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Ik stel me voor dat Willem `s avonds na het eten
rustig de poststukken van die dag een voor een opent.
Het zijn doorgaans uitnodigingen en dankzeggingen
voor optredens die hij ontvangt. Soms een brief van
een familielid.
Maar vandaag zit er een bijzondere brief bij. Het is
een brief van een onbekend meisje van 24jaar. En in
de brief stort dat meisje meteen haar hele hart uit. Ze
schrijft over zichzelf, haar familie, haar dorp, haar
uitgemaakte verloving en haar nieuwe onbereikbare
liefde. Ze is niet gelukkig, zo schrijft ze, en ze roept
de haar totaal onbekende Willem Saal op om haar te

'Wie is dat meisje?', 'Hoe is het verder met haar

afgelopen?' en "Zal ze ooit echt naar Wognum
gekomen zijn?"
Ik besluit dat allemaal uit te zoeken. Eerst de brief
maar eens goed doorgenomen op aanwijzingen die
niet weggekrast waren. Dat leverde al wat op:
Het meisje in kwestie was 24 jaar en ze had in ieder
geval een zusje van l4jaar.
Ze kwam uit een boerenfamilie en woonde op het
platteland.
De brief is geschreven in 1910 of 1911. Ze heeft

helpen.

gezongen bij ene dominee Tinga en een onderwijzer
Postema.
Ik begon met de laatste aanwij zing. Via internet en
een website over dominees kwam ik uit bij het
Groningse plaatsje Baflo. Navraag bij de Historische
Kring Baflo (HKB) bevestigde dat er in die tijd (rond
1910 dus) naast dominee Tinga, ook een hoofdonderwij zer postema geweest was. Dat was in ieder geval
een mooie stap!
Vervolgens ben ik eens gaan terugrekenen. Het
meisje moest rond l886 zijn geboren en haar zus
omstreeks 1896. Dus alle meisjes geboren in Baflo
rond 1886 opgezocht in de geboorteregisters en
vervolgens gekeken of er in hetzelfde gezin ook een
zus was geboren omstreeks 1896. Helaas leverde dat
niets op.
In de tussentijd had ik contact gehouden met HKB.
Een bestuurslid daar, werkzaam bij de technische
recherche, wilde wel proberen in het laboratorium te
achterhalen of de weggekraste tekst leesbaar ge;„+ „7,],,m{„,r; ,;Ä:,, c,jí. „,f ~v,maakt kon worden met de daar beschikbare techni_-:_- c,á
ÏTio`.~ym n+i
C+Cé-*tïü .sche apparatuur. Na verwoede pogingen bleek dat
niet haalbaar. De oorspronkelijke inkt was volledig
opgelost door de Oost-Indische inkt op één belangrijk gegeven na. Hij las in het adres `Dingen' en dat is
weer een buurtschap in de gemeente Baflo. Zo werd
het zoekgebied weer een stuk kleiner. Voor Jaap
Een stukje van de doorgekraste tekst.

Willem leest de brief nog een of twee keer nauwgezet
door totdat zijn vrouw hem roept voor een kopje
thee. Maar de dag erna laat de brief hem niet los en
het eerste wat hij doet als hij klaar is met zijn werk, is
hem nogmaals lezen. Ja, het staat er echt: 'Als U mij
nukunthelpen,maaktueenjongmeisjegelukkig!'
en '...of ik niet bij de uwes in het zangkoor kan
worden opgenomen'. Dat laatste is haar grootste
wens! Willem weet niet wat hij met de brief moet
doen. Uit piëteit krast hij haar naam, adres en andere
gegevens zorgvuldig door met Oost-Indische inkt en
hij bergt de brief op in een doosje met wat foto's.
Bijna een eeuw later, rond 2009, komt de brief pas
weer tevoorschijn als hetzelfde doosje door de
nazaten van Willem aan De Cromme Leeck geschonken wordt. En ook ik lees dan de brief weer twee-,
driemaal over. Ook ik vraag me af:
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Frankes van HKB was dit de aanleiding om de
boerderijen en vroegere bewoners van Dingen eens
stuk voor stuk nauwkeurig onder de loep te nemen.
Onder de projectnaam `Meisje X' spitte Jaap diverse
lokale bronnen door en bleven we elkaar met enige
regelmaat bestoken met ideeën, vermoedens etc. Pas
na lang gepuzzel was het in de loop vanjuni 2012
raak: Frouwkje Dijkstra was haar naam!
Het gezin Dijkstra huurde in ieder geval van l908 tot
1914 de boerderij genaamd `De Dingen' aan de
Winsumerweg 3 te Baflo en in die periode schrijft
Frouwkje de brief. De acht kinderen Dijkstra waren
allemaal elders geboren (Garmerwolde, Engelbert en
Harkstede). Dit verklaarde dat ik de geboorte van
Frouwkje niet in Baflo had kunnen vinden.
Frouwkje is geboren op 28 juni l886 en haar lo jaar
jongere zus moet Martha zijn geweest, zij is geboren
op 27januari 1897. Dit klopt met het feit dat de brief
in juni l911 is geschreven.
Verder is het niet verwonderlijk dat Frouwkje van
het bestaan van De Wognummers af wist. Regelmatig
trad het koor op in de regio waar Frouwkje woonde.
Steevast met lovende recensies in de regionale
kranten tot gevolg. In lgll, het jaar waarin de brief
geschreven is, treden De Wognummers op in Londen. Over deze trip wordt bijna dagelijks -ook in de
Nederlandse kranten-uitgebreid verslag gedaan.

