
1869 vanuit Sneek, waar de aanbesteding van de
St. Martlnuskerk plaatsvond, naar Sappemeer en
komt met extra bezujnigjngsvoorstellen. De derde
variant haalt het uiteindelijk. Het boek beschrijft
zoals gezegd, {n het tweede deel de restauratie
en bouwdetails. Het geheel is goed leesbaar
geschreven, alleen had men b:ij de druk wat mij
betreft voor een groter en beter leesbaar letter-
type mogen kiezen. Ook de foto's zijn hier en daar
wel erg klein terwijl het vaakjulst heel mooie de-
tailfoto's zijn dje de restauratie illustreren en in
beeld brengen. De kosten van de uitgave zullen er
debet aan zijn geweest en misschien {s het boekje
evenals bij Cuypers een derde, uitgeklede variant
van het oorspronkelijke ontwerp.
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verhalen schuilt ook een gevaar. Fleurke onder-
kent dlt en schrijft in het voorwoord dat in de
herinneringen van mensen altijd leemtes zitten,
blinde vlekken, onjulstejaartallen en persoons-
verwjsselingen. Waar mogelijk heeft hij djt probe-
ren te vehfldren door bronnen te raadplegen en
andere personen de vraag voor te leggen. Tijdens
de gesprekken confronteert Fleurke de geTnter-
viewden soms met de bronnen. Dat levert verras-
sende wendingen op. Ook maakt hij voorafgaand
aan de interviews een soort karakterschets en

soms vodje de twijfel van de auteur: had ik deze
man wel moeten benaderen en blj de {ntervjews
met nazaten van de directie vodje soms nog het
oude patroon: baas versus ondergeschikte
Als een soort gele draad loopt door het boek het
verhaal van de voetbalclub Veendam. Deze club

was volgens de auteur zo nauw met de fabriek
verbonden dat dle njet in het verhaal mocht ont-

breken. Wat m:ij betreft is dit verhaal gewoon een
ander boek waard. Klaas Fleurke sluit het boek

op zeer verrassende wijze af. Hij geeft het laatste
woord aan zijn moeder, dle een groot deel van
haar leven op het fabrieksterrein sleet. Fleurke
schrijft: 'Het {s een goede gewoonte dat moeders
altijd het laatste woord hebben'. Een geniale
inval voor een boek met als titel 'De fabriek van

mijn vader' en dus ook een alleraardigste epiloog
van een zeer leesbaar boek.
Hendrik Hachmer
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In 2012 werd de pro-
ductielocatie DWM/
AVEBE te Veendam

voorgoed stil gelegd
en ontmanteld. Djt
feit was voor Klaas

Fleurke aanleiding
om een boek te

schrijven over deze
fabriek en hij gaf het
als hoofdtitel mee

'De fabriek van mijn
vader.' Zijn vader was, zo blijkt, meer dan 40jaar
verbonden aan DWM en hij betrok in 1960 met
z:ijn gezin de opzlchterswoning aan de Wjllems-
straat. Een woning midden tussen de fabrieks
gebouwen. De schrDver bracht er zijn jeugd door.
Bij het samenstellen van het boek ging Klaas
Fleurke njet over 66n nacht ijs. Hij sprak met
diverse oud-werknemers, nazaten van directie-
leden en speurde in archieven en kranten, maar
het zijn vooral de persoonlijke verhalen dje in het
boek de hoofdmoot vormen. Dat maakt djt boek

zeer lezenswaardig, maar in al dje persoonlijke
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