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E T  V E U R O F F I E N
Boef

In jannewaori gong ik naor de grote appel: New York. Mien ooldste dochter moch in de 
Carnegie Hall mitzingen in een wereldpremière van et ni’jste stok van de bekende Sir Karl 
Jenkins. Zoks moej’ dan mitmaeken, vanzels!
Wi’j vleugen vanof Düsseldorf. Naodawwe alles naokeken hadden op spullegies die niet in et 
vliegtuug mit meugen, gongen we naor de kontrolepost waor we ok zels deur een scanner 
mossen. Nao wat geharrewar kwammen we daor toch deur. Klaor!
Nee dus. Doe we weer naor de rest van de groep lopen zollen, mos ik mitkommen veur extra 
kontrole. Van boven tot onder fouilleerd en de haandbegage mos eupen en alles wodde 
sekuur naokeken. Ze vunnen vanzels niks, mar ik vuulde mi’j een betien een kleine boef die 
him kniepen moeten zol.
Dat zol nog slimmer wodden. Doe wi’j op Newark kwammen, vlakbi’j de stad van Pieter 
Stoevezaand, en nao een lange tied waachten dan eindelik an de beurt waren, gongen wi’j mit 
zien beidend naor de kontrole. ‘Ladies first, sir!’ zee et meenske aachter de balie. ‘Ja, vanzels,’ 
zee ik heur, mar dan in et Engels. In et paspoort van de dochter drokte ze een stempel en doe 
pakte ze mienend, tikte ien en aander op et toetsenbod,  keek naor et schaarm van de 
komputer en doe naor mi’j. ‘Jow kriegen gien stempel,’ zee ze ‘jow moe’n mitkommen naor een 
‘officer’.’  Even was ik veraldereerd: wat zuwwe now kriegen! In Düsseldorf hadden ze mi’j d’r al 
uutpikt en naokeken; wat kon ik in tussentied verkeerd daon hebben?
De vrouw sleut heur kantoortien of, stuurde mien dochter naor de ruumte daor de rest van 
oonze groep al ongedurig waachtte. Ik gong mit mien rolkoffer aachter et meenske an. Ze keek 
om de twie tellen of ik nog wel mit mien koffertien aachter heur an kwam. Ik mos deur een tal 
krappe gangen mit hoeken, daor aachter een taofel een ’officer’ in uniform zat. Wi’j kwammen 
in een kleine verdochtekaemer, daor nog een stok of drie stumperds te waachten zatten op 
wat kommen zol. De vrouw dee mien paspoort in een kevot dat ze in een hoolten bak valen 
leut. Daor zat ik dus: naost aandere krimmenelen; allemaole mit een grote baord of kleurige 
tatoes. Mi’j wodde niet dudelik maekt waoromme ok ik bi’j die verzaemeling rekend wodde. 
Ik mos ofwaachten, wodde zegd.
Nao dik tien menuten, die veur mi’j anvuulden as uren, wodde ik deur de heufdkommesaoris 
naor veuren reupen. ‘Koeps?;  Alle aandere keren zol ik zegd hebben: ‘Zeg mar van Jan’, mar hier 
leek et mi’j verstaandiger toe en zegge drekt ‘Ja’. Wi’j keken mekeer vier, vuuf tellen strak an en 
doe kreeg ik mien paspoort weeromme en kon gaon. En now vraog ik mi’j dus de hieltied of 
waoromme ik d’r twie keer uutpikt wodde. Zie ’k d’r uut as een boef?

Jan Koops
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E lk jaor mit Eupen Stal kom ik bi’j HAWAR 
in de oolde huushooldschoele van Ber-
koop omreden daor meerstal wel wark 

van drie dielnemende keunsteners te vienen 
is: in de viever, in de hal én in de gallerie.
Dit keer kom ik d’r om mit Meinie Wardenier 
te praoten over heur passie én die van heur 
man Harm Harms: textiel. En dan niet zomar 
textiel, nee et goed dat HAWAR in de schap-
pen liggen het is van de beste kwaliteit. Over 
hoe dat zo kommen is dot ze graeg heur 
verhael.

Meinie is geboren in een boeregezin in 
Willemsoord (gem. Stienwiekerlaand) mit een 
mem mit oge veur mooie stoffen en aan-
dere materiaolen. Ze gong in Wolvege naor 
schoele. 
An et begin van et gesprek gaot ze nao een 
peer zinnen Nederlaans over in de tael van 
heur kienderjaoren. ’Plat’ nuumt ze et zels. Et 
is gien Stellingwarfs, want krek zoas meens-
ken bi’j mi’j heuren kunnen dat mien heit van 
De Smilde kwam, zo het ok Meinie d’r uut-
spraoken bi’j die heur ofkomst verdudeliken.
Nao de kweekschoele warkte ze eerst op ’e 
Hoeve waor ze et geld bi’jmekeer gadderde 
om de heufdakte te doen. Dat was niet zo 
gebrukelik veur (jonge) vrouwen in die tied; 
tiedens de heufdakte dee ze stage an de 
huushooldschoele in Meppel en van daoruut 
solseteerde ze naor Hoorn waor ze drie jaor 
warkt het. ‘Deur et warken in et vervolg- 
onderwies haelde ik verschillende aktes, zoas 
geschiedenis, biologie en eerdriekskunde. 
Daornao volgde een textielakte en dat het 
vule betekenis had in mien leven. Niet alliend 
vanwegens de kennis die a’k opdee, mar ok 
bin de vrouwluden die ik daor kennen leerde 

nog hieltied mien vrundinnen, en zi’j heb-
ben vule betekend veur de ontwikkeling van 
HAWAR.’

Nao de tied in Hoorn gongen Meinie en Harm 
in Liwwadden saemenwonen in een klein 
huus vlakbi’j et stesjon. Dat deden ze omre-
den ze alles mit et eupenbaor vervoer deden. 
Et huus hadde gien aachteromme en was niet 
ansleuten op et riool. ‘Et was een doodlopend 
straotien en daor weren wi’j as anwoners zels 
de eigeners van. Harm en ikke weren van de 
hippietied en van de aktief linkse groepen; 
wi’j wollen dan ok gien septictank hebben 
en hadden daoromme een tonnegien. Dat 
was eins niks veur mi’j mar de ideaolen weren 
leidend vanzels, en wi’j hebben d’r veur zorgd 
dat de gemiente ok een riool in oonze straote 
anlegde. In dat huus bin de beide kiender 
geboren: Margriet en Jan Jouke.
Onderwiels hadden Meinie en Harm een 
twiemastklipper kocht in de binnenstad van 
Liwwadden daor ze een atelier in hadden 
en de weekaenden kursussen in gavven. In 
1980 ontdekten ze tiedens een vekaansie in 
Frankriek et ziedeschilderen. Van dat mement 
of wodde dat heur uutlaotkleppe en legden 
ze heur toe op et maeken van sieraoden mit 
ziedeschilderwark die verkocht wodden.
De passie van Meinie veur textiel en die van 
Harm veur teken- en schilderwark kwammen 
zo mooi bi’j mekere.

Ze hadden heur bi’j de Kaemer van Koop-
haandel inschrieven laoten onder de naeme 
HAWAR, een saemenvoeging van de begin-
dielen van beide aachternaemen. En ’hawar’ 
is ok Fries veur ’kiek es an’ en veur ’aevense-
ren’ en ’afijn’.

Jan Koops

Gedreven in al heur vezels
Een gesprek mit Meinie Wardenier
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‘Omreden de stad niet geschikt vunnen 
wodde om de kiender opgruuien te laoten 
zochten wi’j wat aanders. Et schip en et huus 
wodden verkocht en we zetten oons daele 
in een mastemaekeri’je in Ielst. De perduktie 
van sieraoden en sjaals gong omhogens; we  
hadden d’r een winkeltien bi’j en raekten op 
beurzen, deur hiel Europa henne, in de kunde 
mit meensken uut et vak.’

Harm (‘hi’j is de ontdekker, hi’j anneliseert, 
konstrueert en innoveert!’) ontdekte hoe hi’j 
mit een spuitflesse de textiel varven kan. Op 
de beurzen, daor ze eerst zels idenen oppik-
ten, wodt Harm vraogd om warkwinkels te 
geven over zien ni’je techniek. Ok bekende 
keunsteners, zoas Claudy Jongstra, maeken 
daankber gebruuk van de kennis en veerdig-
heden van Harm. Meinie ontpopt heur daor-
bi’j as de spille in et web van alles: admini- 
straosie, winkel, planning enzoveerder.
Deur opdrachten veur et buterlaand wodt 
Harm bekender, mar kommen Meinie en 
hi’j ok meer in de kunde mit meer bekende 

meensken uut et mode- en textielvak. Zo 
wodt d’r al jaorenlange saemenwarkt mit Ines 
Raspoort, een Belgische modeontwarpster 
die de accessoires van HAWAR verkocht over 
de hiele wereld. Ok de zaeke, HAWAR, wodt 
bekender en de zeune maekt een webstee.
Tot dat mement warken ze beidend nog in et 
onderwies; mar d’r zal een keuze maekt wod-
den moeten: zo deurgaon of et onderwies d’r 
an geven en HAWAR veerder uutbouwen? Ze 
keuzen veur et laeste.

‘In 2004 wodde et huus en de warkplaetse in 
Ielst te klein en verhuusden we naor de oolde
huushooldschoele van Berkoop. Dat was een 
hiele stap. We raekten de zekerhied van een 
zeker maondeliks inkommen kwiet en mos-
sen aorig wat geld stikken in et opknappen 
laoten van de schoele, waordeur die geschikt 
wodde veur oons as woonhuus, atelier, 
winkel en ruumte veur kursussen. Dat laeste 
is een belangriek onderdiel. Ie zollen HAWAR 
ok een kennisinstituut numen kunnen. Wi’j 
warken mit hiele goeie vakmeensken. In oons 

Meinie Wardenier en Harm Harms van textielinstituut HAWAR in Berkoop
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vak bin wi’j de top, dan moej’ ok topkursus-
leiders hebben. Altied biwwe op zuke naor 
betrouwbere en hiel deskundige partners. De 
kursisten bin altied hiel enthousiast, mar dan 
hej’ goeie docenten neudig.’

HAWAR is een bedrief mit een stark persoon-
lik verhael. Et wodt leided deur Meinie en 
Harm en de beide kiender, en ok schoonzeu-
ne Paco het zien inbreng.
Via de komputer (FaceTime) hebben Harm en 
Meinie mit ienige riegelmaot overleg mit de 
kiender om de grote lijnen deur te nemen: 
‘Om HAWAR bestaon te laoten zal et meer 
kommercieel moeten.
Wi’j doen now tevule dingen die zaekelik 
hielemaole niet kunnen. De kreatieve vakken 
verdwienen uut et onderwies, mar de kennis 
mag vanzels niet verdwienen en daor zetten 
wi’j oons dus veur in.
Mar de kerntaeken zitten now tevule an Harm 
en mi’j vaaste. Dat moet aanders. Margriet en 
Jan Jouke bin altied ok drievende kraachten 
west, mar die hebben beidend goeie, mar ok 
drokke baenen, dat wi’j zuken tegere naor 
een route naor de toekomst.’

Et deurgeven van de kennis over textiel- en 
textieltechnieken geven Meinie, Harm en de 
kiender as vri’jwilligers ok nog es deur in et 
blad ’Vezel’ dat ze uutgeven en dat driedu-
zend abonnees het.
‘As et over Hawar gaot,’ zegt Meinie, ‘dan gaot 
et om drie onderdielen: de schoele mit kur-
sussen, warkwinkels en zokszowat; de winkel 
in Berkoop mit de webwinkel en as dadde de 
gallerie. Bi’j de schoele heurt ok et koncept 
Woldeberkoop: een hiele dag in et teken van 
de wol. Morgens mit schaopshuder Hilde uut 
Appelsche de heide op mit heur schaopen, 
in Berkoop een lunch mit produkten uut de 
streek en de middags een stok vaacht vilten 
zodaj’ mit een eigen warkstuk naor huus 
gaon.’
Dat ‘streek’gebeuren vint Meinie belangriek. 
‘Wi’j kommen ’van buten’ mar wonen now 
hiere en dan is et belangriek daj’ et dörp en 

de omgeving ok andacht geven. De meer-
daegse kursussen leveren de omgeving ok 
wat op an overnaachtings, streekprodukten 
wo’n verwarkt in de lunch en we bin onder-
diel van de route van Eupen Stal. Wi’j bin zo 
een zaek in, mar ok veur et dörp.
De laeste tied kwam daor et kontakt mit de 
Schrieversronte ok bi’j: ‘Sietske Bloemhoff het 
mi’j vraogd om mit te warken an De Verdwe-
nen Peerden, et verhael dat op 4 augustus op 
biezundere wieze naor veuren brocht wodt. 
En wi’j speulen daor weer op in vanzels. D’r 
komt een peerdehaorkeunstener die kiender 
van groep achte op ’e schoelen van Makkinge 
en Berkoop leert om te weven mit wol en 
peerdehaor.’