met Riene Staal, zoon van Markus Staal en Annechien Lammers, geboren op 11 november 1880 te
Vries en overleden op ls december 1960 aldaar. Hij
komt uit een familie van ijzersmeden. Riene en
Frouwke krijgen twee kinderen en drie kleinkinderen:

- Marcus (Max) Staal (3 oktober 1915 Vries, 4 oktober

1995 Hengelo), gehuwd met Maria (Maretje) Swart
(14 april 1924 Midsland-Terschelling).

dochter Froukje Tettje Staal
dochter Arjenne Reina Staal
-Jan staal (31 juli l92l vries, 8 januari l985 Meppel),

gehuwd met Hendrikje (Riek) Hendriks (17 maart
1915 Amsterdam,16 januari l987 Meppel)
zoon Robert Staal

Gezin Riene Staal. Vlnr.. vader Riene, Jan, Max en moeder Frouwkje,
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Om absoluut zeker te zijn, speurden we nog wat
verder om het handschrift van de brief te kunnen
vergelijken met een ander document van Frouwkjes
hand. Zowel de ondertekening van haar trouwakte
als een poesiealbum van Frouwkje leverde het laatste
bewijs.

Hoe is het verder met Frouwkje verlopen? We komen
haar naam immers niet tegen bij het koor De wognummers. Welnu, op s mei 1915 trouwt ze te Vries

Kleindochter Froukje Staal bevestigt dat haar oma
Frouwkje Staal-Dijkstra zeer gelovig was en altijd de
hervormde kerk van Vries bleef bezoeken. Ze was dol
op zingen, schrijven en toneelspelen. Zelfs schreef ze
nog een eigen toneelstuk genaamd `Geloof, Hoop en
Liefde'. Maar een lidmaatschap van De Wognummers - of zelfs maar een bezoek aan Wognum - is er
nooit van gekomen.
Ten slotte de volledige brieftekst.
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U zult aan het adTes merken, dat ïk een onbekend
meisje voor u ben: Mac[T; daar ïk veel goeds van u heb
gehoord, kom ik tot het plan, om een vraag tot U te
ríchten.
Ik zal u mijn levenservaringen mededeelen en als u
het te weten zijt gekomen, hoop ik; dat U míj kunt
helpen. Ik ben echter een boerenmeísje van afl¢omst en
ben altíjd bij mijn Ouders thuis geweest, en ben nu 24
jaar: Van nu af} is het anders geworden met míjn
omstandigheden.Ikbenvanafmijnl9jaarverloofd
geweest, en nu is de band verbroken; en ben ik niet
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meer verloofd. Waar ïk ook van harte blij om ben,. want
ík híeld niet van hem !! Maar daar ik wist dat hij altijd
veel van mij híeld; heb ik het uitgehouden tot nu toe:
Uit medelíjden voor hem, en dat ïk bang was, dat hij
het níet te boven zou komen. Maar nu heb ik zijn
karakter leeren kennen; en nu ging het niet, om mijn

paar oude luijes, een thuís kanvinden, of ergens anders
bíj een boer of burger?
Zooalsíkuschrijfbenïkbijhetboerenbedrijfopgeleídt, maar ík kán mij nu,. en wíl mij nu overal ín
schíkken!

En daar ïk ook behoorlijk kan naaien, en al een
Mantelcostuumvoormijnl4jc[rigezushebgemaakt

geheele leven er acm te verbinden ! !

