HET GEHEUGEN

Harald Janson
Harald Frederik Janson werd op 2 juni 1991 aan de Scheperskamp 45 in
Vledder geboren. In 2002 verhuisde het gezin Janson naar De Hoek 5 in
Vledder. Doordeweeks woont hij in Enschede en is hij “fietsenmaker”: zo worden studenten Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente (UT) gekscherend genoemd. In Vledder is hij gedurende de weekenden. Dan is hij
bestuurslid van oudejaarsvereniging De Oliebol1, is hij jeugdscheidsrechter
en leider van de B1-junioren bij vv BEW en op zondag speelt hij op dit moment in het eerste van datzelfde BEW.

Wat is je oudste herinnering aan het dorp?
Dat is – denk ik – gewoon het spelen met vrienden in de Scheperskamp,
halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw. Mijn vrienden kwamen
hoofdzakelijk uit deze straat, de Paaswei en Pastorieweg. Doorgaans speelde
ik met Pascal Prent, Richard Boerma en Ramon Wink. In die tijd ging je ge-

13

woon bij elkaar langs
als je samen wilde
spelen, het maken van
een afspraak met een
mobieltje bestond nog
niet. Als kind had ik
een traptrekker met
kar, daar speelden we
vaak mee. Later kreeg
ik van mijn tante een
trapauto van een
“echte” Ferrari F40
cadeau. Toen was ik helemaal de koning van de straat. Iedereen wilde graag
een ritje maken in de Ferrari. Met – in onze beleving – grote snelheid reden
wij door de straat, tot grote schrik van onze buurtbewoners. Ik weet nog wel
dat die trapauto soms kapot was, dan was het duwen in plaats van trappen.
In diezelfde periode was de Scheperskamp ook heel actief tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. De twee thema’s die ik me kan herinneren waren “de Indianen” en “de Middeleeuwen”. Ik weet nog goed dat er tijdens dat dorpsfeest
grote rivaliteit was tussen ons en de Beatrixstraat om de prijs voor de mooiste
straat. Wij waren “de Indianen”, zij “de Cowboys”. Onze straat was omgebouwd tot een groot Indianendorp. Ook hadden we een prachtig versierde wagen, die voortgetrokken moest worden. Een paar sterke mannen uit de straat,
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Riddertijd. Dorpsfeest aan de Scheperskamp.
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Middeleeuws!