Zo bin ze altied weer in ontwikkeling. Bi’jkot-
ten komt d’r een basistextielopleiding. Al mit 
al een drok bestaon daor Meinie van zegt: 
‘Dat moet ok es aanders, wi’j bin zeuventig 
west en warken graeg mar et mag wel een 
taantien minder. Ondertussen het zi’j van 
schoonzeune Pabo et kleinkiend op schoot 
kregen. ‘Hier wi’k ok meer tied veur hebben.’ 
Mar eerst zal d’r wel weer een drokke tied 
kommen mit Eupen Stal.

Niet Jaap mar Grietje
Spietig genoeg wodde in de veurige 
Ovend angeven dat et gedicht ’Klein 
ventien’ schreven wodde deur Jaap 
Sikkema. Dat klopt niet, et gedicht is van 
Grietje Bosma. Oonze verontschuldi-
gings veur dit verzin! 



E t is meraokels mooi weer in Appelsche, en op ’e camping bin alle plakken verzegd. Grote  
caravans mit nog grotere veurtenten  staon mooi op 'e riegel; et liekt wel as het Appelsche d'r 
een ni'jbouwwiek bi'jkregen.

Loek en Lieneke zitten weer op ’e biels van de zaandbak. Lamlendig bin zi'j. Heur oolden hangen 
aachterover in luie tuunstoelen, de dikke boeken omhogens. De barbecue smeult nog wat nao.  
Alle vleis is opraekt en et lege krat bier kan morgen weer inleverd wodden bi'j de supermark.
'Zuwwe aanders even op ’e mountainbike de route deur et Aekingerveld maeken,' stelt Loek veur an 
Lieneke. 'Dan kuwwe de ponties d'r weer of fietsen.'
As zi'j dat tegen heur oolden zeggen, kriegen zi'j amper aosem.

In et schaad van de bomen is et een aorighied om deur de bos te fietsen. Ze kriegen d'r almar meer 
nocht an en beginnen mekeer uut te daegen. En zo jakkeren zi'j naost mekeer deur et maelige zaand 
naor et Aekingerveld. Op 't aende van et pad gaon ze linksof de heide op. Et pad wodt d'r niet beter 
op en zi'j stuiteren van de iene bulte in de aandere koele.
Zo inienen raeken de sturen mekeer en vliegen ze over de kop naost mekeer in een dreuge sloot. 
Loek vaalt mit zien heufd op wat hads en ligt te soezebollen van de smak die hi'j maekte.
'Hee jong, kiek uut! Daenk om mien ribbekaaste, doukies breken die oolde bonken van mi'j nog.’
Heurt Loek dat now wel goed, komt die praoteri'je naost him uut de sloot. Lieneke is et niet, die het 
een hiele aandere stemme.
'Ie moe'n uutkieken wat aj' doen.’
Loek heurt now hiel dudelik weer die stemme naost him in de sloot. Dat kan toch niet, of is hi'j now 
hielemaole gek worden. Tussen de heide en de bentepollen zicht hi'j een balstien liggen waor as hi'j 
mit zien heufd tegenan stuiterd is. Mar et liekt wel een skelet mit holle ogen, zonder neuze en zonder 
oren.
'Ik bin Neon Thaler,' zegt een stemme vanuut de heide en bentepollen.
'Mar hoe kom ie hier dan terechte,' vragt Loek veraldereerd.
'Dat wete ik wel,' zegt Lieneke as zi'j d'r ok bi'j staon komt. 'Wi'j hebben mit geschiedenisles over jim 
praot; de eerste bewoners van oons laand hietten Neonthalers.' 
'Klopt, wi'j weren de eerste bewoners in disse omkrieten. Za'k jim uutstokken hoe ik hier terechte-
kommen bin?’
'Ja, doe mar, dat willen wi'j graeg weten,' zeggen Loek en Lieneke toegelieke.
'Ik was allienig an 't jaegen hier op et heideveld doe d’r inienen een dikke zaandstorm opzetten 
kwam. Et was hier doe een grote kaele vlakte, dat ik kon gien kaante op. Doe zag ik een hiele dikke 
stien liggen en daor bin ik aachterkreupen om te schoelen. En doe is deur de hadde wiend die dikke 
stien ommeruuld en bin ik d'r onderkommen.’

Jaap Sikkema

Neanderthaler
Een faobelachtig verhael
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'Now, dat is dan mooi 300.000 jaor leden'. Lieneke wil nog mar es heuren laoten, dat zi'j goed oplet 
het bi’j de geschiedenislessen.
'Laeter hebben de hunebeddebouwers de stien mitneumen en hebben mi'j hier liggen laoten,’ maekt 
Neon zien verhael of.
'Ie bin reer te passe kommen,' is et ienigste wat Loek zeggen kan.
Alle drie bin zi'j een schoffien stille nao dit trieste verhael en Loek vuult nog mar es an zien bulte en 
schuddekopt een keer.
'Wie et eerste bi'j de uutkiektoren is, kom op,'  zegt Lieneke dan, en springt op heur krosfiets. Loek kikt 
nog es in de dreuge sloot en dri’jt et stuur van zien fiets weer recht.
'Jim laoten mi'j hier toch niet allienig aachter,' heurt hi'j nog de wanhopige stemme van Neon, mar 
Loek zicht ok dat Lieneke al vuuftig meter vot is. En van Lieneke verliezen, dat nooit.
As zi'j naost mekeer boven op ’e uutkiektoren staon wo’n de mitneumen benanen opeten en daenkt 
Loek nog es an wat hi'j krek mitmaekt het.
'Hebbe ie hier in de omkrieten wel es een hunebed zien?’ vragt hi’j dan.
'Nee, netuurlik niet, die ziej' allienig mar in Drente,' zegt Lieneke een betien snibbig; zi'j het de  
wedstried verleuren.
'Now, dan het Neon mi'j veurleugen,' markt Loek op as hi'j nog es an zien almar dikker woddende 
bulte vuult.
As ze de benaan op het, gooit Lieneke de schelle naor beneden en mist de ofvalbak op een haortien 
nao. Weer beneden  zocht Lieneke de schelle op en zicht dat d'r naost de bak een vremd vormde 
stien ligt.
'Dit liekt wel een vuurstien waor as de rendierjaegers de buffels mit struupten. Best wel scharp,' 
mompelt Lieneke, as zi'j de speer tegen heur haand androkt. Zo arg, dat zi'j een dikke jaap in heur 
haand krigt, dat ze bloedet as een osse. Et wodt heur zwat veur de ogen en ze vaalt van heur  
stokkien.
As Lieneke de ogen weer eupendot, zicht zi'j heurzels staon in een berevel, krek as de rendierjaegers.
'Et staot je meraokelse goed,' schampert Loek. 'Weej’ wat, ik gao an Staotsbosbeheer vraogen aj’ niet 
een plakkien kriegen kunnen in et bezukerscentrum op Terwissche. Kuj’ mooi in een vitrine staon 
mit jow ni'je outfit.'
Lieneke smit gremietig de stien vot en op etzelde stuit het zi'j heur eigen fietspakkien weer an.
'Wi'j gaon naor de caravan, ik hebbe genoeg van die gekanstikkeri'je van jow,' zegt ze, en nog  
gremietiger as krek springt ze op ’e krosfiets en is vot.

'Now, jim bin zeker de wereld uut west,' zeggen heur oolden as Loek en Lieneke de fietsen in 't schaad 
tegen een boom anzetten.
'Ja, dat maj’ wel zeggen,' neuzelt Loek, en vuult nog mar es an de nog de hieltied dikker woddende 
bulte op zien heufd.
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E en schoffien leden vertelden we jim al 
es wat over De Verdwenen Peerden, 
iene van de 32 mannefestaosies van et 

grote  LF 2018-projekt ’Under de toer’. Tie-
dens alle mannefestaosies, die rond of in een 
karke orgeniseerd wodden, wo’n 32 biezun-
dere verhaelen prissenteerd. Al die verhaelen 
hebben op de ien of ere meniere mit de karke 
te maeken. 

Et verhael van ‘De Verdwenen Peerden’ is iene 
van die mannefestaosies; de Stellingwarver 
Schrieversronte is daor de initiatiefnemer van. 
Et verhael gaot over twie peerden die, naodat 
ze losbreuken weren, in et oolde karkien van 
Ni’jberkoop terechtekwammen. Omreden et 
karkien niet meer bruukt wodde kwam daor 

haost nooit meer iene, en de beide peerden 
bin daor uuteindelik ommekommen.
De Stellingwarver schrievers en dichters 
Roely Bakker, Harmen Houtman en Attie Nij-
boer hebben heur deur dit verhael inspireren 
laoten en et alle drieje op heur eigen wieze 
verwarkt in gedichten en verhaelen. Heur 
gedichten bin veur et grootste pat op meziek 
zet deur Serge Epskamp, en zullen tiedens et 
straottheater op 4 augustus uutvoerd wod-
den deur o.e. et Berkoper koor Donna Dora, 
meziekverieninge Brocante en de gitaarklub 
Capodastro’s. Daornaost zullen d’r tiedens et 
pergramme ok verhaelen op een biezundere 
wieze verteld wodden. Alle optredens bin 
onderdiel van et straottheater dat langs de 
route vanof Boshoeveweg in Ni’jberkoop tot 

Geef je z.g.m. op veur:

De Verdwenen Peerden: een uniek  
straottheater op zaoterdag 4 augustus

Et 'Mobiele naaiatelier' onderwegens; links Mariken Biegman



  DE OVEND  9

in de karke van Berkoop te volgen is.  
Veur de artistieke invulling van et hiele 
pergramme zorgt Mariken Biegman uut 
Jubbege die veul ervering het op et gebied 
van straottheater. Zo reist Mariken, tegere mit 
een kollega, de hiele wereld over mit o.e. heur 
‘Mobiele Naaiatelier’. 
An de mannefestaosie warken ok de leerlin-
gen van groep acht van de basisschoelen De 
Tjongeling (Berkoop) en De Stelling (Makkin-
ge) mit. Tiedens een speciaole warkwinkel 
van Wim Hunneman uut Oosterwoolde schre-
ven ze al prachtige gedichten over peerden. 
Ok de gedichten zullen op een biezundere 
wieze prissenteerd wodden in et straotthe-
ater. Daornaost orgenisseert Textielinstituut 
Hawar, dat ok nauw betrokken is bi’j De Ver-
dwenen Peerden, een lezing over et weven 
mit peerdehaor deur textielkeunsteneres 
Marianne Kemp. Die lezing is op donderdag- 
aovend 28 juni bi’j Hawar. Ieder kan daor 
naor toe; de intree is € 5,00. Marianne Kemp 
verzorgt overdag twie warkwinkels weven 
op ’e beide basisschoelen van Berkoop en 
Makkinge. Ok de risseltaoten daorvan zullen 
op 4 augustus te zien wezen.
An de mannefestaosie warken veul enthou-
siaste vri’jwilligers mit. Zo is op dit mement 
een grote groep vrouwluden an de gang mit 
et maeken van patchworkklieden daor laeter 
speciaole kostuums van maekt wodden. Nao 
een peer oproepen wodden veur et maeken 
kunnen van de klieden tassen en deuzen vol 
mit lappen bi’j de Schrieversronte brocht.  

Mit mekeer 150 meensken kun dit biezunde-
re gebeuren op 4 augustus mitmaeken. De 
theatertocht wodt fietsende daon; mar veur 
meensken die dat beslist niet kunnen ridt 
de schoelebus van Coulant uut Berkoop mit. 
De tocht begint om 15.15 ure op ’e Doeve-
kaampe in Berkoop, daor kun evt. ok auto’s 
parkeerd wodden. O.l.v. Hendrik Betten uut 
Else gaot de tocht naor Ni’jberkoop, naor et 
Boshoeveweggien waor de eerste theaterak-
tiviteit is. Van daor gaot de tocht langs aktivi-
teiten an de Grindweg en Oosterwooldseweg 

op Berkoop an, waor op et terrein van De Bult 
een verrassende lunch wezen zal. De slotakti-
viteit is daornao in de karke en zal rond 20.30 
ure oflopen wezen.
De kosten bin € 15,00 inkl. lunch. Je opgeven 
kan bi’j de Schrieversronte deur een mail 
te sturen naor info@stellingwarfs.nl. Graeg 
mit vermelding van een o6-nommer, zodat 
we je berieken kunnen as et op 4 augustus 
beroerde min weer wezen zol. Eerdaegs zal 
nog een reservedaotum vaastesteld wodden, 
die laoten we dan z.g.m. weten. Nao anmel-
ding kriej’ een bevestiging mit een nota; de 
toegangskaorte wodt of toestuurd/bezorgd, 
of uutdield op ’e dag zels. Omreden et tal 
dielnemers beparkt is, is een vlotte anmel-
ding een anraoder, kotomme: wees d’r as de 
kiepen bi’j!

