levensholing. 
Oosterwoolde van now maekt zodoende ok kennis mit-de kwaolen 
van disse tied, mit de toenaome van geweld en misdaodighied, mit et 
sloppere gezinsverbaand en de lossere baand van et huwelik, mit de 
gruui van et groeps-egoIsme, de verscharping van de tegenstellings. 
de polarisaosie in et maotschoppelike en et poletieke leven, mit de 
verweerlozing van et algemien belang. En dan praot ik nog niet iens 
over et toenemen van et alkohol- en druggebruuk. 

En veural bin ik doodsbange veur de warkelooshied, die nao de 
zestigerjaoren mit sprongen omhogens gaon is en die volgens mi'j in 
verbaand stiet mit de technische uutvienings, waordeur et 
meenselike hanewark hoe langer hoe minder neudig is. 

In bin bange, dat Perf. Polak geliek hadde, doe hi'j een peer jaor 
leden in een boeiend bock schreef, dat et verdielen van et overbieven 
haandwark en et zinvol besteden van de gruuiende vri'je tied de 
grootste vraogstokken van de ni'je tied wodden zollen. En aj' dan ok 
nog es je gedaachten gaon laoten over et perbleem van oorlog en 
vrede en dan zien, hoe et meenselike brein et meugelik maekt het om 
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alle leven op oonze planeet in een peer ure tied onmeugelik te 
macken. dan slat je in een stil ure wel es de schrik om et hatte. En 
dan vraog ieje of: waorgaon wi'j henne? Pessimisme?Ja, zo is et. 1k 
hebbe vaeke et gevuul, dat de meensken niet zien willen, hoe 
geveerlik as we leven. dat ze bewust of onhewust. de kop in et zaand 
stikken: aj' et geveer niet zien. hestaot et ok niet. Krek as hi'j de 
struusvoegels. 

Tot slot: wi'j hebben in mien levenstied de kwaolen van de 
aarmoede in Oosterwoolde as pat van et grote gehiel oplost. Now 
staon wi'j veur de oplossing van de kwaolen. die d'r veur in et plak 
kommen hinnen. de kwaolen van de welveert. 1k bin hange. dat et 
eerste makkeliker west het as dat et twiede wodden zal. 

Oosterwoolde en zien jonge generaosie bin netuurlik mitzeugen 
in de stroom van disse tied. Ok hier hebben we te maeken mit alle 
vraogen die now op oons of kommen. Ok hier hebben we te stel!en 
mit een gruuiende ..criminaliteit" en aandere kwaolen. Now hebben 
wi'j allemaole een slot an de fiets en et sleuteltien in de buse. Wie 
docht daor doe an? Omtrent elke weke lezen wi'j in oonze ..N.O. S. 
dat d'r hier of daor weer inhreuken is. mit de bliekber daor hi'j 
heurende verniclings. Jatten en mitpikken is een sport wodden. 
Pottenienees van schoelegaonde kiender bin niet veilig meer in de 
jasse- of maantelbuse an een kapstok in schoele. gimmestieklekaal 
of zwemhad. Trouwens. een knappe jasse of maantel zels ok niet. 
Vanzels is et mar een pat van dejongerein. dat heur an zokke dingen 
te buten gaot, mar et is we] een pat dat veul groter wodden is. En et 
wodt. donkt rni'j. zo makkelik anveerd. 70 van: ..Nowja. niks an te 
doen". 

Wi'j hebben alderhaande weerden en tradisies as ballast 
overboord gooid. Wat wi'j d'r veur in et plak kregen hebben. is de 
gruuiende welstaand. mar ok cen geeste!ikc en morele ont-
reddering. 

1k geleuf wis en zeker. dat de meenske niet zinvol leven kan 
zonder disse tradisies en zonder disse weerden. die van alle tieden 
hinnen. En wi'j kun ok niet leven zonder een zekere maote van 
gezag en discipline te anveerden. in de maotschoppi'je. in de schoele 
en in de huusholing. Ontbrekt oons dit niet teveule? We hebben. ok 
hier. oons hoolvaaste verleuren en ik neem een geest waor van . .nao 
oons de zundvloed". 

Tja. pessimistisch, ik kan d'r niks an doen. Mar ik zal de 
jongeren. die de muuite nemen am dit te lezen. niet kwaolik nemen. 
as ze zeggen: ..Och now ja. etzelde geluud hebben allejongeren in de 



loop van de tied van de oolderen heurd. Laot him mar praoten". 
En misschien hebben ze wel geliek en moet dat pessimisme an 

mien leeftied toeschreven wodden! Lao' we dat dan mar hopen en 
de generaosie van now toeweenskm dat ze d'r in slaegen zullen een 
vrediger en vrundeliker wereld op te bouwen waor et goeie van 
..doe" weer wat in ere komt. De daenkende meensken. ok hier in 
Oosterwoolde. moe'n d'r heur rekenschop van geven. wat d'r om 
heur henne gebeurt. Nog nooit het de wereldbevolking de middels 
had om mit zoe'n kleine inspanning zo veul materiële dingen klaor 
te kriegen. Mar ok nog nooit is et in de wereld nieugelik west om 
deur middel van ien drok op 'e knoppe alle leven op disse planeet te 
vernietigen. 

Meensken as perf. Tinbergen en eren willen d'r wat an doen. dat 
et zoveer niet komt en de welveert en et wark eerliker verdielen. 
Zullen ze roependen in de woestijn blieven of zol heur geleuf in de 
redelikhied van et meensdom nog es warkelikhied wodden? Zal et 
recht en de rechtveerdihied et winnen van de tried om de macht? 
Zal rcdelik overleg een plak kriegen boven waopengeweld? 

..One world, or none". 1k geleuve dat een Engeisman disse 
uutspraoke es daon het. ..Ien wereld. of gienend". De meenske van 
now. ok de meenske in Oosterwoolde. staot veur de keuze. Zal d'r 
flog tied wezen om te kie7en? 1k hope et. mar et is donkt mi'i wel 
vief menuten veur twelven. 

Tot slot van disse beschouwing wil ik de hope uutspreken. dat et 
Oosterwoolde gund wodt om et mooie. vrundelike woondorp te 
blieven, dat et now nog is. Van een industriestad heb ik glen verlet. 
Oosterwoolde is mi'j zó groot zat. 

ce 
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