waaronder mijn broers, en de broers van Richard Boerma, trokken toen de
platte kar. Jammer dat het tijdens die optocht slecht weer was, het onweerde
en de regen kwam met pijpenstelen naar beneden.
Toen de Scheperskamp omgetoverd was tot “de Middeleeuwen” was ik
wat ouder, daar weet ik iets meer van. Wij, een paar jongens en ik, waren “de
Ridders” die de straat moesten verdedigen. Ieder van ons had een zwaard,
schild en een harnas. ’s Avonds aten we met zijn allen pannenkoeken en kippenbouten aan lange tafels in de straat. Sommige ouders waren gekleed in
middeleeuwse kledij. Gaaf was dat! Daarnaast stond er een schandpaal in de
straat waar af en toe iemand in kwam te staan die we gevangen hadden genomen, vanzelfsprekend iemand uit een ander kamp. De ongelukkige werd dan
bekogeld met eieren en beschoten met een waterpistool, supermooi vond ik
dat.
Welk voorval heeft de meeste indruk op je gemaakt?
Indruk is misschien niet het goede woord, maar ik herinner me nog wel enkele
voorvallen die me goed zijn bijgebleven. Eén daarvan is dat tijdens mijn lagere schooltijd de Scheperskamp vol stond met water. De rioolafvoeren konden
de zware regenval niet aan. Dan kon je met een bootje door de straat varen.
Helaas hadden wij geen bootje, andere kinderen uit de straat wel. Ik kon
wel met een fiets door het water gaan, met een flinke aanloop met de benen
omhoog kwam je net tot bij de andere drempel. Een keer was het zo erg, dat
mijn ouders met onze auto kinderen van school gingen halen. Wij hadden toen
een rode VW T2-bus. Deze stond hoger op zijn wielen dan andere auto’s en in
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die bus pasten natuurlijk lekker veel kinderen. Als
een soort van pendelbus werden de kinderen toen
van school naar huis gebracht met onze VW-bus.
Welke persoon heb je als het meest kleurrijke ervaren en waarom?
Uit mijn jeugd kan ik niet echt veel mensen herinneren die je zou kunnen omschrijven als kleurrijk.
De enige die daarvoor in aanmerking zou kunnen
komen is Frens Thijs. Hij had een beperking en
woonde bij zijn ouders aan de Kerkhoflaan. Na het
overlijden van zijn ouders verhuisde hij naar
Frens
Steenwijk.
Ik kan me herinneren dat hij vaak bij het ophalen van oud- papier aanwezig was achter “de Tippe”. Toen werd het oud-papier nog met auto’s en karren opgehaald en in grote containers gedumpt die aan de Torenlaan stonden.
Wij speelden toen vaak in die containers en mochten af en toe wat in de containers gooien. Daar bij “de Tippe” stond Frens dan met een biertje in zijn
hand te kletsen en te ouwehoeren met de ouders die het papier ophaalden.
Frens trof je overal, hij was nieuwsgierig en altijd vrolijk als je hem tegen
kwam in het dorp. Drents was zijn spreektaal.
Welke verandering aan het dorp, als je daar nu op terugkijkt, is
het meest positieve en welke het meest negatieve?
Om leuk te eindigen begin ik bij het negatieve. Jammer vind ik dat het organiseren van de dorpsfeesten terugloopt. Jaarlijks is er geen feest meer en er zijn
ook minder straten die meedoen, ook de Scheperskamp doet niet meer mee.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de vergrijzing van het dorp. De optocht
van versierde wagens blijft aardig stabiel, maar dat komt ook omdat men
meer tijd in de wagens steekt dan in de straat. Verder zijn er groepen bijgekomen, die geen straat vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld “De vrienden van
de Keet“ en de groep “Centraal Vledder”, waarvan de jongens twee à drie
jaar ouder zijn dan ik.
Daarnaast vind ik het erg jammer om te zien hoe hard de kwaliteit van de
Kerstmarkt achteruit gaat. Ik weet nog goed dat ik als kind het altijd supermooi vond om over de Kerstmarkt te lopen. Het was altijd zo gezellig. In die
tijd liep de Kerstmarkt van Snackbar “Bartje” over de Dorpsstraat via “de
Tippe” tot de ingang van de Bosbouwkamp en dan stond het voor en in “de
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Kerstmarkt in Vledder (links 1986; boven
2008).

Tippe” ook nog vol. Die achteruitgang komt naar mijn mening ook omdat in
vrijwel alle nabijgelegen dorpen een zgn. Kerstmarkt wordt georganiseerd.
Doorgaans meer rommelmarkt dan Kerstmarkt. Vledder was in 19862 één van
de eerste dorpen in de regio met een echte Kerstmarkt. Het zal waarschijnlijk
erg lastig worden om de Kerstmarkt weer in oude luister terug te krijgen.
Eén positieve verandering is eigenlijk van de laatste jaren. Al jaren was het
geval dat er steeds meer ouderen naar het dorp kwamen en de jongeren allemaal wegtrokken. Ik was bang dat Vledder een soort van kuuroord voor Drentenierders zou worden. De prijzen van de huizen waren te hoog, jongeren verlieten noodgedwongen het dorp. Hierin is gelukkig de laatste jaren verandering gekomen. Veel van mijn vrienden hebben nu een huis gekocht in Vledder. De jongeren blijven dus steeds meer in het dorp hangen en de laatste jaren is er ook weer sprake van een baby-golf in het dorp. Hieraan hebben wij
dan ook met ‘de Oliebol’ aandacht besteed met de stunt van afgelopen jaarwisseling. Deze verandering doet mij goed en vele anderen met mij. Toch is
er nog steeds een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.
Naar mijn mening zou de gemeente wel wat meer aandacht besteden aan het
vraagstuk van jongeren- en ouderenhuisvesting. Misschien is een versnelde
ontwikkeling van Vledder-noord een item voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen?
Tiemen Stuiver
1
2

Zie in dit nummer een artikel over de oudejaarsvereniging “de Oliebol”.
In dat eerste jaar waren er liefst 23.000 bezoekers.
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