Vri'jwilligers volop in aktie in een atelier van Hawar
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De Kuunder

Langs de revier
De voegels fluiten
Hemelsblauwe locht
Ie zien meensken visken
Aachter et stiekeldraod
staot hi’j
andachtig
te kieken.
Dan loop ik naor et hekke
Aai him over
et heufd.

Eva Bethlehem
OBS De Stelling, Makkinge

Bange

Et is naacht
Onweer
Hiel veul onweer

De zwatte peerden 
in et laand
slaon op hol

Ze springen over 
de draod henne
En alle meensken helpen

om de peerden
weer in et
laand te kriegen

As dat allemaole 
mar goed oflopt.

Wesley Bos
OBS De Tjongeling, Berkoop

Alle leerlingen van groep 8 van de basisschoelen 
van Berkoop en Makkinge schreven gedichten 
in et Stellingwarfs over peerden. 
Jim lezen d’r hier twieje van:
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O p vri’jdagaovend 27 juli komt de zeu-
vende roman van Johan Veenstra 
Vroeger is veurgoed veurbi’j uut tiedens 

een literaire aovend in mfc De Ni’je Stienze in 
Ni’jhooltpae. De aovend begint om 8 ure en 
iederiene kan d’r vergees henne.

De aovend wodt eupend deur Klaas van 
Weperen, de veurzitter van de Stellingwar-
ver Schrieversronte, die et boek uutgeft. De 
schriever geft et eerste exemplaor an Sippy 
Tigchelaar die bi’j Omroep Frieslaand warkt 
het en indertied bi’j Veenstra thuuskwam 
om zien radioverhaelties op te nemen. Johan 
Veenstra vertelt vanzels ok over en uut zien 
ni’je roman en hi’j wodt interviewd deur Peter 
Riksma. De bekende Grunninger zanger Jan 
Henk de Groot zingt die aovend een stok-
mennig lieties.
De meensken kun et boek diezelde aovend 
al anschaffen. Johan Veenstra signeert in et 
schoft van et pergramme. De roman telt 208 
bladzieden en kost 14,50 euro. Et omslag 
is van SijtzeVeldema/Stilet Vormgeving in 
Dwingel. Et binnenwark is verzorgd deur BVK 
grafisch vormgever in Haulerwiek. 

Inhoold
Vroeger is veurgoed veurbi’j is een spannend 
en ontroerend boek. De roman gaot over 
Arjen Hogeling, die op een dag in 1990 in 
Twente mit een geweer in de auto stapt en 
naor zien geboortestreek, de Stellingwarven, 
ridt. Hi’j is van doel en schiet daor zien half-
breur Albert dood. As et kan mit ien schot.
Et boek gaot niet allienig over Arjen, mar ok 
over zien mem. Zi’j woont as maegien mit 
heur volk in een aarmoedig klintien an de 
Lendediek in Ni’jtriene. Daor wodt ze staepel-
gek op Arjen de Ruter, de zeune van een rieke 
boer, die vlakbi’j heur woont. Hi’j is ok gek op 

heur, mar ze kun niet trouwen. Ze moet lieke-
wel wel een kiend van him kriegen. Dat wodt 
Arjen junior. Laeter bestedet ze heur uut bi’j 
Sander Hogeling, een boer an de oostkaant 
van Wolvege. Een gofferd van een kerel. Ze 
kriegen tegere een zeune: Albert. 
Eerst een goeie veertig jaor laeter, in 1990, 
ontdekt Arjen wat veur vieze streek zien 
halfbreur Albert him indertied leverd het. En 
dan... stapt hi’j mit et geweer in de auto.
Vroeger is veurgoed veurbi’j is een boek om in 
iene goeze uut te lezen.

Eupen Stal
Johan Veenstra zit tiedens de Berkoper 
keunstmannefestaosie Eupen Stal, die op 
zaoterdag 28 juli uut aende zet, op praktisch 
alle daegen in de hal van et gebouw van de 
Stellingwarver Schrieversronte om zien ni’je 
roman daor an de man te brengen. Dat dee 
hi’j vleden jaor ok mit zien ni’je dichtbundel 
De overkaant van et waeter. Dat was doe een 
groot sukses, want dat boek is intied hiele-
maole uutverkocht. Krek as vleden jaor is d’r 
ok now weer een fotowedstried koppeld an 
et uutkommen van Veenstra zien ni’je boek. 
Fotografen kun foto’s maeken van plakken 
die in de roman veurkommen. De mooiste fo-
to’s bin in et Schrieversrontegebouw te zien.

Van de redaktie

Ni’je roman van Johan Veenstra
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A s Jo Wardenier in 1934 geliek kregen 
hadde, zol Wolvege d’r al weer jaoren 
hiel aanders uutzien hebben as dat dat 

vandaege-de-dag et geval is. Et dörp was dan 
intied uutgruuid tot een mederne en drokke 
febrieksstad, die now Wolfe City hieten zol. 
Dat laeste omdat de Amerikanen et d’r dan 
veur et zeggen kregen hadden. In de midden 
van de stad zollen now wel vuuftien wolke-
krabbers staon. Bi’j helder weer koj’ ze vanuut 
Liwwadden, Grunningen en Koeverden zien. 

Veerder zol ’t ien en al moterfebrieken wezen 

waj’ zaggen. Allegere van de International 
Perpetuum Mobile Engine Factory (IPMEF). 
Een hiele mond vol, mar et was me ok wat… 
De Kuunder, Lende en Scheene broesden 
mit ’n drienend onder de febrieken deur. Zi’j 
koelden daor de 24x7 dri’jende mesienen. 
Et koelwaeter gaf in de winter gratis ver-
waarming van alle huzen en gebouwen. Niet 
alliend in Wolfe City, mar ok in Stienwiek en Et 
Vene en alles d’r tussenin.

En as ’t allemaole deurgaon was, dan hadden 
de yankees vast en zeker Johan Veenstra 

Carol Klok

De wondermoter van Jo Wardenier

Jo Wardenier (rechts) mit segare en zien siktaoris, 1934 (www.geheugenvannederland.nl)
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ansteld as burgemeester van Wolfe City. De 
bekende Stellingwarver streektaelschriever 
was dan al lange stopt mit et schrieven van 
boeken. Hadde hi’j gien tied meer veur. Johan 
ezelde as gewetensvolle burgervader now 
daegen en naachten an in ’t stadhuus. Over 
hoe duur bi’jveurbield de ni’je Twin Tower van 
Wolfe City wodden kon. Hi’j hadde bi’j al die 
rekenderi’je et veurdiel dat hi’j vroeger bi’j de 
belasting in Et Vene warkt hadde. Warschien-
lik was hi’j daoromme ok vraogd veur et hoge 
ambt. 

En in et weekaende ontspande Johan him mit 
katte Boris in zien schitterende ni’j optrok-
ken butenverblief Cathome Neverland, in 
de bungelowwiek Newwoodpath van Wolfe 
City. De plattelaansvrouwluden belden him 
nog wel es veur een lezing, mar Johan snibde 
steevaaste: ‘Ik hebbe gien tied, ik moete nog 
een boel kalkeleren.’

Mar, alle gekhied op een stokkien, wie was 
die Jo Wardenier en wat veur idenen hadde 
hi’j in ’t heufd. Jo (Johannes) wodde in 1912 
geboren in de Kerkbuurt van Steenwieker-
woold. Zien heit was Jan Wardenier, die de 
kost verdiende as keuterboertien en timmer-
man. Doe Jo drie jaor oold was, sturf zien 
mem. Zien laetere stiefmem zee over Jo dat 
hi’j op ’e legere schoele ‘wat dom was mit 
lezen en schrieven’. Meugelik was Jo woord-
bliend. Doe hi’j van schoele of kwam, gong 
Jo warken in de beschutefebriek van Tuk. In 
zien vri’je tied was hi’j altied in et schuurtien 
van zien oolderhuus an et ommeniefelen mit 
moters.

An et aende van oktober 1934 stapte Jo, as 
jonge snuter van 22 jaor oold, naor wethool-
der Muurling van Weststellingwarf. Jo zee 
tegen de wethoolder dat hi’j nao zes jaor 
knusselen een moter uutvunnen hadde, die 
zonder bezine lopen kon. Een soortement 
van perpetuum mobile! As de gemiente een 
febriek bouwen zol om daor zoe’n moter te 
produceren, konnen - zo legde Jo uut - wel 

13.000 meensken an ’t wark. En dat in een 
tied van grote krisis en warklooshied! 

De goedgeleuvige wethoolder overlegde 
mit de juust anstelde burgemeester Maas. 
Beidend zaggen zi’j een goolden toekomst 
veur Wolvege mit de moter van Jo. Et zol een 
wereldwiede revelusie wodden! Ze vreugen 
Jo nog wel om de moter zien te laoten, mar 
die wol dat niet. Hi’j zee dat de kaptaolver-
schaffers, die al miljoenen stot hadden in ’t 
ontwarp van de moter, dat niet goedvunnen. 
Jo kreeg op zien verzuuk van Maas vot-en-
daolik een waopenvergunning veur een 
revolver. Dan kon hi’j meugelike dieven van 
zien moter op ofstaand te holen.

De gemiente wees al vast bi’j Wolvege een in-
dustrieterrein an van zoe’n 140 bunder. Daor 
mos begin 1935 de eerste moterfebriek kom-
men. Een twiede zol bi’j Amsterdam verschie-
nen. Jo gaf, tegere mit Maas en Muurling, een 
passekonfereensie in et gemientehuus. Daor 
kwam een protte journalistevolk op of. Jo wol 
niet te vule zeggen over de moter, mar as et 
ding ien keer leup, kon hi’j wel drie maonden 
deurdri’jen zonder bezine en eulie, vertelde 
hi’j. Onderhoold van de moter zol niet meer 
dan 25 gulden in ’t jaor kosten. De kraanten 
stonnen d’r daornao vol mit, niet alliend in 
oons laand, mar over de hiele wereld. 

Et duurde dan ok niet lange of d’r kwammen 
zaekeluden uut Amerike mit dollartekens in 
de ogen naor Wolvege. De grondpriezen re-
zen daor de panne uut. Solsetaosies stroom-
den bi’j de gemiente binnen van meensken 
die in de febriek warken wollen. De euliepries 
klapte wereldwied in mekeer en de koers van 
de dollar kelderde. 

En Jo? Die stak him alvast in biesterbaorlik 
mooie pakken en schafte him een persoonlik 
siktaoris an. De kandidaot-netaoris Van der 
Poll was de gelokkige. Jo leut him mit beveili-
gers rondrieden in dure auto’s, mit een dikke 
segare in de snufferd. Zoas Prometheus veur 
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de meenshied et vuur uut de hemel steulen 
hadde, zo hadde Jo heur de wondermoter 
geven. Dat docht Jo temeensen!
Want de feestvreugde duurde mar iene dikke 
weke. De burgemeester kreeg de hieltied 
meer argwaan of de moter van Jo wel echt 
beston. Hi’j raekte aachterdochtig deurdat Jo 
et ding niet zien laoten wol. Maas leut Jo naor 
et gemientehuus kommen veur een lang ver-
heur. Daor was ok de huusdokter Baarda van 
Wolvege bi’j. Die beoordielde Jo as een man 
mit geveerlike koolder in de kop en schreef 
een medische verklaoring uut. Daormit stelde 
Maas Jo in bewering. Hi’j leut him, tegen 
de zin van Jo, deur de pelisie ofvoeren naor 
de ofdieling psychiatrie van et akedemisch 
ziekenhuus in Grunningen. Perfester Van der 
Scheer daor zag et geveer bi’j Jo niet zo en 
leut him een dag laeter weer los. 

Doe de meensken van Wolvege hierover 
heurden, weren ze verbiesterd en kwaod. 
Ze stonnen pal aachter Jo. Et kwam alder-
deegst tot een protestoptocht in ’t dörp. 

