PETER VAN DER VELDE
1918 – 2004

Peter van der Velde

1918 – 2004

Esperantist

In 1949 was Peter bij het congres van
Sennacieca Asocio Tutmonda in Parijs
(links op de foto)

Peter van der Velde was al jong lid van een socialistische jeugdvereniging, waarschijnlijk van
de toenmalige SDAP. Op de Rijkskweekscholen was ook sprake van een socialistische
stroming, wat in een lange traditie paste en waarin zijn studie Esperanto naadloos paste.
In mei 1937 heeft Peter de diploma's A en B (onderwijsbevoegdheid) Esperanto gehaald, en
in 1965 de akte Esperanto L.O. . Hij heeft meer dan 50 jaar gecorrespondeerd in het
Esperanto met Rikard Olsen, een drukker uit Hinnerup (Jutland, Denemarken). Hij gaf na de
Tweede Wereldoorlog cursussen in deze kunsttaal. Veel leerlingen van de lagere scholen in
Roden en Roderwolde heeft hij (altijd na schooltijd) de beginselen van de taal bijgebracht.
De vereniging Esperanto Noord-Nederland heeft een aantal van zijn gedichten uit de bundel
‘Wilwaark’ vertaald in het Esperanto. De vertaler is Luit Staghouwer en enkele andere leden
van de vereniging. Enkele gedichten worden voorgedragen door Ineke Emmelkamp op
zaterdag 3 februari 2018 tijdens de openingsmiddag van het Peter van der Velde jaar.

Het Peter van der Velde-jaor wordt zaoterdagmiddag 3 febrewari officieel lösedaone in de
bibliotheek van Roden. De schriever Peter van der Velde is in jannewari 2004 uut de tied
ekomen. maar zien verhalen en gedichten wordt nog altied veul elezen. Het is in 2018
honderd jaor eleden dat e is geboren en daorum hebt bibliotheek Noordenveld, de
gemiente Noordenveld, het Huus van de Taol, de Drentse schriever Martin Koster en
verscheidene aandere Noordenveldse organisaties een Peter van der Velde-jaor
organiseerd, zodat ok jonge en neie inwoners van de gemiente Noordenveld kennis maken
kunt mit het wark van dizze Noord-Drentse dichter.

In 2018 is der van alles te doen zoas een schriefwedstried in de stijl van Peter van der
Velde, een expositie over de schriever, een fietstocht, optredens, publicaties in de media en
nog veul meer. Op zaoterdagmiddag 3 febrewari wordt um 15.30 uur het Peter van der
Velde-jaor officieel lösedaone mit een prissentatie van het jaorprogramma in de bibliotheek
in Roden. Burgemeester Klaas Smid onthult een speciale schrieverswand, Willem van der
Velde, de zeune van de schriever, les het verhaal Braand veur en Alke van der Velde zal
enkele van de mooiste gedichten van de schriever veurdragen. En speciaal veur dizze
gelegenheid bint enekele gedichten van de schriever vertaald in het Esperanto, de
kunsttaal waorin hij een onderwiesbevoegdheid had. Jan Klinkenberg en Rika en Stoffer
Tuinman zult muziek van de elpee Noordenveld van Peter en Alke van der Velde heuren
laoten. Ie kunt oe opgeven veur dizze middag via y.timmer@biblionetdrenthe.nl Iederiene
is van harte welkom, de toegang is gratis, maar vol is vol.

Het programma:
15.15 inloop
15.30 Openingswoord door Abel Darwinkel
15.40 Optreden: 2 Liedjes door Rika, Jan en Stoffer
16.00 3 gedichten door Alke van der Velde
16.15 Esperanto gedichten
16.20 Willem van der Velde met Braand
16.25 Presentie Jaarprogramma door Yolanda
16.26 Officiële opening Peter van der Velde wand door burgemeester Klaas Smit
16.45 Optreden en borrel.

De vereniging Esperanto Noord-Nederland
heeft een aantal van zijn gedichten uit de bundel ‘Wilwaark’ vertaald in het Esperanto.
WINTER OP DE PAAIZERMAO
De mao lig stil en wit bevroren
De schaopen kleumen veur bai 't hek
In Stad staait de Martinitoren
Een speulding dat naor boven stek
Het deip lig dicht en in de schoel van
De broene raaiten an de diek
Klinkt host onheurbaor het gehoel van
Een hopeloze koperwiek
Een scharebeeld van zwaarte kraaien
Die naor heur verre slaopstee gaon
En ponnies, kold, die met heur baaiden
Bai de verroeste richel staon
De winterwind waait deur mien kleren
As ik verkleumd naor hoes tou gao
Wel leven wil moet lieden leren
As 't wintert op de Paaizermao
VINTRO SUR LA PEJZER-KAMPAR’
La kampoj kuŝas kviete kaj blank' frostiĝinte
La ŝafoj malvarmegas antaŭe je la latbaril’
En Urb’ staras la Martinituro
Muzikludilo, kiu supren sin etendas
La kanalo estas glacikovrita kaj ventŝirmita de
La brunaj kanoj laŭlonge de la dig’
Aŭdeblas mallaŭte la plendhurlado
De ruĝaksela turdo senespera
Subombro de nigraj korvoj
Kiuj flugas al sia tranoktejo fora
Kaj poneoj, malvarmaj, kiuj ambaŭ kune
Proksime je la rustiĝinta kradbarilo staras
La vintrosezono blovas tra miaj vestoj
Kiam mi tramalvarmiĝinte iras hejmen
Kiu volas vivi tiu lernu suferi
Kiam vintras sur la Pejzer-kampar’
(Urb’ = la urbo Groningen)