En daar -ik nu een ander van harte lief heb ging het
nu heelemcial níet meer: Mac[r ik die onmogelíjk kan
krijgen,. zoo rícht ík mij tot U ! En als mijn poging
gelukt, en U er belang ín kunt stellen,. zal ik er persoonlijkmeervanvertellen:
Maar ik ben er vast van overtuigd, dat ik het voor
mezelf kan bewaren; en iTiemand er pijn mede zal doen!

Want ik ben sterk naar líchaam en ziel. En hoop het
eens te vergeten -door een ander pocitie te verkrijgen
-. ALls U mij nu kunt helpen, maal¢t U eenjong meísje
gelukkig! En zult U er later geen berouw van hebben.
Laat nu uw hart spreken als {k U bídden mag: Líefide
en Vriendschap voor den mensch: Heelt en leert alles.I!

Nukomiktothetdoel,envraaguvrijmoedíg,ofik
níet bij de uwes ín het zangkoor kan worden

V.L. wínter, Zoodoende dTaag i.k dac[r ook geen zorg
voor, dat ik daar niet mee van dienst I¢an zíjn: Míjn
Photo stuur ík dan ook met de tijd, om mijn aanbeeld te
leeren kennen; Och - ik zou ó zoo graag willen, dat het
in Uwe macht stond, mij te helpen - Maar mocht het
eens niet het geval wezen, schríjft U mij dan ook een
paar regelen terug? Een postzegel ís disponíbel, maar
dan zou ík Wognum niet graag als postmerk hebben;
wegens de praatzucht hier in bij de post: ALls míjn
hoopvolleverwachtíngenínvervullinggaat,verwachtende dán de liederen; En dan zal ík de plaatsen naar U
toe bestudeeren, en schrijven ze per omgaande aan u
ofzegoedzijn:meteenpaarwoordjeserbij!
In de beste stemmíng teeken ik mijn naam en adres:

opgenomen; Ik hou eclTíer zooveel van zingen:
Maar er is in den lac[Ísten tíjd weinig van gekomen. In het jaar l908, heb ik gezongen met een
gemengd koor, in de kerk op het Orgelzolder; tom
Jnrstfieest'; tot steun voor de kinderen. Begeleidt
_ `rT` *Cr',, clL,éÁ:rd
í)-ü2, -& .-.JftA_
door den Heer Postema, Hoofd der school te ...
OÖ} 6' ,
En in 1909, hebben we één lied gezongen voor de
--= -',f l„r
yÁft:?,,rnf:riá{-í:=:L!:„
staatspencíoneering (Vooraf hadden we een
"`:`
Á, p~
Dramatische Toneelstri opgevoerd) begeleidt
¢'.,-` rpnpï,,Í
toen, door Meneer en Mevrouw Tinga ds te.„
:.Á,-,J±Swnft+Á
Na díen tijd is er níet weer van gekomen: In
1908 was ik bíj de Sopraan, en in 1909 bij
Altstem. Ik zing niet hoog, maar ík heb een
J j.: J
goede stem. Met behulp van één of meer, zing
ik liever Sopraan als Alt; Maar 't laatstge1
noemde, kan men beter volhouden nietwaar?
ijËjHÄ `ft ,,/.e--. ae4:Á7.:;s@€%'f,
Zou ik dan niet zoover vodderen kunnen, dat
aí}qDw.ï#fië`jé
ikhetvolgendeWinternogmedekonZingen?
t _, "Äori
Als U soms het plan weer hebt, om in deze
-r~ir€r,/, +10,
'1
buurten te zingen; Als ik begin October bij U
kom, en mij de liederen vooraf gezonden
worden, en ik ze dan van buiten leer, zonder
Melodie; en dan de Melodie bíj U leeren??
Als de tijd tenminste naar U denken níet te
kort ís,. Ik heb echter alle moed ervoor, want
ík leer vlug van buiten hoor!
Ik maak mij hier niet graag eerder los, daar
ze míjn hulp tot zoolang noodíg hebben hier
in huis: ALls ik maar een beetje bemiddeld
•_Á.
Oq ú özú _
kanworden,datíkvoormijnverdere
" rè' =Á/ ú -ï .-,, g-í
levensbaan, eens nog wat studie te kunnen
maken, in het verpleging; Om zoodoende
dcm, mijn leven verzekert te zíen: Zou daar
r'=`í;`
QÁf íhao vdff .Ä"
bij U geen plaatsje voor me zijn? Bij een
EA anh. ./ _r|
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