Daor wodde een iezeren 
bol in mitsjouwd waorop 
ston: ’Et ei van Muurling’, 
een verwiezing naor ’et ei 
van Columbus’. De raod 
van West-Stellingwarf 
kon weinig aanders dan 
et vertrouwen in heur 
CHU-wethoolder Muurling 
opzeggen. Hi’j was de 
pineut en mos ophoepe-
len. Hi’j begon doe een 
loopbaene as brilleman in 
Stienwiek. Daornao gong 
alles in Wolvege weer zoas 
et eerder ok gong.

In 1936 wodde Jo deur 
de rechtbaank van Zwolle 
nog veroordield tot een 
jaor gevangenisstraf. Ok 
mos hi’j veur drie jaor naor 
een gesticht. Dit omdat 

hi’j in Zwolle twie auto’s steulen hadde, de 
ni’je Ford van pastoor Eshuus en de Fiat van 
domenee Valeton. In Deventer had hi’j ok nog 
een moter steulen en in Assen een huurauto 
niet weerommebrocht.

Jo bleef de rest van zien leven heilig geleuven 
in zien wondermoter. Hi’j zee dat et ontwarp 
van de moter steulen was doe hi’j  in Grun-
ningen opneumen was. De bouwtekening 
van et apperaot, die hi’j geven hadde an een 
kammeraod, was votraekt. An betaeld wark 
kwam Jo nooit meer toe. Waor hi’j van leefde 
bleef een raodsel. D’r weren goenend die 
zeden dat de euliebaronnen him ommekocht 
hadden. Uut aangst dat zi’j gien druppel eulie 
meer verkopen zollen as de moter van Jo op 
’e mark kommen was.  

Jo bleef altied vri’jgezel en woonde as kost-
ganger bi’j meensken in Stienwiek. In 1959 
kwam hi’j nog es in de kraante. Vanuut Ame-
rike kwam et bericht dat daor een ni’je moter 
veur keunstmaonen maekt was. Jo docht dat 

Wardenier mit zien wondermoter (www.gahetna.nl)
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die moter zíen moter was, die in 1934 steulen 
was. 

In de zoemer van 1960 overleed Jo op 47-jao-
rige leeftied in et ziekenhuus van Meppel. 
Waor hi’j begreven wodde is nooit dudelik 
wodden. 

Jo zien naeme spoekt nog wel es deur de 
Stellingwarven. Ie kun je aachterof ofvraogen 
hoe hi’j mit zien idenen een weke lange de 
hiele wereld op ’e kop zetten kon. Was Jo een 
uutkookte misdaodiger of een ziekelike fan-
tast die niet alliend himzels mar ok aanderen 
meesterlik in zien eigen gedaachtespinsels 
geleuven laoten kon? Warschienlik et laeste. 
‘Mar dan wel mit wat krimmenele trekkies’, 

zullen de pastoor en domenee van Zwolle 
wel zegd hebben.

In 1990 wol de gemiente West-Stellingwarf 
niet mitwarken an een boekien over Warde-
nier veur de lessen hiemkunde op ’e legere 
schoelen. Dit omdat hi’j in de oorlog fout 
west was. Et zeer van 1934 zal ok nog wel wat 
mitspeuld hebben, kujje zo veurstellen. 
Aj’ op www.delpher.nl: johannes wardenier 
intypen, ziej’ nog een protte meer informao- 
sie over Jo en zien fantesiemoter. In 1984 
schreven Han Wielick en Henk Ymker d’r een 
boek over, Het mysterie Wardenier.

Harmen Houtman

Et pad naor huus
Op een vroege zoemerdag
zat hi’j aachter zien peerdestal,
waor et schaad van een grote hoed
zien ogen verburg veur de felle zunne

Boven et diepe meer
cirkelde de zee-aorend
mit zien vleugels brieduut,
zo zag hi’j in de blauwe locht
de starke aarms van zien mem
die him stevig tegen heur an drokten

De klauwen waachten ongedurig
op een maoltien vis uut et strakke waeter,
de gele snaevel graoperig en halfeupen,
hoe vaeke had hi’j zien heit
hulpen mit et rooien van de bieten
of een stokmennig wottels veur eten,
de groeven in de hanen vol modder,
de naegels nog zwat op ’t schoeleplein

Hi’j soesde in slaop,
droomde him de reize deur de tied,
vleug op ’e wiend van jaoren
naor de oolde kedde bi’j et hekke;
et pad naor huus…
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K rek as de veurige keer een verhael uut 
de tied dat Boris en Joris nog tegere 
weren. Et noodlot nog niet toesleugen 

hadde.
Now a’k de boeken van Desmond Morris 
over katten en heur gedrag lezen hebbe, 
daenk ik da’k Boris en Joris nog beter kenne 
as veur de tied en ik wete now ok dat mien 
beide lease-katten spleten persoonlikheden 
binnen. Dat bin alle huuskatten, neffens 
Morris. Dat is vanzels arg, mar de beide katten 
hebben d’r gien hinder van. Meensken die 
zoe’n kwaole hebben kommen bi’jtieden tot 
de malste dingen. Katten leven d’r gewoon 
mit deur zonder d’r last van te hebben. Katten 
bin een stok soepeler van geest as meensken.

Et was vanzels al een hiele 
schok om as kleine katties 
bi’j de moeder weghaeld te 
wodden en dan van de Friese 

Woolden naor de Stellingwarven 
te verhuzen. Naor meensken mit 
een aandere tael. Et hie, mie en zie 

veraanderde zomar in hi’j, mi’j en 
zi’j. Verwark et allegeer mar es 

as klein kattien. Et is niet 

niks. Mar ze hebben die kultuurschok goed 
deurstaon en et wodden flinke, grote katten. 
Mar wel spleten persoonlikheden…

Wilde katten wo’n op een gegeven mement 
volwassen katten as de moeder niks meer 
van heur weten wil. Die hoolt op een dag 
op mit heur te slikken en te verwennen. Ze 
moe’n heurzels mar es een keer redden. 
Ie kun niet iewig veur de jongen zorgen 
blieven. Ze het ze alles bi’jbrocht wat een 
volwassen katte weten moet in et leven. Ze 
weten hoe ze een moes vangen en overleven 
moeten. Moeder katte het wel wat aanders 
an ’t heufd. Die het weer zin an seks en moet 
nao verloop van tied veur een ni’je toom 
kiender zorgen. Dat de veurige jongen moe’n 
heur mar redden. De wereld is roeg en wie 
him niet redden kan is sloeg! Mit huuskatten 
gaot et trouwens krek zo. Mar huuskatten 
wo’n veurdat ze deur heur moeder verstoten 
wodden al bi’j heur weghaeld en kriegen een 
baos of meerdere baosies. Die blieven heur 
vervolgens een leven laank verwennen, eten 
geven en aaien. Huuskatten blieven dus in 
dat opzicht altied kleine katties. De baos het 
de rolle van de moederkatte overneumen. 
Mar as ze butendeure kommen bin et iniens 
volwassen katten die op ’e jacht gaon en an 
wilde, woeste seks doen. Ik zie et ik de prak-

tiek gebeuren.

As de beide katten bi’j mi’j in huus 
binnen schooien ze om whiskas. 
De etersbakkies in de hal bin et 
belangriekste in de hiele wereld. 

En as ze heur zat eten 
hebben willen ze 

graeg in heur 
maanties bi’j 
de waarme ka-

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen
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chel liggen. Of ze willen omstebeurten bi’j me 
op ’e schoot en dan lekker aaid wodden. Dan 
doen ze de ogen dichte van genot a’k heur 
wat an de oren en onder de kin ommekriebe-
le. Dat aaien en kriebelen vuult krek zo lekker 
as et slikken dat heur moeder indertied dee. 
Ze blieven heur op die meniere dus as kleine 
katties gedregen, ok al bin ze vier of tien jaor 
en al lange volwassen. 

Ze beschouwen mi’j as heur pseudo-moeder. 
Ik hebbe de rolle van de moederpoes over-
neumen en zal ze nooit verstoten. In heur 
ogen bin ’k vanzels wel een allemachtige 
grote moeder. Een reus. Ik torene hoge boven 
heur uut. Mar dat verschil kan kleinder maekt 
wodden. Vandaor dat Boris geregeld bi’j 
me op et buro springt. Dan bin zien kop en 
mien heufd op liekese hoogte en kan hi’j me 
heerlik koppies geven. En as dat langdurig en 
intens gebeurd is, gaot hi’j heerlik naost me 
liggen te spinnen as ik an et typen bin. Dat 
betekent dat hi’j gien kwaod in de zin het en 
op dat mement meer as tevreden mit zien 
katteleven is.

Mar heur gedrag is inienend kompleet aan-
ders as ze butendeure willen, pissen moeten, 
en ik ze d’r uut laote. Dan veraanderen ze van 
kleine katties in grote volwassen katten, die 
inienend niks meer van me weten willen. Ze 
hebben heur eigen leven en gaon bi’j een 
poele staon te drinken, want dat smerige 
waeter  is vule lekkerder as een schaoltien mit 
schoon meenskewaeter uut de kraene. In et 
poelewaeter zitten lekker roekende bakte-
ries en d’r ligt rotterig blad in. Heerlik! En a’k 
dan vanuut de deure zegge dat ze wel weer 
in huus kommen kunnen omdat et mal en 
ontiederig weer is, slaon ze gien acht op me. 
Ik bestao even niet meer veur heur. Ze lopen 
me straal veurbi’j zonder nog naor me omme 
te kieken. Ze gaon de bos in, op ’e struun naor 
moezen en… ze gaon misschien wel vechten 
mit aandere katten. Ze bin groot en volwas-
sen. Tot… et verlangst naor de whiskas en et 
aaien en kriebelen van de pseudo-moeder 
de kop weer opstikt. Dan bin ze inienend 
weer bi’j de deure, willen graeg in huus, en 
veraanderen heur gedrag weer in et gedrag 
van kleine katties. Zo soepel van geest zullen 
meensken nooit wodden!

Eupen Stal
Johan Veenstra zit tiedens de Berkoper keunstmannefestaosie Eupen Stal, 
die op zaoterdag 28 juli uut aende zet, op praktisch alle daegen in de hal van et 
gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte om zien ni’je roman daor an de man 
te brengen. 
Dat dee hi’j vleden jaor ok mit zien ni’je dichtbundel De overkaant van et waeter. Dat 
was doe een groot sukses, want dat boek is intied hielemaole uutverkocht. Krek as 
vleden jaor is d’r ok now weer een fotowedstried koppeld an et uutkommen van 
Veenstra zien ni’je boek. Fotografen kun foto’s maeken van plakken die in de roman 
veurkommen. De mooiste foto’s bin tiedens Eupen Stal in et Schrieversrontegebouw 
te zien.
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O p et mement van schrieven bin d’r 
allemaole festiviteiten in Paradiso bi’j 
gelegenhied van et heuglike feit dat 

Paradiso dit veurjaor 50 jaor wodden is! Een 
veurmaolig verieningsgebouw uut 1879 van 
et karkgenootschop De Vrije Gemeente wodt 
in oktober 1967 deur hippies kraekt. De poli-
tie gript in. Mar begin 1968 wodt de gemien-
telike stichting Vrijetijdscentra Amsterdam 
opricht en is sund die tied de wettige eigener; 
de stichting beheert et gebouw vanof dan as: 
‘Paradiso’. 

Op 30 meert 1968 is de eupening en Paradi-
so is vandaege-de-dag DE poptempel van 
Nederlaand. Prachtig toch!? D’r wodt be-
weerd dat dit et aldereerste jongerencentrum 
van Nederlaand is en algemien wodt dat ok 
anneumen. In naovolging d’r van wo’n laeter 
van lieverlee de hieltied meer jongerencen-
trums realiseerd, overal in et laand, dus ok op 
’t plattelaand.
Mar de schriever van dit stok vragt him of: 
‘Is Paradiso aenlik wel ’t aldereerste jonge-
rencentrum van Nederlaand?’ Jawisse, wel 
aj’ alliend kieken naor et mement dat Para-
diso de deuren eupent veur et pebliek. Die 
primeur het Paradiso dan dudelik! Kuj’ niks 
van zeggen! Mar is d’r op datzelfde mement 
in Noord-Nederlaand niet een klein dörpien 
dat eerder is? Wiels ik dit zo opschrief, dot de 
omschrieving mi’j daenken an de meniere 
waorop schriever René Goscinny et kleine 
Gallische dörpien beschrift in zien stried 
tegen de Romeinen van Julius Cesar; et dörp 
van Asterix en Obelix dus! Nee, ik bin gien 
Calimero-daenker!!
Mar, let goed op! Want in ieder geval, wat de 
veurbereiding angaot, gaon ze in dat dörp al 
in 1966 uut aende mit et koncept ’jeugdsoos’. 
Dat komt deur een wel hiel biezundere match 

van, min of meer, verschillende belangen die 
uutaendelik mit mekeer tot een zelde visie 
kommen.
An de iene kaante een tal netaobelen in dat 
dörp, die van miening binnen dat de dörps-
jeugd op veul te jonge leeftied in de plaet-
selike kroegen zit. Et dörp staot in de jaoren 
zestig van de veurige ieuw te boek as een 
dörp van twaelf huzen en dattien kroegen. 
Meerdere kefé’s, bars, kafetaria’s, dancings en 
alderdeegst een echte naachtklub is dat dörp 
dan riek. 
An de aandere kaante de dörpsjeugd, die wel 
es zonder naodrokkelik toezicht van betuttel-
de oolden op een eigen plak lekker heurzels 
wezen willen. Now zollen we zeggen: ‘om te 
chillen!’ Mar veural om legaol buten beeld 
van de oolden te wezen. Ze numen dat plan 
dan mitien al ’jeugdsoos’.