MIEN OPA
Mien opa, die het altied aarbaaider west
Op een Grunneger bouwboerderaai
Mien opa zien boer die was stinkende riek
Mor opa was aarm en kreeg rimmetiek
Want opa, die kroop deur de klaai.
Mien opa, die het altied aarbaaider west
Mien opa haar nooit een dag vraai
Mien opa, die het van de wereld niks zein
Die zaag mor de kloeten en 't onkruud allein
Want opa, die kroop deur de klaai.

MIA AVO
Mia avo, ĉiam kampulservisto estis
De groningena agrokulturejo
Riĉega estis la kampulestro de la avo mia
Sed mia avo malriĉa suferis pro reŭmatismo
ĉar mia avo, tra la argilo rampis.
Mia avo, ĉiam kampulservisto estis
Mia avo neniun tagon libertempis
Mia avo, kiu nenion de la mondo vidis
Nur la argilbulojn kaj fiherbojn vidis li
Ĉar mia avo, tra la argilo rampis.
Mia avo, ĉiam kampulservisto estis
Interŝanĝe de terpomoj, iom da kaĉo kaj paneroj
Miaj avo kaj avino vivis mallukse
Por pli agrabla vivo al ili mono mankis
Ĉar mia avo, tra la argilo rampis
La kampulestra filo, nun sencele rondveturas
En aŭto tute nova
Kaj fumas cigarojn po sesdek cendoj
De la ĉagren’ kaj feliĉo de mia avo
Kaj mia avo, pace kuŝas en la argilo.

Mien opa, die het altied aarbaaider west
Veur eerpels, wat brood en wat braai
Mien opa en opoe die hadden 't neit breid
En geld veur wat mooiers, dat hadden ze neit
Want opa, die kroop deur de klaai.
De zeun van de boer, die ridt nou wat rond
In 'n auto spiksplinternaai
Die rookt nou sigaoren van zestig cint 't stuk
Van opa's verdreit en van opa's geluk
En opa, die rust in de klaai.

Haarst
Wat kleur hangt dood nog an de rooie rozen
De zummer is te rad weer naor zien inne gaon
Een regendrup hangt glin nog an de haarsttyllozen
Die huverig en kleums in ’t kleine hoffie stoan
Nog schient asmets de zun en dreugt de broene blaoren
Van buik en ekkelboom, die kleven an ons pad
De zummer het zo ’t liekt, de leste hoop verloren
En afstand daon van aal wat e einmaol bezat
Moet ik ok aostand doun van aal mien doezend dingen
Zei ik nog einmaol weer de bloumen en de zun?
Heur ik nog einmaol weer de bliede vogels zingen
Waacht ankom maitied mai nog weer een nai begun?

Aŭtuno
Iom da koloro morte pendas ankoraŭ sur la ruĝaj rozoj
La somero tro rapide al sia fino venis
Pluvero helege pendas ankoraŭ sur la aŭtunaj kolĉikoj
Kiuj treme kaj frostiginte en la malgranda korto staras
Tamen ankoraŭ brilas la suno kaj sekigas la brunajn foliojn
De fago kaj kverko, kiuj algluiĝas al nia vojo
La somero ŝajne perdis la lastan esperon
Kaj forigis ĉion kion ĝi iam posedis
Ĉu ankaŭ mi forigu ĉiujn miajn posedaĵojn
Ĉu mi ankoraŭ fojon vidos la florojn kaj la sunon?
Ĉu mi ankoraŭ fojon aŭdos kanti la gajajn birdojn
Ĉu venontan majon min ankoraŭ fojon atendos komenco nova?

Diverse bijlagen:
Drie Esperanto-diploma’s
Cijferlijsten van de behaalde diploma’s
Enkele opgaven van de examens

In het tijdschrift van de historische vereniging ROON,
Jaargang 29, nummer 3, februari 2018 is een artikel verschenen, geschreven door Jan Aukema,:
‘Peter van der Velde als Esperantist’

De gedichten zijn vertaald in het Esperanto door Luit Staghouwer
en enkele andere leden van Esperanto Noord-Nederland

Bronnen:
www.huusvantaal.nl
www.historischeverenigingroon.nl
www.petervandervelde.nl/mening.html
www.esperanto-nederland.nl
www.pingveno.nl/klubo/index.html

Deze brochure is samengesteld door Ineke Emmelkamp
van de vereniging Esperanto Noord-Nederland,
Arubastraat 12, 9715 RW Groningen
2e versie – maart 2018