Over welk dörp a’k et hier hebbe? Now, Ap-
pelsche dus! Et is vanuut de netaobelen mit 
naeme huusdokter Coen Bakker die et ’ge-
zondhiedsbelang’ inzet. Arg ’nuttig’ daorbi’j is 
’t gegeven dat Appelschester Henk Zwart dan 
wethoolder is veur C.R.M. (Kultuur, Rekreaosie 
en Maotschoppelik wark); dit naemens de 
PvdA. Hi’j is trouwens ok kastelein van ‘Thee-
huis de Boschberg’; mar dat even terloops. 
Laeter dot blieken dat disse kombinaosie 

Kjest Herder

Jeugdsentiment

Huusdokter Coen Bakker
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(netaobelen an de iene kaante; initiatief- 
rieke dörpsjeugd an de aandere kaante) zo 
vruchtber is dat et plan ok warkelik uutvoerd 
wodden gaot: ’een soos veur de jeugd van 
Appelsche’. 
Zonder veerder iene van dit jeugdinitiatief te-
kot doen te willen, moet hier toch de naeme 
Jenne Buist nuumd wodden. Zien uutstrao-
ling, zien niet te stuiten enthousiasme en 
deurzettingsvermogen blieken van groot 
belang om de weensken van de jongeren 
naor veuren te brengen richting politiek. Et 
plan is dan wel helder, mar veur de realisaosie 
d’r van dient in de gemeenteraod toch nog 
wel wat twiefel van tegenstaanders overwun-
nen te wodden. Uuteindelik lokt dat, mar et 
konservatieve diel van de raod blift kritisch. 

Mar goed, een geloksfaktor is dat de gemien-
te op dat mement aktief betrokken is bi’j de 
zonuumde ruilverkaveling; et opni’j verdielen 
van stokken laand. Boeren die grootschaoli-
ger an de slag willen kriegen ni’je kaansen. 
Die dat niet zitten zien, kun saneerd wodden. 
Et gevolg daorvan is dat d’r kleine boerebe-
drieven op ’postzegels’ grond aachterblieven. 
Veul van die kleine boeren blieven daor wo-
nen; aanderen gaon bi’jglieks in een bunga-
low in et dörp wonen.
Dat gelt ok veur et boerderi’jgien van de 
femilie Gorter op et adres Aekingaweg 7, 
dan nog een zaandpad, vlakbi’j et vroege-
re internaot Aekinga, now Zeuvenakkers 
Trajectum. Et fenomeen ’woonboerderi’je’ is 
midden jaoren zestig aenlik nog niet bekend. 
De gemiente blift in principe mit een paand 
in de maege zitten waorveur (dan nog) niet 
zoveul belangstelling is. Et gaot hier trouwens 
om een ’niet al te best’ paand, aanders zegd: 
’veul aachterstallig onderhoold’. Meugelik mit 
daordeur wodt al rap besleuten dat dit paand 
beschikber kommen mag veur de jeugdsoos 
in oprichting. Dus de hanen kun uut de mou-
wen steuken wodden. 
Et anpassen van boerderi’je naor jeugdsoos 
bliekt een serieuze klus waorbi’j volhoolders 
neudig binnen; die bin d’r gelokkig. Jenne 

Buist toont him ok bi’j de uutvoering van de 
warkzemheden de slim betrokken leider. Bi’j 
et uuteindelik slaegen van dit projekt is hi’j 
van groot belang west. Jenne mocht jammer 
genoeg niet oold wodden, zien gezondhied 
leut him al jong in de steek.

Evenzogoed moe’n ok de verschillende 
middenstaanders nuumd wodden. Ze gavven 
veul adviezen en stelden veul materiaolen be-
schikber veur de verbouwing. Want et projekt 
is dan nog puur ofhaankelik van dit soorte 
van liefdaodighied. Netuurlik orgeniseert de 
dörpsjeugd ok verschillende ondersteunen-
de akties, zoas euliebolle-akties, koekakties, 
nuum mar op, tot kollektes an toe. 

Et vaalt op een goed mement alderdeegst 
de laandelike passe op dat de dörpsjeugd 
van Appelsche toch wel een hiele speciaole 
missie het. In et naojaor van 1967 komt et 
weekblad ’Margriet’ langs veur een uutge-
breid artikel en foto’s. Et artikel krigt de titel: 
‘Waar houdt de plattelandsjeugd zich eigenlijk 
mee bezig?’ Men het kennelik wel in de gaten 
dat et hier niet gaot om een kraekaktie van 
hippies op et plattelaand. Et artikel verschient 
in et vroege veurjaor van 1968 in de ’Mar-
griet’, niet veer veur de eupening. Want nao 
veul bloed, zwiet en traonen is de klus dan 
eindelik zo goed as klaor; op 1 meie 1968 
eupent ’de jeugdsoos’ zien deuren; vlak nao 
Paradiso dus!

De vroegere boerderi’je Aekingaweg 7
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Naost kritische raodsleden blift ok een pat 
van de bevolking mit een zeker wantrouwen 
et verloop volgen. En d’r ontstaon ’verhaelen’, 
geboren uut onbegrip en veuroordielen. ‘Niet 
altied toetst naor de waorhied’, om zo mar te 
zeggen. 
Op een goed mement verschient d’r een 
’verontrustend bericht’, zeg mar ’broodje aap’ 
(now: HOAX)  in de lekaole passe: ‘In Harambe 
wodt wierook rookt!’ Disse lekaole kraante 
wodt in de volksmond niet veur niks ’et oolde 
wief’ nuumd. Mar d’r wo’n vot-en-daolik wel 
kritische raodsvraogen steld vanuut ’konven-
tionele hoeke’ an de ’progressieve wethool-
der’. 
In et begin gaot et dus om ’de jeugdsoos’; een 
ommebouwde boerderi’je an de Aekingaweg 
en een groep vri’jwilligers die mit mekere 

de tente beheren. Mar et stichtingsbestuur 
van de jeugdsoos zicht op een gegeven 
mement wel in, dat de levensvatberhied van 
de jeugdsoos vergroot wodden zal as d’r een 
vaast financieel budget beschikber komt. Dat 
kriegen ze bi’j de gemiente veur mekeer, mar 
de veurweerde die de gemiente daorbi’j stelt, 
is de anstelling van een beroepskracht in de 
rolle van jeugdleider en toezichthoolder. En 
zo gebeurt et.
Dit betekent feitelik al binnen een jaor nao de 
eupening een hiele grote veraandering. En de 
jongerengroep is daor wel wat huverig veur. 
De jeugd is ommes tot dan, liekewel op wat 
ofstaand volgd deur een daegeliks bestuur 
van eerder nuumde netaobelen, ’de baos’ in 
eigen huus. Want zal die beroepskracht dan 
niet ’de baos’ wodden? En is de jeugd van 
now of an gaast in eigen huus? Een pat van 
de warkers van et eerste ure haokt of.

De eerst anstelde beroepskracht bevestigt, 
jammer genoeg, et wantrouwen. Hi’j bliekt 
inderdaod een baos die him niet naost, mar 
juust boven de jeugd opstelt. En dat geft al 
vlot wrieving mit de jongerengroep van et 
eerste ure; mar ok mit aandere bezukers. Zo 
treedt hi’j aorig autoritair op tegen jeugd die 
heur niet neffens zien normen gedreegt. Kiek, 
daor moej’ bi’j de jeugd niet mit ankommen. 
Want et is OONZE jeugdsoos. Een bezuker 
mit een kot lontien lat him niet de les lezen 
deur de arrogante man en ’verkocht’ him een 
klap. Et leidet d’r toe dat disse beroepskracht 
al nao zes maonden beslöt om de haanddoek 
in de ring te gooien. D’r gaot een zocht van 
verlichting deur de jeugdsoos. De jeugdsoos 
is weer van de jongeren zels, zo wodt risse-
neerd. 

Et is de periode waorin de jeugdsoos een 
naeme kriegen zal. Bezukers meugen daor 
idenen veur andregen. Jammer is allienig dat 
tot op de dag van vandaege niet dudelik is, 
wie de naeme ‘Harambe’ bedocht het. Want 
dat is de naeme die uut hiel veul idenen 
keuzen wodde. Ie meugen wel zeggen, een 

De foto in de Margriet; veurjaor 1968.
Op ’e ledder: Girby van Buiten
Op ’e trappe (van onder naor boven; v.l.n.r.): 1e riegel: 
Ab Pool; Erna Ennik; Jaap Herder. 2e riegel: Appie 
Boonstra; Kjest Herder. 3e riegel: Jenne Buist; Joyce 
Ennik. 4e riegel: Siebe Oosterloo. 5e riegel: Pieter de 
Boer; Jaap Hankel. 6e riegel: Klaas Jongsma.
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unieke naeme; et woord komt uut et Swahili. 
De letterlijke betekenis is: ‘allemaole tegere’. 
Filosofischer kuj’ et niet bedaenken toch? 
Want ok al wodde et dan nog niet zo arg as 
uutgangspunt zien; Harambe zal jongeren-
groepen verbienen gaon. Mit de wetenschop 
van now kuj’ dat best zo stellen. Wie bedaenkt 
zoe’n naeme? Daor liekt over naodocht te 
wezen! D’r is een poze hiel stellig de naeme  
van een bezuukster van doedertieden 
nuumd. An heur is lange toeschreven dat zi’j 
de bedaenkster van de naeme Harambe west 
is. De schriever van dit stok het daoromme 
kotleden de stoute schoenen mar es antrok-
ken en onderzuuk doen gaon. Mar ok al gaf 
zi’j toe dat ze die ere graeg kregen hadde; tot 
heur oprechte spiet mos ze bekennen dat zi’j 
niet de bedaenkster west is. Et zal now war-
schienlik veur altied een mysterie blieven. Et 
briefien is d’r niet meer, dus ok gien DNA. We 
hoeven Caroline Tensen niet te bellen.

De eerste beroepskracht redt et dus niet. Blie-
de dat hi’j opkrast is, mar et duvelse dilemma 
blift: zonder beroepskracht gien subsidie! Bu-
tendat is uuteindelik et beheer gewoon niet 
vol te holen. En de kommerciële optie wodt 
niet eens overweugen; terecht netuurlik! Dat 
daoromme wodt d’r zocht naor een ’vasse’ 
beroepskracht, en die wodt vunnen.
Et gaot om een hiele biezundere man, dat 
mag gerust zo steld wodden. Hi’j ridt in 
een oolde kraekende ’besteleend’, het een 
geweldige zwatte baord en een hoogblonde 
vrouw, die hi’j steevaaste ’de blonde’ nuumd: 
Gerard Floor. Een man die hielemaol past in 
de ’profielschets’ en dus gien inbreuk dot op 
hoe de jeugd ’heur’ Harambe beleven wil. Het 
niks mit autoriteit; een man die et in him het 
om de juuste ’verbiening’ mit de jeugd an te 
gaon. Van die pesisie uut sturende op een 
wieze die de jeugd et gevuul geft dat ZI’J de 
uuteindelike keuzes maeken meugen. Feitelik 
is dat ok zo; Gerard zien motto is: ‘Jim moe’n 
et zels doen! Kommen jim niet mit idenen, 
dan gebeurt d’r niks!!’ 
Mar Gerard dreegt et speciaole gevuul van 

Harambe ok naodrokkelik uut mit de slogan: 
‘Kom naar Harambe en neem je moeder mee!’ 
Een kreet die hi’j ’lient’ van VERKADE; dat be-
drief warft dan passeniel mit de slogan: ‘Kom 
werken bij Verkade en neem je moeder mee!’ 
Mar et past hier naodloos. De jeugd begript 
ok dat de slogan veul meer inhoolt as ‘ge-
woon lollig’ wezen. Want hi’j bedoelt d’r mit 
te zeggen: we moe’n et tegere doen; van wel-
ke komof aj’ ok binnen of welke levensover-
tuging aj’ ok hebben. En dat is (zeker dan!) 
arg knap, want in Appelsche wodde iederiene 
(doe nog) deurgaons indield bi’j iene van de 
twie groepen: de ‘rooien’ of de ‘fienen’! 
Zien invloed dreegt d’r toch toe bi’j dat 
‘Harambe veur elkeniene’ wodt! En dat is wat 
de oolden (tot dan) niet veur mekeer weten 
hebben te kriegen. Starker, de ooldere gene-
raosie liekt vanuut konservatisme disse ’indie-
ling’ (mit bi’jbeheurende stigma’s) naemelik 
bewust te koesteren; die verschaft ommes 
dudelikhied! ‘Och, dat is d’r iene van…, dat 
bin fienen!’ 

Gerard Floor
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Veur de jeugdige 
enthousiastelingen 
die bouwen an de 
jeugdsoos gellen 
die verschillen niet. 
De jeugd zicht die 
verschillen hielemaole 
niet; wil die ok niet 
zien.

Persoonlik koester ik 
op dit stuit, vuuftig 
jaor nao et uut aende 
gaon, veural de nostal-
gische gedaachten en 
bi’jheurende gevulens. 
En dat gaot vaeke krek 
zo as mit et heuren 
van bepaolde lieties; 
een lietien as ’dreger’ 
van herinnerings. 
Jim herkennen dat vast wel; aj’ een bepaold 
lietien heuren, dan weej’ zowat mitien waor 
aj’ weren doe aj’ dat lietien veur et eerst 
heurden. Bi’jglieks op wie aj’ doe verliefd 
weren of daj’ juust (liefdes)verdriet hadden. 
Zo dus! Daorbi’j is ’t wel zo: et bin vaeke ok 
wel wat idealiseerde herinnerings an een tied 
die zonder overdrieving onze ‘naïeve levens-
fase’ nuumd wodden mag. Onbezorgd, want 
de grote zaeken van et leven speulen nog 
niet. Zels bin ik in 1966 net veertien jaor as et 
klussen begint; de ooldsten hooguut achttien 
jaor. Dan bi’j’ doende mit meziek en de eerste 
verliefdhiedzorgen; groter bin de proble-
men dan nog niet. Now ja, een onvoldoende 
voor wiskunde waordeur aj’ in de perblemen 
kunnen kommen zollen omdat d’r thuus veul 
gedonder over ontstaot. 
Unieke tieden ok? Ja, veur mi’j en veul gene-
raosiegenoten zeker wel. De term generao-
siekloof komt in die tied nog wel es veurbi’j. 
Neffens de jeugd leven heur oolden in een 
aandere tied; daorvan begriepen ze niet zo 
vule. Van de aandere kaante begriepen de 
oolden de jeugd ok vaeke niet. 

De ooldere generaosie die de krisisjaoren 
en daornao de oorlog mitmaekt hebben; 
ze huldigden een toekomstperspektief mit 
veural een in materieel opzicht beter leven. 
Ze dregen vaeke uut dat heur kienders ’et 
makkeliker’ kriegen moeten zollen as dat ze 
zels had hebben. Ok wel begriepelik, ze bin 
opgruuid in een tied dat d’r niet veul meuge-
lik was. Mien heit zee dat dan ok naodrokke-
lik: ‘Jim kriegen meer kaansen dan wi’j, pak 
die mit beide hanen an!’ Heur idiaal is: een 
hogere levensstanderd veur de jeugd; richt 
op welveert dus! 
En dat wiels et ’jaoren zestig’-perspektief van 
de jeugd veural een idiale wereld van liefde, 
’ban de bom’ en wegdromen op een zweveri-
ge wolk is, al dan niet deur geestverroemers 
verstarkt; et is de hippietied: ‘Love & Peace; 
‘weetjewel?!’; richt op persoonlik welwezen 
dus! De jeugd zocht gewoon: … gelok! 
Om kot te gaon, twie tetaol verschillende 
perspektieven. Aanders zegd: de generaosie- 
kloof; et is een gegeven. Vanuut de oolderen: 
‘De jeugd klit wat bij elkaar in minirok en 
beatlehaar’ (Wim Sonneveld – ‘het dorp’). En 
netuurlik, bi’j et beeld van lang haor bi’j zo-

Kom naar Harambe en neem je moeder mee!
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wat elke jongere: ‘langharig werkschuw tuig!’
’De jeugd van tegenwoordig’ het veur heur-
zels een aander wereldbeeld. Naïef? Ja zeker! 
Mar dit idialiseerde wereldbeeld lat de jeugd 
heur niet ofpakken en ze zuken daorbi’j een 
eigen wereld, dus een jeugdsoos; zoas de 
dörpsjeugd van Appelsche heur tot doel steld 
het en wat heur dan intied ok echt lokt is. 
Mar et zol netuurlik nooit lokt wezen as de 
ooldere generaosie, de eerder nuumde ’ne-
taobelen’, daor niet an mitwarkt hadden. 

Eerder haelde ik et Calimero-effekt nog even 
an. De persoonlike gedaachte is beslist niet 
dat de jeugdsoos, laeter Harambe, him as 
fenomeen ten opzichte van Paradiso tekot 
daon vuult. Netuurlik niet! Harambe is op 
zien eigen wieze uniek (west), zoas Paradiso 
dat ok op heur eigen wieze (nog altied) is. De 
groten van disse eerde op popgebied (Rolling 
Stones, Prince, David Bowie, enz.) betreden 
et podium van Paradiso. Toch moet, niet 
zonder trots, zegd wodden dat in Harambe 
in de zoemer van 1974 de ooldste, nog altied 
bestaonde Beverwiekse band The Bintangs 
optreden het bi’j het zesjaorig bestaon. En 
bi’j de eupening van de ni’je lekaosie op ’e 
Broggelaene weren daor iniens The Nits. ’t Is 
mar even dat jim et weten!

Over die twiede fase van Harambe, lekaosie 
Broggelaene, gao ik et niet hebben. Mien pe-
riode hoolt op kot nao die verhuzing. Van dan 
of is Harambe gien jeugdsoos meer. Et wodt 
een buurthuus veur meerdere doelgroepen. 
Een ni’je tied brekt an. Veur mi’j persoonlik 
brekt ok en ni’je levensfase an; een goed mo-
ment om Harambe zonder mi’j een ni’je koers 
veren te laoten.

Toch hebbe ik mien heufd nooit hielemaole 
van Harambe ofkeerd en hebbe ik et vervolg 
van et perces op ofstaand volgd. Al vlot bliekt 
dat de jongeren op ’e ni’je lekaosie inleveren 
moeten. Ze moe’n ’heur wereld’ dielen mit 
aandere doelgroepen. Dat de jongeren heur 
daordeur niet meer hielemaole thuusvulen, 

wodt symbolisch vorm geven naost Harambe. 
Een oolde schure wodt ommetoverd tot ni’j 
plak veur jongeren! Vulen ze heur votjacht 
uut ’heur’ eigen Harambe? Et liekt d’r wel op!!
Daorbi’j wil de gemiente ok meer invloed, 
al numen ze dat: ‘meer coördinatie’. Men wil 
alle jeugd en buurthuuzen onder iene numer 
brengen; een ’gecentraliseerde organisatie 
van jeugd en buurthuizen’; Scala. Beroeps-
krachten wo’n ansteld in dienst van dit cen-
traole orgaan om vervolgens te detacheerd te 
wodden naor de verschillende centrums in de 
gemiente. Waor eerst de jeugd vanuut eigen 
verantwoordelijkhied in harmonieus saemen-
spul mit een bestuur en beroepskracht vorm 
geft an et beheer, is de jeugd now te gaast in 
eigen huus; zo is et gevuul. Daordeur ver-
dwient de betrokkenhied en veural ok al vlot 
et gevuul zels mit verantwoordelik wezen te 
kunnen veur et gehiel. De verbiening tussen 
de jeugd en ’de leiding’, waor ik et eerder over 
had, raekt verleuren. Ze bin van now of an 
te gaaste, krek as in een willekeurige kroeg, 
en dat willen ze niet! De jeugd gaot weer op 
zuke, krek as wi’j vuuftig jaor eerder, naor een 
plak waor ze WEL heurzels wezen kunnen. 
Dat wo’n now ‘soepketen’, in oolde caravans, 
enz. Want ze willen chillen!!!
 
Et is 2011 en dus 43 jaor nao de eupening van 
Harambe as d’r op ’e veurpagina van ’et oolde 
wief’ een foto verschient. Die toont de wet-
hoolder in een sloopkraen die de muren van 
Harambe omveer trekt om zodoende uutein-
delik plak te maeken veur koopwonings. Was 
hi’j ok niet iene van de eerste vri’jwilligers 
destieds? 
Dat alles maekt me een betien triest, naost 
alle prachtige herinnerings an die, veur oons, 
zo unieke tied. En laoten we die dan now mar 
koesteren.

Kom naar Harambe en neem je moeder mee!
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D at naoschoeling niet mien meerst ge-
liefde bezighied is, wet mien vrouw as 
gien aander! Daegen veurdat et weer es 

zoveer is, begint mien opstaandige gefoeter.  
De sfeer in huus wodt d’r dan niet beter op! 
De hieltied gaot et om zaoterdaegen en 
zonder mekeren bin et, hiel opmarkelik, altied 
daegen mit prachtig mooi weer en strakblau-
we lochten, die zoas jim wel weten nogal 
zeldzem binnen in Nederlaand. Et maekt et 
allemaole allienig nog mar pienliker. Juust op 
et mement dat d’r  zovule uut de wege zet 
wodden moet in de tuun, moe’n de brood-
neudige naoschoelingspunten haeld wod-
den. Een verplichting die me meer en meer 
tegen de bost stuit. Mar ja, as ik niet genoeg 
naoschoelingspunten hael, vervaalt mien lid-
maotschop van de beroepsverieninge. En as 
ik gien lid meer bin van de beroepsverieninge 
kriegen de pesjenten gien vergoeding meer 
veur heur konsulten. Zo simpel is et! Mar zes 
keer in et jaor op uterst zunnige zaoterdae-
gen in een altied te kleine zael een lange dag 
luusteren te moeten naor dingen waor a’k 
veur mien praktiek weinig  an hebbe... Dat 
vaalt niet mit! Mien pesjenten mossen es 
weten wa’k veur ze over hebbe!

De tuun
Verleden zaoterdag was et weer es zoveer. 
We hadden in de praktiek een drokke weke 
aachter de rogge en et was de hiele weke ok 
nog es honneweer west. Mar vri’jdag  leut 
et weer him inienen vule beter anzien en 
weren de veuruutzichten veur de zaoterdag 
biesterbaorlik goed. Strakblauwe locht en 
vierentwintig graoden! Nogal biezunder veur 
oons klimaot! 
Buten laggen vuuftien zakken potgrond te 
waachten om de  plaantebakken mit an te 
vullen en dattig geraniums die neudig in de 

potten mossen. En et grös dat intied vusen te 
lange was, mos, now et eindelik dreuge was, 
hoogneudig mi’jd wodden.
Jammer genoeg hadde ik me juust veur disse 
dag inschreven veur et kongres integraole 
geneeskunde, waorveur op mien e-mail 
al maonden vule reklame maekt was. Een 
butengewoon interessaant kongres ston d’r 
vermeld,  mit mar liefst vuuf punten veur de 
naoschoeling! Doe de regen nog an ien stok 
deur et laand overspoelde leek dat nog een 
prima idee. Mar now et d’r an toe was hadde 
ik spiet. Et zol now krek die zaoterdag een 
prachtige dag wodden, zodat ik eindelik alles 
in de tuun op odder maeken kunnen zol!

Et kontakt der kontinenten
Zo zette ik dus op die zaoterdagmorgen op ’e 
tied uut aende om mit opgeruumde tegenzin 
naor ’Et kontakt der kontinenten’ in Soester-
berg te gaon, mit inkeld de bedoeling vuuf 
punten te haelen veur mien naoschoelings-
verplichting. Ienkeer te plak kommen, was 
iene van de eersten die as ik zag (hoe kon et 
ok aanders) mien kollega Frans. Hi’j dreegt 
een lange toefte haor half veur zien ogen en 
praot altied mit een hiele zaachte stemme en 
hiel verstaandig. Daor kuj’ uut opmaeken dat 
hi’j vule an mindfulness daon het. Ik hebbe 
daor wat muuite mit, mar ik moet eerlik we-
zen; Frans is alliend mar hiel aorig en beslist 
niet zoe’n ’dwasbongel’ as ik.
Zoas meerstal as ik him zie, is hi’j ok now 
in een levendig en diepgaond gesprek mit 
een dame. Ik perbeer van die gelegenhied 
gebruuk te maeken om mi’j verdekt op te 
stellen op  iene van de aachterste stoelen in 
de zael. Jammer genoeg het  Frans mi’j toch 
zien. Straolende komt hi’j op me toe, naodat 
hi’j et gesprek mit de dame op uterst gevuli-
ge wieze onderbreuken het mit een waarme 

Rob Zethoven

De naoschoeling
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haand op heur schoolder. Mit de waarmte die 
ik van him ken, legt hi’j now diezelde haand 
in mien nekke, kikt me diepe an en zegt: ‘Wat 
mooi Rob, daj’ d’r ok es weer binnen!’
Op zovule hattelikhied en mitlevende belang-
stelling hebbe ik gien bescheid en begin wat 
te staemeren. ‘Ja Frans, goed toch!’ D’r zonder 
ommehael an toevoegende dat ik daenk dat 
ik niet zo lange blief.
‘Geft niks,’ zegt Frans nog mit de waarmte die 
ik van hem ken (want hi’j kent me al her-
wertsjaoren en ok mien weerstaand  tegen 
naoschoeling). ‘Mar toch hiel arg mooi daj’ d’r 
weer es binnen, al is et dan mar kot,’ gaot hi’j 
veerder, wiels hi’j de toefte veur zien ogen 
aachter zien oren stopt.
Gelokkig wodde zien andacht op dat mement 
ofleided deur een ansprekende roodhaorige 
dame mit lange oorbellen,  die hi’j vervolgens 
mit drie tuten begroette. Daor kon ik ok niet 
tegenop!
An die Frans mekeert aenlik niks. Hi’j is ge-
woon een hiele aorige kerel. Die toefte zo’k 
d’r een keer ofknippen mar veerder gewoon 
hatstikke goed. Et ligt een betien an mi’j. Ik 
kan d’r op zokke daegen niet zo best over.

Et kongres
Om tien ure begint et kongres. De dagveur-
zitter bliekt een aorige bi’jdehaande vrouw, 
die op kerdaote wieze iederiene in de zael 
welkom hiet. Intied hadde ik aachter in de 
zael mien plak vunnen en hul et ’Algemien 
Dagblad’ veur et griepen moch et, krek as de 
veurige keer, weer over graoncirkels gaon. 
De eerste spreker wodde deur de dagveurzit-
ter mit veul overtuging ankondigd: ‘Wie kent 
him niet van alle publikaosies in et ’Medisch 
Contact’. De man die oons alles vertellen gaot 
over mindfulness! Hier is de ienige echte Frits 
van Bodegraven,’ waornao een bescheiden 
mar slim welgemiend applaus veur Frits 
volgde. 
Wat me vanuut aachterin de zael in et bie-
zunder opvul was dat Frits een rooie broek 
an hadde. Tot mien verbaozing zag ik inienen 
dat d’r nog meer manluden krek zoe’n rooie 

broek dreugen! Wat veraldereerd vreug ik mi’j 
of, of d’r misschien ien of aander kledingad-
vies west was, dat mi’j niet berikt headde? 
Et was hiel wonderlik om dat opiens te zien,  
veural omdat et grootste pat van die mannen 
mit heur rooie broeken ok veur een groot 
pat een appatte hoornen brille dreugen. Eins 
leken al die manluden een betien op mekere. 
Et was allemaol hiel wonderlikbaorlik.

Frits van Bodegraven
Dat Frits de goeroe in Nederlaand was van 
de mindfulness was overdudelik mitien an 
him te zien. Frits hadde alles onder kontrole.  
Allienig al de meniere waorop hi’j zien lees-
brille mit een volledig konterleerd gebaor 
recht boven op zien heufd zette zal ik niet 
gauw vergeten (ik hebbe et zels pattie keren 
perbeerd mar bi’j mi’j blift hi’j nooit zo zitten).
‘Ik bin Frits van Bodegraven,’ zee hi’j (hiel 
gewoon mit die brille bovenop zien heufd), 
‘en gao jim wat leren over mindfulness.’ In 
zien ienvoold vun ik dat aenlik briljant, veural 
vanwegens die brille op zien heufd. Ik legde 
dan ok vot-en-daolik mien Algemien Dagblad 
an de kaante en was vol spanning over wat 
d’r  veerder kommen zol.
‘Jim kun kieken naor et zwemmen,’ gong Frits 
veerder, ‘mar nog vule beter kun jim et zels 
doen gaon!’ Ik begreep niet hielemaole waor 
hi’j op doelde, veural omreden ik elke weke 
naor mien dochter kiek die op zwemmen zit, 
mar wat nog niet betekent dat ik dat zels ok 
doen gao!
Frits vreug oons allemaole de ogen dichte te 
doen (wat ik niet van doel was) om een me-
ment van ’kompassie’ te deurleven (waorvan 
as ik ok al weer niet precies begreep wat hi’j 
daormit bedoelde).
De zael scheen et wel mitien te begriepen, 
want tot mien verbaozing zag ik dat iederie-
ne, ok Frans, mitien de ogen dichtedee. Veur-
zichtig pakte ik weer mien Algemien Dagblad 
in de wetenschop dat disse sessie meugelik 
niet an mi’j besteded was.
Binnen tien minuten was de zael in een soort 
van zweeftoestaand deur et zaachte gepraot 
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van Frits mit zien rooie broek en de brille die 
nog hieltied op zien heufd zitten bleef.
‘Jim zien in gedaachten een goelend kiend 
an de ere kaante van de straote en dat gript 
jim an,’ zee Frits op zaachte indringende toon. 
Wiels ik om mi’j henne keek zag ik veul kolle-
ga’s mit de ogen dichte nikken en ik begreep 
dat ze daorbi’j een diepe beleving hadden. 
Frans, bi’j wie de toefte weer veur de ogen 
hong, nikte nog et  meerste. Dat leek wat 
overdreven. Ik mos inienen veural daenken 
an et grös dat nog mi’jd wodden mos en an 
de geraniums die nog in de potten mossen.

De verlossing
Wiels iederiene nog in een diepe staot van 
vervoering was, klonk d’r rempend et geluud 
van een kri’jende haene in de zael. Oe heden, 
iene hadde vergeten om zien tillefoon uut te 
zetten. De deur Frits mit uterste zorg langzem 
opbouwde magie wodde hier wried deur 
verstoord. Om mi’j toe zag ik bi’j alle kongres-

dielnemers de ogen eupengaon. Iene mit 
een vuurrood heufd leup mit een kaekelende 
tillefoon de zael uut. Vot alle mitleven mit et 
goelende kiend. Hoe wried kan zoks wezen. 
Frits perbeerde eerst nog vergees om de 
betovering te herstellen: ‘Jim heuren in ge-
daachten een tillefoon, mar et raekt jim niet. 
Want dan vulen jim mitien weer de de piene 
van et kiend dat je mit grote ogen ankikt.’ 
Mar et was al te laete, de betovering was 
verbreuken… De reboelie in de zael was niet 
meer te keren. Dit leek mi’j et meerst geschik-
te mement om de zael te verlaoten en op 
huus an te gaon.
Et was nog de hieltied een prachtige dag en 
op et aende van de middag was et grös net-
ties mi’jd en stonnen alle geraniums te pron-
ken in heur potten. Aachterof was ik tevreden 
over de dag, mar zittende op mien grösmi’jer 
besleut ik wel veur de volgende naoschoeling 
eerst op zuke te gaon naor een rooie broek 
en een hoornen brillegien.

Oflopen 31 meie zol in ’t Buurthuus van Noord-
woolde de première van de film ’Daor klept 
de klokke weer’ wezen. Mar omreden deur 
verschillende meensken nog hadde warkt 
wodt angaonde veul technische zaeken is de 
première uutsteld naor donderdagaovend 13 
september. Dat betekent ok dat de film pas nao 
die aovend deur verienings en zo huurd wodden 
kan. Mar wie wil kan now alvast angeven daor 
belangstelling veur te hebben. Et huren van de 
film (op DVD) kost € 50,00; et risserveren d’r van 
kan via oons kantoor, et liefst mit een mailtien 
naor info@stellingwarfs.nl. 

Première film ‘Daor 
klept de klokke 
weer’ uutsteld



Van de redaktie

Ok et beste peerd stroffelt wel es: eerste 
boek mit verhaelen van Freddie de Vries

O k et beste peerd stroffelt wel es. Dat is 
de titel van et boek mit verhaelen van 
Freddie de Vries van Hooltpae. Freddie 

de Vries schrift onderhaand al weer meer as 
tien jaor verhaelen in et Stellingwarfs. 

Die verhaelen verschenen in zien begintied 
in et dörpsblad van Hooltpae, vaeke gong 
et dan om meerstal vermaekelike veurvalle-
gies uut et eigen dörp.  Laeter gongen zien 
onderwarpen heur wel wat verbrieden, mar 
de verhaelen blieven dichte bi’j huus, dichte 
bi’j de belevingswereld van de meensken om 
him henne. Freddie de Vries is dan ok een 
echte man van de streek, van zien dörp. 

Deur de jaoren henne schreef hi’j ok verhae-
len veur o.e. de verhaelerebriek ’Op ’e schos-
tienmaantel’ van et ni’jsblad ’Stellingwerf’ 
en de Stellingwarver Spreukekelender. Al 
die verhaelen en een flink tal ni’jen bin now 
bundeld in et boek dat eerdaegs verschienen 
zal. Daornaost bin d’r ok drie gedichten in de 
bundel opneumen. 

Ok et beste peerd stroffelt wel es is liekewel niet 
et eerste boek van De Vries. In 2012 ver-
scheen van him en zien kammeraod fotograaf 
Ruurd Jelle van der Leij ’Et Stellingwarver 
Voegelboek’, een boek waorveur in et hiele 
laand ommeraek veul wardering was.
Ok et beste peerd stroffelt wel es het op et 
omslag een mooie akwarel van Peter de Vries, 
veur de vormgeving zorgde Bauke Visser 
koenders. Et boek telt 208 bladzieden en kost 
€ 14,50.  
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Veur Freddie de Vries lopt de revier De Lende aenlik as 
een rooie draod deur zien leven. Et is ok daoromme 
dat zien bruur Peter veur een prachtige akwarel van 
dat gebied zorgde die veurop et boek komt. 

Ok et beste peerd
stroffelt wel es

Freddie de Vries

Verhaelen
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R oem twintig leden van de Algemiene 
Raod van de Stellingwarver Schrie-
versronte maekten oflopen 16 meie de 

jaorvergeerdering mit. 
Veurzitter Klaas van Weperen gaf an et begin 
van de vergeerdering een overzicht van de 
belangriekste zaeken die et oflopen jaor bi’j 
de stichting speulden. Behalven dat d’r an 
arg veul projekten en boekuutgiften warkt 
wodde, maekte Van Weperen dudelik dat d’r 
ok veul tied besteed is an de verschillende 
kontakten mit de overheden. Die bleken niet 
altied even makkelik, omreden bi’j de over-
heden ‘inzichten’ bestaon die niet kloppen. 
Van Weperen was bliede dat hi’j de laeste tied 
konstateren kon dat mit naeme et kontakt 
mit de perveensie weer as vanoolds goed is. 
Uut et jaorverslag van 2017 dot blieken dat 
de Schrieversronte financieel weer in de plus 
zit. Daor is et bestuur ommeraek wies mit, 
zo leut Van Weperen weten. Uteraord blift et 

financiële pat een punt van zorg, naodat de 
stichting eerder te maeken kreeg mit een tal 
fikse kottings op de strukturele subsidies.
Bi’j et punt bestuursverkiezing wodde Hen-
drik Fokkema uut Sunnege opni’j veur drie 
jaor benuumd. As ni’je ponghoolder wodde 
Olphert Smit uut Appelsche benuumd; hi’j 
volgt Gerda Hoogeveen uut De Fochtel op. 
Hoogeveen mos vanwegens heur gezond-
hied veurig jaor mit heur wark veur de SSR 
stoppen. Tot de jaorvergeerdering wodde 
heur taeke overneumen deur Henk de Vries 
van Else. Van Weperen bedaankte De Vries 
veur zien inzet daorveur, en kon mitien de 
leden weten laoten dat vanof de wintertied 
De Vries as vri’jwilliger veur de stichting an de 
slag gaot. 
Nao et schoft las Freddie de Vries van Hoolt-
pae een tal van zien verhaelen veur. Nog veur 
de zommer verschient van him de verhaele-
bundel ‘Ok et beste peerd stroffelt wel es’. 

Van de redaktie

Schrieversronte financieel weer in de plus

M aendag 3 september is de eerste dag 
van de sutelaktie in 2018. Oonze jaor-
likse verkoopaktie langs de Stelling-

warver huzen begint dit jaor in Oostaende, 
de krojen mit negosie kommen daor ok op 
woensdag 5 en maendag 10 september. 

Omreden veurige haast et prachtige boek mit 
de veldnaemen van Oosterwoolde versche-
nen is, zal in elk geval in dat dörp suteld 
wodden. 
Zoas et d’r op dit mement - in meie - naor 
uutzicht wodt d’r ok suteld in o.e. Else en op 
’e Fochtel.  

Op woensdag 12, maendag 17 en woens-
dag 19 september gaot de sutelaktie naor 
West-Stellingwarf. De sutelders kommen 
dan o.e. in Hooltpae, Ni’jhooltpae, De Blesse, 
Peperge en Blesdieke.  De reservedaotum is 
maendag 24 september.

Veur de uutgeveri’je van de Schrieversronte 
is et van groot belang dat de sutelaktie goed 
verlopen zal. Zonder een mooie verkoopop-
brengst wodt et veul muuiliker om zorgen te 
kunnen veur de uutgifte van mooie boeken in 
et Stellingwarfs of bi’jglieks boeken over oon-
ze regio. Veurig jaor brocht de aktie krapan 

We gaon weer sutelen!
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€ 10.000,- op, dit jaor gaon we vanzels mit 
mekeer perberen om an de ere kaante van 
dat bedrag te kommen. Mar dat kan vanzels 
alliend mar as d’r genoeg meensken mithel-
pen gaon mit disse ok altied weer ommeraek 
gezellige aktie! 

Vertrekpunt van alle suteldaegen is et kan-
toor van oonze stichting. Zoas altied staon 
daor vanof vier ure de schaolen mit broties 
en heerlike sukerbolle klaor en wodt d’r zorgd 

veur koffie en thee. Ok nao de tied is d’r weer 
koffie, thee of fris mit wat d’r bi’j.  
Et zol meraokelse mooi wezen as d’r ok dit 
jaor weer veul meensken heur opgeven om 
mit te helpen! Je opgeven kan tillefonisch 
deur even te bellen mit et kantoor. 
Et nommer is 0516-451108, ie moe’n dan 
even vraogen naor Joke Coenrades of Sietske 
Bloemhoff. Opgeven via de mail het liekewel 
oonze veurkeur, oons mailadres is 
info@stellingwarfs.nl.

B egin juli verschient weer de jaorlikse 
Stellingwarver Spreukekelender. Die ke-
lender wodt al sund jaor en dag uutge-

ven deur uutgeveri’je Van de Berg in Almere. 
De saemenstelling van de kelender gebeurde 
ok now weer deur de Stellingwarver Schrie-
versronte. An de kelender van 2019 warkten 
o.e. de volgende meensken mit: Roely Bakker 
(verhaelen en gedichten), Harmen Houtman 
(gedichten), Koosje Hornstra (verhaelen en 
gedichten), Henk Jager (netuur), Attie Nijboer 
(gedichten) en Sjoukje Oosterloo (verhaelen). 
Daornaost bin d’r opni’j een riegel aorige 
grappies in te vienen en ie kun weer een 

twaelftal puzelties oplossen. 
Dit jaor is d’r in de kelender ok weer es een 
fotopuzel opneumen. In elke maond is een 
foto opneumen mit een bi’jheurende vraoge. 
Wie alle antwoorden op die vraogen toe-
stuurd an de Schrieversronte, het kaans op 
een mooie pries. Die antwoorden moe’n veur 
15 jannewaori 2020 binnen wezen, daornao 
wo’n uut de goeie inzendings drie winners 
lot. De antwoorden kun mit de post verstuurd 
wodden, mar per e-mail het de veurkeur.
De Stellingwarver Spreukekelender kost 
€ 13,95. 

Stellingwarver Spreukekelender 2019
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T egere mit Paul Gols, Janneke Hielkema 
en Hans Salverda, alle drieje woonach-
tig in Zorgvlied, bin ’k al een schoffien 

doende om een boek te maeken over Waote-
ren, Zorgvlied en Oolde Willem. De warktitel 
d’r van is: Wateren, een oase van weldaad; spo-
ren van de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied 
en Oude Willem. Et boek zal 
in de loop van volgend jaor 
verschienen bi’j de Stelling-
warver Schrieversronte. As 
veurproefien koj’ oflopen 
zoemer al een deur Paul en 
Hans uutstippelde fietstocht 
maeken van Else over de per-
veensiegreens naor Waoteren 
en omgeving. Onderwegens 
weren een tal historisch inte-
ressaante plakken te bezuken, 
waor de dielnemers infermao-
sie over kregen.

Et lange uut zes boerderi’jen 
bestaonde esgehucht Waote-
ren (vroeger Groot Waoteren 
nuumd) ligt al zoe’n 700 jaor an et reviertien 
de Vledder Aa. Klein Waoteren (et tegen-
woordige Zorgvlied) was tot et begin van de 
negentiende ieuw inkeld een klein buurt-
schoppien mit een peer boerderi’jen op slim 
minne grond. De in 1818 oprichte Maot-
schoppi’je van Weldaodighied – disse bestaot 
dit jaor dan ok 200 jaor – bouwde in 1823 in 
Klein Waoteren een laandbouwschoele. Et 
was de eerste van Drente en de twiede van 
oons laand (de eerste ston op Walcheren 
in Zeelaand en wodde in 1815 opricht). De 
grond om de schoele henne wodde deur de 
leerlingen anmaekt, bemest en verbouwd. 

Daornaost kwammen d’r ok nog een boerde-
ri’je, schaopehokken en een broodbakkeri’je 
bi’j .
De leerlingen weren selekteerde weeskiender 
van de Maotschoppi’je van Weldaodighied, 
die daor laeter leiding an geven zollen. De 
meerste jongen (maegies wodden niet toe-

laoten) kwammen uut et ge-
sticht veur wezen van de Ma-
otschoppi’je in Veenhuzen. 
De schoele wodde opheven 
in 1859 deur gebrek an 
centeraosie. D’r weren doe 
in de loop van zien bestaon 
zoe’n vuufhonderd jongen 
opleided. In 1981 wodde 
et laeste nog overbleven 
diel van et schoelegebouw 
ofbreuken. Aj’ es in Zorg-
vlied kommen, moej’ daor 
toch even kieken. Naost de 
Sint-Andreaskarke staon 
naemelik vier seniore-
huzen die opni’j bouwd 

binnen in dezelde stiel as een 
vleugel van de oolde schoele. 
Et leegraekte schoelegebouw en de grond 
d’r om henne wodden in 1859 kocht deur 
J.F. de Ruyter de Wildt, die riek wodden 
was in Nederlaans-Indië. Hi’j vertimmerde 
et gebouw nogal en bouwde d’r ok nog ’n 
peer boerderi’jen bi’j. Hi’j nuumde zien ni’je 
bezit et ’Laandgoed Zorgvlied’. Daor komt de 
naeme van et laetere dörp dan ok weg. Nao 
et uut de tied raeken van De Ruyter de Wildt 
in 1870 – hi’j ligt begreven op et karkhof van 
Buil - gong et laandgoed over op G.F. Enger, 
die et in 1879 weer verkocht an de gebroe-
ders Verwer van Liwwadden. 

Carol Klok

Boek in de maek over Waoteren en  
omkrieten

Wateren
een oase van weldaad

Sporen van de 

geschiedenis van Wateren, 

Zorgvlied en Oude Willem

door 

Pauls Gols

Janneke Hielkema

Carol Klok

Hans Salverda
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Iene van disse breurs, Lodewijk Guillaume 
Verwer, was een ondernemend man. Hi’j 
richtte in 1887 de  eerste botterfebriek van 
Else op en in 1889 de Noordelike Hiepteek-
baank van Zorgvlied. In 1908 volgde nog een 
sigarefebriekien an de weg van Zorgvlied 
naor Else. En ok bi’j de bouw van de kattelie-
ke Andreaskarke van Zorgvlied was Verwer 
betrokken. Een ofbelinge van him en zien 
vrouw kuj’ nog zien in een glas-in-loodraem 
van de karke. 

Oolde Willem is nuumd naor een vroegere 
schaophuder die daor ommestruunde mit 
zien kudde op de ‘harde sandige heyde’. In 
et begin van de negentiende ieuw begon de 
Maotschoppi’je van Weldaod mit de ont-
ginning van et gebied, dat een ieuw laeter 
ofmaekt wodde deur de ontginningsmaot-
schoppi’jen ’De Drie Provinciën’ en ’Et Oolde 
Willemsveld’. Tegenwoordig wodt et gebied 
weer weerommegeven an de netuur.

Bovenstaonde komt uutvoerig an de odder 
in Wateren, een Oase van Weldaad, waor-
van de titel verwiest naor alle goeds dat de 
Maotschoppi’je van Weldaodighied plaetselik 
brocht het. Veerder kuj’ d’r in lezen over de 
prehistorie, de archeologie en de bojemkun-
de van et gebied dat diels in de Stellingwar-
ven ligt. Et boerebedrief, et onderwies, de 
karken, de stienebakkeri’je, de middenstaand 
en et toerisme wo’n ok niet vergeten. En nog 
een protte meer deur de schrievers opgeerde 

wetensweerdigheden kommen veur et voet-
locht! Et boek zal riekelik veurzien wodden 
van ofbelings van oolde kaorten en foto’s. Et 
boek zal meer as 200 bladzieden hebben en 
in een had kaft verschienen. De pries is nog 
niet bekend.

De vroegere laandbouwschoele in Klein Waoteren (lito: H.V. Geelen, ong. 1830, Drents Museum Archief)

Petret van Lodewijk Guillaume Verwer
(foto: pattekeliere verzaemeling, nao 1900)
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Grietje Bosma (Letterstreken)

De voegel en de podde (faobel)
Et is veurjaor. 
De podde kroept staorig uut zien slaopplak. Hi'j het de hiele winter in de kom-
postbulte zeten.
Veilig veur sni'j, ies en huterige koolde. Now is et tied om de kop weer es buten-
deure te stikken.
Hi'j kikt es om him henne en zicht dan, vlakbi'j, op een takke van de vleerpolle de 
voegel zitten.
'Hoj, bin ie ok al weer hier?'
'Ja, gister weer ankommen nao een vere vermuuiende reize. Bliede dat me niks 
overkommen is onderwegens. Ik was hielemaole in Afrika.' 
'Sjongejonge.'
'En wat ik daor allemaole zien hebbe? Dat kuj' haost niet geloven. Ik zag bargen, 
daelen, revieren. Een bliede- en een treurrevier.'
 'Sjongejonge.'
'Ik vleug boven een wildpark. Zag de buffels, zebra's, olifanten, lieuwen, nijlpeer-
den. Ok een slaopend luipeerd op een takke van een boom. Ik bin ok even op een 
takke van diezelde boom zitten gaon en heb rustig van et beest geneuten. Hi'j 
dee me niks, hadde me niet iens in de gaten.'
 'Sjongejonge.'
'Laeter vleug ik nog naor Robbeneilaand, ie weten wel, waor Mandela zo lange in 
et gevang zeten het.' 
'Sjongejonge.'
'Vanzels ok nog naor Kaap de Goede Hoop vleugen. Mooi bi'j de kust langes. Wel 
een hiel aende vliegen, mar et was de muuite weerd.'
 'Sjonge...'
'De grote, drokke stad Kaapstad he'k wat links liggen laoten, mar in de township 
hebbe ik mien ogen nog goed de kost geven. Bliede dat ik daor weer uut was. Ik 
hebbe daor ok mar weinig voegelties zien.' 
'Sjonge...'
'Ik hebbe hiel wat beleefd, dat heur ie wel. De weerommereize was lange, geveer-
lik. Mar ik hebbe et haeld, want aanders was ik hier niet, vanzels. Laot et mooie 
weer now mar kommen. En... hoe is et jow vergaon, podde? Heb ie nog wat 
beleefd disse winter?'
'Now, sjongejonge, ik bin me haost doodschrokken. De tuunman mos zo neudig 
kompost bruken veur onder de moerbeieboom en spitte me op ’e schoppe. Ge-
lokkig het hi'j me gauw weer weerommestopt. Dat was et ienigste...'
'Ik zol haost zeggen: “Sjongejonge, mar vule is et niet, nee. Daor kuj' gien boek 
over schrieven. Daoromme zeg ik ok altied: “Wie vere reizen maekt, díe kan vule 
verhaelen!”'
De podde nikt, mar zegt niks meer.
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